
 

 

UUnniivveerrzziittaa  KKaarrlloovvaa  vv  PPrraazzee  

PPeeddaaggooggiicckkáá  ffaakkuullttaa  
  

KKaatteeddrraa  rruussiissttiikkyy  aa  lliinnggvviiddooddaakkttiikkyy  

  

  

  

  

RRuubbeenn  GGaalllleeggoo  vvee  ssvvéé  aauuttoobbiiooggrraaffiicckkéé  pprróózzee  

  BBíílléé  nnaa  ččeerrnnéémm  

  

AAuuttoorr::  KKaatteeřřiinnaa  KKlláánnoovváá  

VVeeddoouuccíí  pprrááccee::  PPaaeeddDDrr..  AAnnttoonníínn  HHllaavvááččeekk  

  

  

  

  

PPrraahhaa  22001111  



 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁZEV: 
Ruben Gallego ve své autobiografické próze Bílé na černém 

ABSTRAKT: 
Ţivot ruského spisovatele Rubena Davida Gonzalese Gallega. Bookerova cena v roce 

2003. Analýza autobiografické prózy Bílé na černém, postava Rubena Gallega v románu. 

Rozbor díla z hlediska ţánru, jazykových prostředků, kompozice, stylu, tématu a smyslu. 

Zkoumání vlivu moderních jazykových proudů na autorův styl. Přijetí díla, důvod 

spisovatelovy popularity. Ohlasy a osobní hodnocení. 
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ABSTRACT: 

The life of Russian writer David Ruben Gonzales Gallego. The Man Booker Prize in 2003. 

Analysis of autobiographical prose White on Black, character of Ruben Gallego in the 

novel. Analysis of work in terms of genre, language resources, composition, style, theme 

and meaning. Examining the influence of current modern language to the author's style. 

Adoption of the work and the reason the writer's popularity. Testimonials and personal 

evaluation. 
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1 ÚVOD 

 

Novela Bílé na černém spisovatele Rubena Gallega je u nás teprve horkou novinkou. Ve 

světě uţ však stihla vzbudit váţné diskuse a zájem čtenářů o dané téma. Získala si velkou 

přízeň a mezinárodní věhlas, k čemuţ jí nepochybně dopomohla výhra v prestiţní kniţní 

soutěţi Booker. 

Román menších rozměrů je dílem handicapovaného muţe středních let, který velkou část 

svého ţivota strávil v ústavech a domovech pro invalidy. Narodil se v Sovětském svazu, 

kde se jeho rodiče, Španělka a Venezuelec, seznámili při studiích na MGU
1
. Ihned po 

narození mu byla stanovena diagnóza těţké dětské obrny a Rubenovi bylo uţ jako 

malému dítěti souzeno bít se s drsnou realitou, aniţ by měl jistou moţnost spolehnout se 

na pomoc druhých. Otce nikdy neviděl a matka ho kvůli nešťastným okolnostem 

opustila, domnívaje se, ţe zemřel (stejně tak, jako jeho dvojče, které zemřelo při porodu). 

Chlapec s ochrnutými končetinami byl poté různě převáţen z jednoho dětského domova 

do druhého, kde přebývalo mnoho dalších podobně postiţených dětí. Existenční 

podmínky nedosahovaly ani té nejniţší ţivotní úrovně, personálu (aţ na výjimky) byly 

děti přítěţí, takřka odpadem, ke kterému necítili nic neţ odpor a občas pracovní 

povinnost.  

Aţ kdyţ táhlo Gallegovi na dvacet let, dostal se za pomoci přátel do New Yorku, aby 

zjistil, ţe se dá ţít i v blahobytu. S pro něj dosud nepředstavitelným pohodlím (dali mu 

elektrický vozíček) a hojností doslova čehokoliv – od nepřeberného mnoţství druhů jídla 

přes bezbariérovou dopravu aţ po laskavou upřímnost a ochotu lidí pomáhat – nabyl 

dojmu, ţe pro něj uţ peklo skončilo a do Ruska se nechtěl nikdy vrátit. Ale musel. 

Vystudoval poté v Novočerkassku dvě vysoké školy - angličtinu a právo, poprvé se 

oţenil, vycestoval znovu do Ameriky, vrátil se, oţenil se podruhé a v roce 2001 se 

v Praze setkal se svou matkou. S ní ţil různě po Evropě - v Německu, Španělsku – a nyní 

ţijí v Americe.
2
 

 

                                            
1 МГУ - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  

2
 Podle www.ru.wikipedia.org, nejaktuálnějšího zdroje, žije nyní v Americe. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гальего,_Рубен 
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Po svém setkání s matkou se rozhodl napsat autobiografii, aby podal svědectví o ţivotě 

sirotků v ruských dětských domovech, aby dětem, které v nich stále ţijí dal naději, aby se 

vůbec takto disponovaní lidé dostali do veřejného povědomí. 

 Jak sám říká, kdekdo by mohl psát o tom samém, avšak Ruben chtěl svým 

optimistickým názorem popsat své dětství takové, jaké si ho pamatuje – a hlavně s jemu 

vlastním pozitivním nadhledem. Skutečné záţitky a autentické vzpomínky jsou mozaikou 

jeho novely, která nám postupně servíruje autorovy záblesky z minulosti a sestavuje dech 

beroucí vizi jeho dětství a mládí.  

 

Zajímavý ţivotní osud spisovatele a věhlas v podobě uznávaného mezinárodního 

kniţního ocenění mě za zaujali natolik, ţe jsem se rozhodla zabývat se jím ve své 

bakalářské práci. Já sama jsem se o právě vydané knize dozvěděla čirou náhodou a 

protoţe není v Čechách o autorovi dosud příliš známo, o to lákavější představa pro mě 

byla pustit se do této látky. 

Gallegova prvotina vyšla nejdříve v roce 2002 v Moskvě, v České republice v prosinci 

2009 – jsem tedy nucena čerpat především z ruských internetových zdrojů, z novinových 

a časopisových článků. 

  

Mým cílem je seznámit čtenáře s ţivotem ruského spisovatele Rubena Davida Gonzalese 

Gallega, jaký ho sám popisuje ve své autobiografické próze Bílé na černém a na svých 

internetových stránkách (ţádná kniha či studie o něm dosud nevyšla). Seskupením jeho 

vlastních poznatků a jiných ohlasů a pojednání prezentuji jeho ţivot, s ohledem na 

dostupný materiál.  

 

V rozboru díla, jehoţ ţánr se rozsahem pohybuje na pomezí novely a románu, se 

soustřeďuji na pouţití uměleckých prostředků v kombinaci s faktickým popisem 

skutečných událostí.  

Drţím se analytické osnovy podle těchto tří plánů: jazykově kompozičního, tematického 

a ideového.  

Stručně úvodem: Jedná se o autobiografickou prozaickou novelu s prvky 

uměleckého a  prostěsdělovacího stylu, jeţ se skládá z 41 kapitol. Jednotlivé kapitoly na 

sebe přímo nenavazují. Ţivotopis invalidního muţe líčený autentickým stylem 

s hovorovou mluvou postav se podobá reportáţi, či deníkovému záznamu. Do jaké míry 

hrají konkrétní motivy, rysy či výrazy zásadní roli na celkový dojem z knihy? 
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Jako přístup k pojetí a pochopení díla mohu zvolit funkční koncepci textu a stylu, kdy 

jádrem knihy je pohled na styl jako soubor slohových vlastností. Důleţitý je předpoklad, 

ţe prvky textu jsou samy o sobě nositeli výrazových kategorií, ţe mají svou vnitřní 

stylovou hodnotu, jejímţ postupným sčítáním se utváří funkční styl
3
. V próze Bílé na 

černém zaujímají tedy hlavní stanovisko funkční styly umělecký a prostěsdělovací. 

Prostěsdělovací styl se chápe jako syntéza operativnosti a záţitkovosti, umělecký styl 

záţitkovosti a ikoničnosti. Celkové vyznění díla je odrazem kombinací jednotlivých 

výrazů, udávajících expresívnost a emocionálnost na pólu záţitkovosti, dále objektivnost  

jako důsledek logického sledu událostí a nakonec funkce kontaktové. Obraznost se 

spojuje s epičností. 

Naprostá většina výrazových kategorií je konstruována právě se zřetelem na čtenářský 

záţitek. Proto je na místě připsat značný podíl samostatným fragmentovaným výrazům, 

které jsou stavebními články jednotlivých oddílů, posléze kapitol a konečně celé knihy. 

 

Podstatnou částí celé práce je tedy rozbor uměleckých a stylistických prostředků díla, na 

nichţ se zakládá další výzkum autorova přijetí, kritiky a světového ohlasu, nepochybně 

ovlivněného získáním literární ceny Booker za tuto prózu. Otázka jeho popularity je 

rovněţ součástí analýzy.  

 

Tímto jsem nastínila základní poznatky k danému materiálu, který si jistě zaslouţí větší 

pozornost, neţ je mu například v České republice dopřáváno. Pokusím se chopit se své 

studie se všemi náleţitostmi. 

Následující shromáţděná fakta a z nich plynoucí úvahy budou cíleně směřovat 

k pochopení „proč―, „jak― či „s jakým úmyslem―, „za jakých okolností― vznikla kniha 

Bílé na černém a komu je tedy určena, kdyţ se pro skupiny lidí stala podle slov jejího 

vydavatele Olegа Radzinského: „jedinou knihou―. 

                                            

3 Jiří KRAUS, Studie o funkčním pojetí textu a stylu, Naše řeč 1, ročník 54/1971.   

 http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5538 
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2 AUTOR A DÍLO 

22..11  RRUUBBEENN  DDAAVVIIDD  GGOONNZZAALLEESS  GGAALLLLEEGGOO  

 

Ţivotopis nadaného spisovatele, který byl 

po narození na pokyn svého dědečka 

prohlášen za mrtvého a inkognito ţivořil 

v sovětských dětských domovech jako 

nepohyblivý invalida, by asi působil 

trochu přepjatě. Kdyby se navíc dodalo, 

ţe jeho dědeček Ignacio Gallego, 

generální tajemník Komunistické strany 

Španělska, byl Stalinův oblíbenec, těţko 

uţ by tomu někdo uvěřil. A pokud by 

přibyla ještě historka o tom, jak hrdina 

navzdory vší nepřízni osudu přeţil a 

nakonec se setkal v Praze se svou 

matkou, která ho třicet let povaţovala za 

mrtvého, čtenář by asi usoudil, ţe se stal 

obětí jihoamerické telenovely (tím spíš, 

ţe v ţivotopise figuruje ještě venezuelský 

partyzán – hrdinův otec, který ho zplodil za svého pobytu na školení v Moskvě). 

 

Všechny tyto údaje a události jsou pro ţivotopisný román R. D. G. Gallega pravdivými 

výchozími body.  

V roce 2003 za něj v Rusku získal Bookerovu cenu. 

 

Ohlasy bezpočtu čtenářů zmiňují slzy, otřes, sílu, katarzi. Jako bychom se propadli 

někam do epochy Lva Tolstého nebo do příběhů ze stalinských lágrů. A přitom 

autobiografický vypravěč je náš současník – ročník 1968. 
4
 

                                            

4 Tomáš GLANC, Černá je barva naděje, Respekt č. 9, roč. XXI, 1.-7. 3. 2010, s. 54. 
http://respekt.ihned.cz/c1-40746160-cerna-je-barva-nadeje  

http://respekt.ihned.cz/c1-40746160-cerna-je-barva-nadeje
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22..22  PPRREEAAMMBBUULLEE  

Dokumentární příběh je psaný těţkým invalidou v ruském jazyce. 

Hlavní hrdina Ruben Gallego je synem Španělky a Venezuelce. Ani jednoho ze svých 

rodičů nezná a o skutečných okolnostech své biografie dává znát aţ kdyţ je mu přes 

třicet let – poté, co se setkává se svou matkou. Stává se spisovatelem a vrací se do 

Španělska. 

Vypráví o událostech, které se staly dlouho předtím, neţ „vše dobře dopadlo―. Mluví o 

tom, jak celá léta on, vypravěč R. Gallego, setrvával v situaci beznadějného 

nevyléčitelného postiţení „debil― (tak nazývá nemocné lékařský personál), cestujícího z 

jedné příslušné instituce do druhé. 

Vesměs by se dalo říci, ţe kombinace nešťastného osudu a lidské zrady byla v daném 

ţivotě dovedena tak daleko, ţe na „nalezenci― typu Robinsona Crusoe na neobydleném 

ostrově, či Hraběte Monte Crista ve sklepeních, podobně i Mcyri, se jednoduše ocitají v 

spisovatelově stínu. O to naléhavěji, ţe jde o průkaznou realitu. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

33..11  ŢŢIIVVOOTT  //  OOSSUUDD  RRUUBBEENNAA  DD..  GG..  GGAALLLLEEGGAA  

Dosavadní vývoj autorova ţivota, jak je zřejmý z jeho autobiografické prózy, mediálních 

rozhovorů a článků: 

33..22  VVLLIIVVNNÁÁ  PPOOLLIITTIIKKAA  

V polovině 60. let poslal Ignacio Gallego do Moskvy svou dceru Auroru na 

„převýchovu―, ta však ve francouzském lyceu přivykla ne zcela komunistickým 

myšlenkám. 

Španělka z Paříţe se při studiích v Moskvě seznámila s venezuelským studentem, 

bojovníkem za svobodu a v roce 1968 se jí narodila dvojčata. Jeden z dvou synů ihned 

zemřel, druhý se narodil s dětskou mozkovou obrnou; to byl Ruben. 

Lékařům kremlovské nemocnice se nepodařilo Rubena vyléčit, ačkoliv jejich úsilí trvalo 

více neţ rok. Bylo nutné rozhodnout, co dál. 

 

(Moskva 1985, Michail Gorbačov přijímá v Kremlu gratulace od kolegů z celého světa - 

je zvolen novým generálním tajemníkem. A s ním je na televizní obrazovce generální 

tajemník Komunistické strany národů Španělska Ignacio Gallego – Rubenův dědeček.) 

 

Do soukromé rodinné tragédie zasahuje vysoká politika. 

 

Vztahy mezi Komunistickou stranou Sovětského svazu a Komunistickou stranou 

Španělska byly na konci šedesátých a začátku sedmdesátých let 20. století velmi napjaté. 

Španělští komunisté, nespokojeni s příjezdem sovětských tanků v roce 1968 do Prahy, se 

proti svým sovětským druhům postavili. Toho se paradoxně zalekli Francouzi a Ignacio 

Gallego, přebývající v té době v Paříţi, uţ svého vnuka neuviděl. 

Matce, jeţ se svým synem rok pobývala v nemocnici najednou sdělili, ţe chlapec 

zemřel.
5
 Po přestání těţkého šoku odjela brzy do Paříţe s mladým sovětským 

spisovatelem Sergejem Jureněnem, do kterého se zamilovala. (Necelých třicet let nato 

píše Sergej předmluvu k prvotině svého nevlastního syna).  

                                            

5 Русский журнал, 27 ноября 2002. http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=russ1  

http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=russ1
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O skutečném osudu svého dítěte nevěděla nic po celých třicet let. Rubenův biologický 

otec se vrátil do Venezuely, jeho jméno se později objevovalo v souvislosti s politickými 

represemi. 

 

Mezitím vybrali v Rusku pro malého chlapce jméno z kalendáře komunistického 

Španělska - Ruben. Tak se jmenoval i Ibarruri
6
, který zemřel u Stalingradu a stejné 

jméno dal i Jákob svému prvorozenému synovi
7
. Rubenovi koluje v těle andalusijská 

krev po dědečkovi smíchaná s baskickou po babičce, k tomu má ještě předky u 

indonéských a latinskoamerických Číňanů
8
.  

Z nemocnice v Kremlu byl chlapec poslán do vesnice Kartaševo pod Volchovem, kde 

strávil čtyři roky, potom do Výzkumného ústavu Karla Marxe v Leningradu, dále do 

města Trubčevsk, do Brjansku, do obce Niţnyj Lomov v Penzenském regionu, kde 

pracoval ve firmě na výrobu elektrických lamp. Nakonec odjel do Novočerkassku, města, 

kde skoncovali s proletariátem. Zde se zapsal na obchodní akademii
9
, vystudoval 

angličtinu a práva. Oţenil se a narodila první dcera. Ţivil se prací s počítači. Nějaký čas 

se zdrţoval v Americe (od New Yorku aţ po San Francisco), po návratu do Ruska se 

rozvedl, znovu oţenil a narodila se mu druhá dcera.
10

 

O své matce věděl jen to, ţe se ho vzdala a jako nemluvně zanechala v nemocnici, 

respektive, soucitné sestry (kterým samozřejmě není pravda známa), o ní nemluví jinak, 

neţ jako o „přičmoudlé čubce―. 

 

Nicméně, všechny výše uvedené události jsou, tak říkajíc, za hranicemi knihy. 

 

                                            

6 Рубе н Руис Иба ррури (исп. Rubén Ruiz Ibárruri, 1920 —1942) — Герой Советского Союза, командир 
пулемётной роты, капитан. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ибаррури,_Рубен_Руис  

7 12 kmenů Izraele. http://12kmenu.unas.cz/2010/12/td-colspa.html  

8 Рубен Давид Гонсалес Гальего, Белое на черном, Вступление Сергея Юрьенена, Иностранная 
литература, 2002, No 1. http://lib.ru/PROZA/GALEGO/black.txt  

9 торгово-коммерческий техникум  

10 Русский журнал, 27 ноября 2002. http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=russ1  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ибаррури,_Рубен_Руис
http://12kmenu.unas.cz/2010/12/td-colspa.html
http://lib.ru/PROZA/GALEGO/black.txt
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=russ1
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33..33  ZZ  PPOOHHLLEEDDUU  AAUUTTOORRAA  

Dokud mu chůvičky nevysvětlily, ţe jeho máma je „přičmoudlá čubka, co ho 

pohodila―
11

, snil o tom, ţe k němu jednou přijde buď ona nebo dědeček. 

Problém byl v tom, ţe generálním tajemníkům se postiţené děti rodit 

nemohly. Především ne těm v SSSR. Rubenův dědeček toho však jen vyuţíval, ţe byl 

jeho vnuk invalidní. Navštěvovat ho nechtěl a také ho vůbec nenavštěvoval. 

„Myslím, ţe to chápu,― říká Ruben. „Ačkoli dnes uţ je těţké to mnohým vysvětlit. Tehdy 

jste se buď stali komunistou, nebo jste přestal být členem rodiny. Moje matka pro něj 

dnes uţ není dcerou. Poté, co odmítla zastávat jeho ideály.―
12

 

 

3.3.1 Novočerkassk 

„Zeptal jsem se jí, co bude se mnou, aţ vyrostu. Jestli mě taky odvezou do domova 

důchodců a tam umřu?“  

„Samozřejmě.“  

„Ale mě bude v tý době patnáct, já nechci umřít tak brzo. Znamená to, ţe všechno je 

zbytečný?“
13

 

Do sirotčince přijela komise, aby vybrala „přestárlé― - děti nad 18 let. Ty byly převezeny 

do domova důchodců. O měsíc později vyprávěla učitelka zbylým ţákům o tom, jak jela 

bývalé svěřence navštívit a co viděla. Z osmi jich přeţil jeden. Starci leţeli v pokojích na 

lůţkách podél zdí společně s postiţenými. Nikdo k nim nechodil. Bez jídla, bez péče, bez 

vozíků. 

Domov důchodců znamenal smrt. V deseti letech se Ruben dozvěděl, ţe aţ mu 

bude patnáct let, také ho do domova důchodců převezou.  

Dnes spisovatel říká, ţe přeţil jen díky tomu, ţe vůbec existuje ruské město 

Novočerkassk. 

„To byl pravděpodobně nejlepší domov pro přestárlé v SSSR. Vytápěný a i s invalidními 

vozíky. Býval bych zemřel, kdyby Rusko nemělo Novočerkassk.  

                                            

11 „черножопая сука, которая бросила его“  

12 Анна РУДНИЦКАЯ, Меня убили не до конца, Московские новости 40, 2003. 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=mn3  

13-Я спросил ее, что будет со мной, когда я вырасту. Меня тоже отвезут в дом престарелых, и я умру? 
- Конечно. 
- Но мне тогда будет пятнадцать, я не хочу умирать так рано. Выходит, все зря?  

http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=mn3
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Odtamtud nás vytáhla jedna skvělá ţena. Nepřemýšlela co dělá, jen si hrála se zápalkami. 

A pokud jde o mě, přišel nějaký tajný pokyn shora. 

Pak nastoupil Gorbačov a všem byly předpisy na nějakou dobu lhostejné a já jsem 

vykročil vlastní cestou. Po pádu komunismu se socialismus zdál být rájem. Líbilo se mi, 

ţe všichni pijí čaj s cukrem. Líbilo se mi všechno: piroţky s játry, limonáda, 

vodka. Takzvaných „Snídaní pro turisty― jsem se nemohl nabaţit... Abych byl upřímný, 

tak tehdy mě politika moc nezajímala. Byl jsem mladý. Pro své ideály by mě bývali 

nechali zemřít. Říkali mi, ţe beru jídlo astronautům a kdyţ jsem odešel z domova 

důchodců, viděl jsem, ţe jídla je v SSSR přehršel. Sledě ve velkých plechovkách jsem 

měl také hodně rád. S chlebem byly dobré.― 
14

 

 

Uţ v Novočerkassku se Gallego zajímal o literaturu. Právě zde prý během dalšího 

infarktu náhle uviděl na stropě dopis. Začal si ta písmena psát, protoţe prý chápal, ţe 

umírá. Tyto zápisky pak ukázal některým známým spisovatelům, novinářům, ale všichni 

mu řekli, ţe tímto způsobem by knihu psát nemohl. Kdyţ však vycestoval do zahraničí a 

ukázal své texty jiným ruským emigrantům, řekli mu, ať píše dál, ţe na tom nic špatného 

není, prostě jen odlišný styl. Rychle napsal několik povídek a dal je do rádia Svoboda. 
15

 

 

3.3.2 San Francisco 

„O Americe bych mohl mluvit dlouho. Donekonečna můţu vyprávět o invalidních 

vozících, „mluvících“ výtazích, rovných cestách a mikrobusech s plošinami. O slepých 

programátorech a ochrnutých vědcích. O tom, jak jsem brečel, kdyţ mi řekli, ţe se musím 

vrátit do Ruska a vozík tam nechat.“ 
16

 

Do Ameriky ho dostali přátelé a pokud by to bylo moţné, býval by se nevrátil zpátky. 

Ale přivezli ho. 

                                            

14 Анна РУДНИЦКАЯ, Меня убили не до конца, Московские новости 40, 2003. 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=mn3  

15 Анна РУДНИЦКАЯ, Меня убили не до конца, Московские новости 40, 2003.  
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=mn3  

16 „Я могу долго говорить про Америку. Могу бесконечно рассказывать про инвалидные коляски, 
„говорящие“ лифты, ровные дороги, пандусы. Про слепых программистов, парализованных ученых. 
Про то, как я плакал, когда мне сказали, что надо возвращаться в Россию и коляску придется 
оставить.“  

http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=mn3
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=mn3
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„Mé vřelé city k Americe jsou stále naţivu, i kdyţ vím, ţe oficiálně se v Rusku tvrdí o 

Americe něco zcela opačného. Je to smutné, avšak nepřekvapující. Zaprášit lidem mozky 

je velmi jednoduché a přijmout prostý fakt, ţe na celé planetě ţijí lidé v celku podobně, 

je obtíţné. Ať uţ jsou formální tvrzení politiků jakákoliv, osobní tuţby kaţdého jedince 

jsou pokaţdé ty nejdůleţitější. A s tím se nedá nic dělat.― 

 

3.3.3 Madrid 

V dětských domovech mu bylo řečeno tolikrát, ţe jeho matka je ‚čubka‘, aţ tomu uvěřil. 

Ale odůvodnil si to, ţe nemohou být všichni v jeho rodině tak špatní. Proto o sobě natočil 

video, svěřil ho svému ruskému příteli, který cestoval do Španělska a poţádal ho, aby dal 

záznam někomu trochu vlivnému. Jeden španělský novinář se rozhodl to pouţít jako 

výchozí bod pro svůj film o chlapci, který hledá svou matku. 

 

 

Jeho matka je španělské národnosti, proto i Ruben měl právo být legalizován. Nad 

Španělskem začal prý váţně uvaţovat po setkání s místním chirurgem. „Je tam tepleji a 

doktor byl kouzelník. Nebýt jeho, dnes bych tu neseděl.―
17

 

 

3.3.4 Praha 

Před deseti lety v roce 2001 v Praze se Ruben díky natáčení dokumentu setkal opět se 

svou matkou. Reţisér měl na papíře takovýto syţet: syn hledá svou matku, od které byl 

odejmut ještě v plenkách... Film dospěl do zdárného konce a poté ţila matka společně se 

svým synem několik let v Madridu. 

Ruben pořád neví jistě, jak přesně Auroru vysledovali, ale kdyţ se dostala jeho dopis, 

byla zrovna v Praze. 

„Dostala jsem dopis, ve kterém Ruben říkal, ţe ţije a kdybych chtěla, ţe bychom se 

mohli setkat v Dunkin‘ Donuts ve večerních hodinách. Ruben nenávidí od té doby 

Dunkin‘ Donuts. Byla jsem v šoku, nevěděla jsem, co si mám myslet. Zavolala jsem 

                                            

17 Анна РУДНИЦКАЯ, Меня убили не до конца, Московские новости 40, 2003. 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=mn3  

http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=mn3
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Anně
18

 a řekla jí, ţe Ruben není mrtev. Vyprávěla jsem jí Rubenův příběh odmalička. 

Dcera byla velmi nadšená. Já jsem však nevěděla, jestli to je skvělé. Byla jsem v šoku. 

Vţdycky ale Annu poslechnu, tak jsem do Dunkin‘ Donuts šla.― 

 

Ruben seděl na invalidním vozíku a jeho první otázka byla: 

„Mluvíte anglicky?― 

„Mluvím rusky,― odpověděla mu jeho matka v ruštině. 

 

Jeho matka byla stejně jako on vychovávána částečně v dětských domovech. Ţila 

v polském sirotčinci a také ji celý ţivot někam posílali a převáţeli. 

Bylo mu prý hned v kavárně jasné, ţe je to ona. Poznal, ţe jsou ze stejné sorty lidí. 

„Jako piloti, kteří poznají jeden druhého. Celý svůj ţivot jsem se učil pozorovat a 

hodnotit lidi: špatné nebo dobré, černé nebo bílé. Je to zvyk.― 

 

3.3.5 Spisovatelem 

To, co začalo v Dunkin‘ Donuts uplakaným shledáním zde ovšem neskončilo. Aurora si 

myslela, ţe to bude snadné. Myslela, ţe jí se synem všichni rádi pomohou. Místo toho 

přišla o práci (její zaměstnavatel jí náhlou změnu netoleroval) a k tomu měla Aurora jít 

na operaci rakoviny prsu. 

Ruben chtěl najít vlastní způsob, jak vydělat peníze. 

 

Na otázku, proč se rozhodl napsat svou knihu, spisovatel odpovídá: 

„Pochopil jsem, ţe musím sdělit, co vím, jinak ţe to za mě sice udělá někdo jiný, ale 

podle svého. Píšu i články do novin, přeci jen jsem znalec ve svém oboru a to dokonce i 

s mezinárodními zkušenostmi. Myslíte si snad, ţe se v těch institucích, kde jsem strávil 

dvacet let, něco změnilo? Nic. Jde na mě hrůza, kdyţ se bavím se svými bývalými 

spoluobyvateli sirotčinců... Akorát ţe v Rusku jsou mé články k ničemu. Přítel se snaţil 

zařadit je do některých časopisů, ale bezúspěšně. Takţe to není nic moc.― 

 

Dnes neskrývá svou hrdost na Bílé na černém (nyní bestseller přeloţený do dvaceti 

jazyků) se slovy: „Kdyţ jste na vozíčku, není dobrý nápad být příliš skromný.― 

                                            
18

 Anna je Rubenova mladší, nevlastní sestra. 
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Kniha zajistila více neţ jen Rubenovo pohodlí. Stala se v Rusku středem zájmu. Před 

perestrojkou zdravotně postiţení lidé prostě neexistovali. Nebylo na místě o sirotcích 

vůbec mluvit. Nyní je tomu naopak a Gallegova kniha tomu pomáhá. 

 

3.3.6 Šťastný konec? 

Co dědeček, mohou mu odpustit? 

Aurora prý chápe, proč udělal to, co udělal. V ţivotě jsou ale věci, které by nikdy 

neakceptovala. Rubenův názor je, ţe chcete-li někomu odpustit, musíte někoho jiného 

obvinit. „Neobviňuji nikoho. Můj dědeček byl velký politik. Čím víc jsem se o politicích 

a jejich ţivotech dozvídal, tím více jsem začínal chápat i mého dědečka. Politiky však rád 

nemám. Nemám rád ani mého dědu.― 

 

Láska mezi Rubenem a jeho matkou je evidentní, ale bylo by ukvapené tvrdit, ţe tato 

pohádka má jednoznačně šťastný konec. Aurora prozrazuje, ţe i ţivot ve Freiburgu, kde 

nyní společně ţijí, je těţký. Alespoň Ruben prý vypadá šťastně, konečně má dobrou 

stravu. 

Je oslněn německými supermarkety: „Jsou tu banány, kiwi, ananas a ovoce které neznám. 

Je to všechno tak krásné... ale nepotřebuji to, jde to mimo mě. 

Jedna výjimka tu však je. Kdyţ vidím brambory, musím se zastavit a dívat se na ně, 

protoţe jich je tolik. Všichni ostatní kolem brambor jen procházejí… bez emocí.―
19

 

 

V roce 2005 vydal R. Gallego svou druhou knihu Sedím na břehu
20

, která zatím nebyla 

do češtiny přeloţena. 

Na první pohled by se mohlo zdát, ţe nový text reprodukuje s přesností problematiku 

prvního. Nehledě na to, ţe i kdyţ je Sedím na břehu napsáno ve stylu dramatické hry, 

obsahuje jen dvě jednání: předehru a závěr. Námětem je příběhu dvou přátel, z nichţ 

jeden je opět Ruben a druhý je šachový hráč s myopatií. Myopatie je dědičná choroba, 

která obecně označuje svalovou atrofii: člověk postupně ztrácí na váze a schopnost 

pohybovat se. Na duševní zdraví má myopatie vliv aţ jako poslední. 

                                            

19 Kate KELLAWAY, Against all odds, The Observer, 1.1. 2006. 
http://www.guardian.co.uk/books/2006/jan/01/biography.features1  

20 Рубен ГАЛЬЕГО, Я сижу на берегу, Лимбус Пресс, Москва, 2005. ISBN: 5-8370-0397-5  

http://www.guardian.co.uk/books/2006/jan/01/biography.features1
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Stejně tak jako v Bílém na černém popisuje Gallego vlastní zkušenosti. Sedím na břehu 

však není ani primárně ani sekundárně knihou o hrůzách pečovatelských domovů. Moţná 

dokonce naopak o potenciálním rozsahu moţností a také o tom, ţe i kdyţ uţ má člověk 

na vybranou jen ze dvou velmi špatných variant, jedna z nich je stále ta lepší.
21

 

 

3.3.7 O předmluvě  

Autor předmluvy
22

 k publikaci Bílé na černém, vydané nakladatelstvím Zahraniční 

literatura, Sergej Jureněn, zcela zákonitě srovnává knihu R. Gallega s prózou V. 

Šalamova: „Tento nefiktivní román se ocitá za hranicemi „normální― hrůzy, tedy té, která 

je děsivá pro „normální― lidi. A ačkoliv v něm ţádná zvláštní „černota― není, tak je titul 

knihy zcela výstiţný.―  

Dozvídáme se z předmluvy okolnosti ze ţivota spisovatele, které v knize nenajdeme. Ţe 

matce řekli, ţe Ruben zemřel, o jejím univerzitním seznámení s Venezuelcem, o 

politických poměrech, které měly na Rubenův ţivot vliv. Dále jeho setkání s matkou a 

geografii jeho putování světem. Úvodník chystá pro čtenáře půdu a připravuje ho na 

obsah knihy. Připojen je i rozhovor se spisovatelem, sestávající se z přibliţně deseti 

otázek. Gallego se svěřuje, proč se stal spisovatelem, kdy napsal svůj první text, ţe se cítí 

být více Rusem neţ Španělem, zmíní se i o dědečkovi, ţe „kdyby to byl jeho opravdový 

děda, tak by tu teď s námi nesrkal polévku.
23

 
24

 

Nebýt této předmluvy, mohla by kniha vyznít více jako fikce, či jen vymyšlená biografie. 

Svědectví Sergeje Jureněna připisuje příběhu více věrohodnosti a tím pádem se stává i 

součástí nyní ucelenějšího dokumentu. Pokud se o detaily ze spisovatelova ţivota 

nezajímáme a chceme hodnotit knihu jako umělecké dílo, můţe být daná předmluva na 

obtíţ, jako nevyţádaný dodatek. Vţdycky jsou však okolnosti, za kterých dílo vzniká 

důleţité, proto i tento prolog ke knize patří. Bohuţel nám ho v českém překladu 

neposkytli. 

                                            

21 Наталия КУРЧАТОВА, Служили два товарища, Петербургский календарь, Time Out, 10 апреля 2005. 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi  

22 Předmluva k časopisovému vydání: Рубен ДАВИД ГОНСАЛЕС ГАЛЬЕГО, Белым по черному, 
Иностранная литература, 2002. http://lib.ru/PROZA/GALEGO/black.txt  

23 "Был бы мой дед, я б с вами тут баланду не хлебал." 

24 Сергей Юрьенен, Рубен ДАВИД ГОНСАЛЕС ГАЛЬЕГО: Белым по черному, Иностранная литература, 
2002. http://lib.ru/PROZA/GALEGO/black.txt  

http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi
http://lib.ru/PROZA/GALEGO/black.txt
http://lib.ru/PROZA/GALEGO/black.txt
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3.3.8 O doslovu 

„Existují knihy, které zraňují. Existují knihy, které léčí. Tato kniha zraňuje i léčí.― 

Tak začíná epilog k druhému vydání románu Bílé na černém z roku 2003, obnášející 

10.000 kopií. Autor doslovu a odběratel druhého nákladu – předseda rady společnosti 

Rambler Media Group Oleg Radzinsky slyšel o Rubenovi Gallego a jeho prvotině teprve 

tři měsíce před edicí. Spisovatel na něj zanechal silný dojem. 

„Já sám jsem neměl příliš snadný ţivot, ale tato kniha mě dojala. Přiblíţím vám to takto: 

ţijete si svůj ţivot, všechno jde vcelku hladce. Pak se objeví Rubenova kniha... a všechno 

ostatní jako by nebylo. Má generace byla testována podle reakcí na Solţenicynovo 

Souostroví Gulag. Buď jste po přečtení byli toho názoru, ţe takhle to dál nejde a je třeba 

něco dělat nebo jste jen pokrčili rameny a šli dál svou cestou. S Rubenovou knihou je to 

stejné. Je velice NEliterární. Po přečtení uţ jisté věci nebudou jako dřív.― 

 

Radzinsky dal jeden exemplář Bílé na černém svým známým, kteří mají dcerku s dětskou 

mozkovou obrnou. 

„Naskytuje se myšlenka, ţe je kniha vhodná právě pro děti, které musí být silné. Tato 

kniha opravdu pomáhá být silným. Mým známým do značné míry změnila jejich postoj 

k dítěti. Došli k závěru, ţe mnohé věci zvládne dcera sama. Uvědomili si, ţe je třeba dát 

jí jistou nezávislost. Je jí šestnáct let, šestnáct let proţila v jednom pokoji s rodiči. Vědí o 

kaţdém jejím pohybu. Vědí, ţe kdyţ zacuká obočím, chce se napít a tak dále. To je to, 

proč se děti s dětskou mozkovou obrnou v dětských domovech rozvíjejí mnohem 

rychleji, neţ děti, které vyrůstají v rodině. V dětském domově se nikdo nebude dívat, 

jestli pohnuly obočím nebo mávly rukou. Ať si mávají čím chtějí, jídlo jim nikdo stejně 

nepřinese. Proto se začnou pohybovat samy, plazit se. Hovořil jsem o tom s Andrejem 

Sněgirevym, primářem centra pro děti s mozkovou obrnou, který řekl to samé: „Je to 

kruté, je to takový Darwinismus - ale je to pravda.― 

Editor v roli čtenáře konstatuje, ţe po této knize bylo obtíţné číst další knihy. „Dlouho 

jsem nemohl vůbec zapojit mozek. Občas jsem se přistihl, ţe myslím prostě jen na tuto 

knihu. Dva měsíce jsem ji nosil s sebou a nemohl se od ní odloučit. Nenechal jsem 

nikoho aby si ji přečetl. Teprve nedávno jsem jí dal konečně přečíst své ţeně. Matce jsem 

ji zatím nedal. Myslel jsem si, ţe jsem před literaturou krok napřed a ona mě dohonila.―
25

 

                                            

25 Анна РУДНИЦКАЯ, Не только слова, Московские новости 46, 2003. 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi  

http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi
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33..44  BBOOOOKKEERR  

3.4.1 Man Booker Prize 

 

The Man Booker Prize (původní název do roku 2002 Booker-McConnell Prize, běţně 

zkracovaný na Booker Prize) neboli Bookerova cena je prestiţní cena za literaturu 

udělovaná britskými novináři, vydavateli, literárními kritiky a jinými osobnostmi. 

Ruský Booker byl vytvořen Brity a poprvé udělen v roce 1992. Bylo to první nestátní 

literární ocenění v Rusku od roku 1917. 

Na začátku 90. let vznikl pocit, ţe ruská literatura je v nebezpečí, či dokonce, ţe jí hrozí 

vyhynutí. Tehdy přišla anglická národní kultura, proslavená ţánrem románu, na pomoc 

ruské kultuře, proslavené stejným ţánrem a pomohla jí zaloţit cenu za nejlepší román 

roku, napsaný v ruštině. 

Iniciátorem vzniku ruské ceny byl sir Michael Caine, který vedl společnost Booker, 

zaloţenou v roce 1969 v Anglii. 
26

 

3.4.2 2003 

Finalisté: 

Ruben Gonzalez David Gallego Bílé na černém (Vítěz) 

Natalia Galkina Villa Reno 

Leonid Zorin Jupiter 

Afanasij Mamedov Frau Šram 

Elena Čiţova Lavra 

Leonid Juzefovič Kazaroza
27

 

 

Pozdviţení vzbudila v Rusku nejen samotná kniha Rubena Gallega, ale také to, ţe Bílé 

na černém ruskou Bookerovu cenu získalo. Mnozí totiţ nepovaţovali autora pro jeho 

španělské kořeny za dostatečně ruského. 

                                            

26 Русский Букер, литературная премия, Москва. http://www.russianbooker.org/ 

27 Рубен Давид ГОНСАЛЕС ГАЛЬЕГО Белое на черном (Лауреат); Наталья ГАЛКИНА Вилла Рено; 
Леонид ЗОРИН Юпитер; Афанасий МАМЕДОВ Фрау Шрам; Елена ЧИЖОВА Лавра; Леонид ЮЗЕФОВИЧ 
Казароза. http://www.russianbooker.org/archive/2003/  

http://www.russianbooker.org/
http://www.russianbooker.org/archive/2003/
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Kdyţ dostal Ruben David Gonzales Gallego před třemi lety za svou knihu Bílé na 

černém nejprestiţnější ruskou Bookerovu cenu, znělo to jako senzační příběh a la Forest 

Gump. I kdyţ, pravda, trochu barvitější, tajemnější, nepochopitelnější.  

A opatrně se dodávalo: bookerovská komise nebyla jednotná, Gallego prý sice píše 

jedním prstem, ale proti Rusku, pro Ameriku. Škarohlídi a závistivci to zas viděli jinak: 

cenu dostal jen proto, ţe je mrzák. A vůbec, co je to za ruskou knihu, kdyţ ji napsal 

Španěl?  

Někteří kritici byli nadšeni stručnou, pravdivou, jasnou a suchou prózou, jiní chválili 

dokumentární povahu práce, ale neviděli v ní speciální literární hodnotu. 

Spisovatel v rozhovoru uvedl, ţe pouţíval styl komunikace, který byl vlastní popsaným 

místům dění; hlavně sirotčincům, nemocnicím, domům pro přestárlé: „Jen jsem pouţil jiţ 

existující styl, akorát ţe mluveného jazyka.―28 

Mluvilo se zkrátka o všem moţném, jenom ne o samotné knize. Jako by se nemohla vejít 

do představy o té opravdové, velké ruské literatuře.  

Kdo si však prvotinu Rubena Gallega přečte, musí uznat, ţe porotci měli tentokrát 

„čuch―, kdeţto ruský vox populi se zase jednou ukázal jako krátkozraký.  

                                            

28 Паола БОКАЛЕ, Рим, Русский язык сегодня. Вып. 4. Проблемы языковой нормы. Сб. статей. Паола 
БОКАЛЕ, Февраль 2006. http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis  

http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis
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4 VLASTNÍ DESKRIPCE 

4.1 ROZBOR 

Analyzuji dílo podle tří plánů: jazykově kompoziční, tematický a ideový. Pro úplnost se 

budu drţet následujících šesti hledisek: ţánr, jazyk, kompozice, styl, téma, smysl. 

 

Ţánr 

Jde o autobiografický román, nevelkých rozměrů, lze jej povaţovat i za novelu
29

. 

Z hlediska nadčasové konstanty
30

 je literární podoba díla moderní (neklasická), 

nahlodávající pravzor, přejímající jiné podněty od druhů konkurenčních. Dochází 

k hybridizaci a vzájemnému přechylování. Mísí se vyprávění v první a třetí osobě, 

vyprávění jak v minulém, tak i přítomném čase s pohledy do budoucna. Z pohledu 

sémiotiky se střetává autorova reference s výpovědí i apelem na adresáta. Je tedy moţné 

říci, ţe jednotlivé ţánry klasické triády (epika, lyrika, drama) zde mají k sobě blízko. 

 

Jazykové prostředky 

Stylistická rovina je zastoupena převáţně uměleckým a prostěsdělovacím stylem. 

Umělecký styl je neomezený ve všech směrech, za cíl si klade především estetické 

působení, coţ se projevuje bohatým jazykem s řadou synonym, je zastoupena opozice 

spisovné i nespisovné mluvy (mladický slang, obecný hovorový jazyk), syntax je 

nápadná svou jedinečností (konkrétně jde o charakter spořivosti a strohého vyjádření), 

výrazná je i pestrost elementů z lexikální roviny (nespisovné koncovky, citové zabarvení, 

aktuální slovní zásoba). Prostěsdělovací styl zastupuje hlavně jednotnost větné výstavby, 

implicitnost a kontextová svázanost. Čtenář si musí domýšlet a adaptovat se na těkavý 

způsob vyprávění, přeskakování z minulosti do budoucnosti. Počítá se s kontextovým 

porozuměním adresáta. Kontaktové prostředky souvisí s přímou řečí, ve které se uţívá 

běţných hovorových výrazů, slovních spojení a frází („pokusný králík―
31

). 

 

                                            

29 V ruských zdrojích nejčastěji prezentováno jako román, v českých jednoduše próza či prozaická prvotina. 

30 Josef PETERKA, Teorie literatury pro učitele, UK v Praze, Pedagogická fakulta 2006. ISBN: 80-7290-244-X  

31 „Подопытный  кролик“ 
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Role vypravěče je přímá, tedy personální neboli osobní, tíhne k ich-formě a vnitřnímu 

monologu. Je střídána i vyprávěním v er-formě (viz níţe kapitola Styl).  

 

Syntax je členitá, sestávající převáţně z jednoduchých souvětí a i nevětných útvarů. 

Dominantními větnými členy jsou spíše přívlastky a predikáty, jde o text dynamický. 

Lexikální prostředky z hlediska frekvence uţití jsou běţné i řídké („pohřební cetky―
32

), 

podle územního rozšíření a sociálního prostředí převáţně slova obecná ale i slangová 

(„mukl―, „magorek― - silnej čaj
33

), z hlediska příslušnosti k jednotlivým stylovým 

vrstvám jednoznačně slova hovorová, vytvářející styl projevu. Jsou citově příznaková 

(„mrtvej―, „děcák― 
34

). Podle původu slova domácí  i přejatá („joystick―
35

), podle 

expresivity slova citově neutrální i zabarvená (expresivní: „šlágry―; domácí: „chůvičky―; 

dysfemismy: „negři―, „hloupý nány―, „kvicht―; pejorativní: „ţere―; vulgární: 

„hajzlové
―36

). 

Z morfologického hlediska je patrný výskyt nespisovných koncovek („Novej rok je 

kaţdej rok―, „mlaďoučkej―, „vozej―, „nemaj―
37

).  

 

Zřejmý podíl na celkovém dojmu z knihy hraje grafické ztvárnění textu. Široké vyuţití 

interpunkce, ať uţ se jedná o čárky, tečky, otazníky, vykřičníky, závorky, uvozovky. 

 

Ocituji zde názor básníka Maxima Amelina. Podle něj je Gallegův jazyk „záměrně 

neutrální, vybíral jednoduchá slova, ale máte pocit, ţe nejsou náhodná. Nejsou typicky 

literární ani obnošená, dokonale odpovídají obsahu - tedy tvrdá ţivotní realita. Proto je 

Bílé na černém z hlediska působivosti srovnatelné s Kolymskými povídkami Varlama 

                                            

32 „Похоронная мишура“ 

33 „Чифир- Чай крепкий“ 

34 „Детдом“ 

35 „Джойстик“ 

36 „Шлягеры“, „нянечки“, „негры“, „бабы-дуры“, „рожa“, „жрет“ , „cволочи“ 

37„ Новый год каждый год бывает“, „какой молоденький“, „привозят“, „потеряли“ 
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Tichonoviče Šalamova
38

. Neutrální jazyk v tomto případě ukazuje svou čarovnou moc – 

přivádí aţ k pláči.―
39

 

 

Pozn.: Více o jazykových prostředcích viz kapitola 4.2.1. Zkoumání vlivu moderních 

jazykových proudů. 

  

Kompozice 

Próza Rubena Gallega Bílé na černém je velmi útlá (117 stran)
40

, skládá se z 41 kratších 

povídek. Jednotlivé povídky románu nejsou striktně chronologicky řazeny, jako celek 

však novela působí dojmem postupného autorova dospívání. 

Téměř kaţdá kapitola je vystavěna tak, aby mohla existovat autonomně. Mají vlastní 

nadpisy a výstavby textu jsou promyšlené, s jednoduchou fabulí (o jedné maximálně 

dvou dějových liniích). I kdyţ nemá povídka například více neţ půl stránky, vţdy se dá 

rozčlenit podle klasického syţetového modelu: expozice (úvodní situace), kolize 

(zápletka), krize (vyvrcholení), peripetie (náhlý obrat), katastrofa (rozuzlení).
41

 

Čtenář, veden vypravěčem, klesá krok za krokem do pekla sovětských ústavních zařízení 

a ozřejmuje si jiná pravidla, jinou etiku, jinou citlivost, neţ jakou můţe znát z běţného 

ţivota - a neţ jakou si vůbec dokáţe představit. Jednotlivé kapitoly-povídky se stávají 

hutnějšími, postavy prokreslenějšími. 

A právě zde je Gallegova próza nejzřetelněji zpracována podle dnes jiţ nezpochybnitelné 

literární tradice - tradice cyklů maximálně úsporných. V jádru maupassantovské povídky 

naplněné novým, leckdy hrůzným obsahem jednoho ţivota, proţitého v extrémních 

podmínkách 20. století - dědictví Kolymských povídek Varlama Šalamova.
 42

 

Ruku v ruce s obsahy jdou i „přesahy―. Tam, kde se různá pojetí obsahu ukázala být 

krátká na míru hrůzy způsobenou totalitami minulého století, nastoupila stylistika; neboli 

                                            

38 Варлам Тихонович ШАЛАМОВ, Колымские рассказы, с 1954 по 1973 год. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шаламов,_Варлам_Тихонович 

39 Вячеслав ОГРЫЗКО, Откуда у холопца испанская грусть, Литературная Россия, 2003, 12 сентября. 
http://www.litrossia.ru/2006/44/00880.html 

40 Ruben DAVID GONZALES GALLEGO, Bílé na černém, Revolver Revue, Praha 2009. ISBN: 978-80-87037-19-
5  

41 Josef PETERKA, Teorie literatury pro učitele, UK v Praze, Pedagogická fakulta 2006. ISBN: 80-7290-244-X  

42 Jan MACHONIN, life.ihned.cz, 19.2.2010. http://ihned.cz/1-10102850-40654350-000000_save-2e  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Шаламов,_Варлам_Тихонович
http://www.litrossia.ru/2006/44/00880.html
http://ihned.cz/1-10102850-40654350-000000_save-2e
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extrémní zkušenosti a osobní nasazení svým způsobem navazují na filozofii 

montaignovské tradice. 

Podobně tak i spisovatelé, kteří vsadili na sílu slova jako takového: Primo Levi, Naděţda 

Mandelštamová, Vasilij Grossman, Victor Klemperer, Jacques Rossi, ve filmovém jazyce 

Claude Lanzmann - pokud jde o ty, kteří inklinují spíše k esejistice. Osip Mandelštam, 

Agotha Kristofová, Jerzy Kosinski, Alexandr Solţenicyn, Varlam Šalamov a částečně i 

Jáchym Topol.
43

 

 

Styl 

Gallego, pro kterého je výše zmíněný způsob psaní naprosto přirozený (úspornost, 

strohost, úsečnost) tak nejenom plnohodnotně zapadá do ruské literární tradice, ale 

zároveň hned v několika směrech rozšiřuje její hranice. 

Dalo by se také mluvit o návaznosti na protokolární strohost ruského konkretismu a 

minimalismu.
44

 „Domov důchodců. Ani ubytovna, ani nemocnice. Pevný plot 

z ţelezobetonových panelů, ocelová vrata. V sousedství je nápravné zařízení pro 

delikventy. Tam je všechno jasné, tam jsou muklové a ostnatý drát. 

Muklům je hej, odsedí si své a jsou propuštěni na svobodu. My nemáme v co doufat. 

Zařízení uzavřeného typu. Nepovolaným vstup zakázán.“ 

Anebo také návaznost na literaturu s potlačenou religiozitou, která tvoří jakýsi spodní 

proud prózy Andreje Platonova, například ve Šťastné Moskvě
45

, kde síla víry pramení 

někde na dně zoufalství, za hranicí moţného, a pak nečekaně vyvěrá se znásobenou 

prudkostí. 

Gallegovo pojetí dobra a zla se stejně jako u Platonova vymyká jakékoliv schematičnosti 

a přitom je v jádru hluboce křesťanské. 

„Kdyţ na mě chůva začala zase řvát, s pocitem vděčnosti jsem si říkal, ţe má právo na 

mě křičet, protoţe se o mě stará. Ta pologramotná ţena je hodná, to já jsem špatný. Jsem 

špatný, protoţe chůvy volám příliš často a moc jím. Jsem špatný, protoţe mě porodila 

přičmoudlá čubka a hodila jim mě na krk - jim, které jsou tak hodné a milé. Jsem špatný. 

                                            

43 Jan MACHONIN, life.ihned.cz, 19.2.2010. http://ihned.cz/1-10102850-40654350-000000_save-2e  

44 Jan MACHONIN, life.ihned.cz, 19.2.2010. http://ihned.cz/1-10102850-40654350-000000_save-2e  

45 1933 — 1936 — Счастливая Москва (роман не окончен). 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Платонов,_Андрей_Платонович 

http://ihned.cz/1-10102850-40654350-000000_save-2e
http://ihned.cz/1-10102850-40654350-000000_save-2e
http://ru.wikipedia.org/wiki/Платонов,_Андрей_Платонович
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Přitom k tomu, abych byl dobrý, stačí tak málo, naprosté minimum. To, co můţou udělat 

skoro všichni, dokonce i ti nejhloupější. Jen vstát a jít.“ 

 

Osnova syţetu se stává zejména z dětských dojmů vypravěče. Příběh začíná pobytem ve 

speciálních léčebnách (namístě by bylo dát toto spojení do uvozovek) a podobných 

zařízeních. Takováto existence je řetězcem průběţných zkoušek. Osobní zkušenosti dětí 

posiluje kolektivní účast celé party sirotků, jak dosud ţivých, tak také jiţ mrtvých.  

„Vozík dotlačili dovnitř. Na chodbě byla tma, páchlo to tam zatuchlostí a myšinou. 

Zavezli mě do nějaké místnosti, kde mě nechali samotného a odešli.  

Malý pokoj. Oprýskané zdi. Dvě ţelezné postele a dřevěný stůl.  

Po nějaké době vchází do pokoje ředitel děcáku se zaměstnancem domova důchodců a 

chůvou. Ţe je to chůva poznávám podle modrého pláště.  

Jde ke mně. Pozorně si mě prohlíţí.  

- „Ten je ale mlaďoučkej! Co to má znamenat? Uţ i takovýhle sem vozej. No to snad 

ne? Ty lidi uţ nemaj ţádný svědomí.“  

Odejde.  

Ředitel děcáku nervózně kouří a věcně pokračuje v načatém rozhovoru.  

- „Myslíš, ţe bys ho moh přijmout? Je to fakt nutný.“  

- „To po mě nemůţeš chtít. Chápej. Teď je mu tak šestnáct, ne? 

- „Patnáct“ – opravuji ho mechanicky. 

- „Patnáct“ – přitakává muţ. – „U mě je do měsíce po něm, maximálně do dvou. A já si 

nemůţu dovolit pohřbít někoho, komu ještě nebylo osmnáct. Tohle je domov důchodců, 

chápeš? Kam ho na ty dva roky mám dát? Navíc máme všechny mrazáky rozbitý. Rozbitý, 

chápeš? No, jen si vzpomeň, cos mi řek před rokem, kdyţ jsem tě prosil, abys mi s těma 

mrazákama pomoh? Vzpomínáš? Tak nepros. Odvez ho do ústavu pro mentálně zaostalý, 

tam můţou pohřbít i kojence.“ 

- Nemusíš se rozhodnout hned teď, pojď promluvíme si. Musím si zavolat. 

Odešli.  

Sedím sám. Stmívá se. Po chodbě přeběhne kočka. 

Pokoj najednou zaplaví nějaký divný a strašně nepříjemný zápach, který stále 

sílí. Nechápu, co se děje. 

Vejde chůva, v ruce drţí tác. Postaví ho na stůl a rozsvítí. Mám tu čest vidět původce 

toho podivného zápachu. Je to hrachová kaše. Zelená slepená hrouda, jejíţ vzhled onomu 

pachu plně odpovídá. Kromě kaše je na tácku talířek boršče a chleba. Lţíce chybí.“ 
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Bílé na černém je psáno jako série portrétů, ne všechny jsou psané v první osobě. Ve třetí 

osobě Gallego zobrazuje vzácnou schopnost sympatizovat s těmi, kteří měli více štěstí 

neţ on sám. 

„Ţít bez rukou není aţ tak těţké, pokud má člověk všechno ostatní v pořádku. Všechno 

ostatní – moje tělo – je vyvinuto ještě hůř neţ ruce. Ruce jsou to hlavní. (…) 

Sergej ruce měl. Dvě absolutně silné, zdravé ruce. Od pasu nahoru měl všechno 

normálně. Ruce, ramena, hlava. (…) Ve škole patřil k těm nejlepším. (…) Všechno dělal 

sám. Nemusel volat chůvy, poniţovat se a prosit je o pomoc. (…) Po škole ho převezli do 

domova důchodců. (…) Tři týdny nic nejedl a snaţil se pít co nejmíň vody. Připoutaný ke 

své nádobce na moč se neodváţil vylézt nahý na ulici, aby naposledy uviděl slunce. Za tři 

týdny zemřel. 

Za rok jsem měl být do tohoto domova převezen já. Ale Sergej měl ruce, já ne.“
46

 

 

Název a postavy 

Titul knihy zní Bílé na černém - bílá je pro autora nenáviděnou barvou nemocničních a 

ústavních stropů, ticha, nicoty a nehybnosti (v jedné z etap svého martyria leţí přes rok 

zasádrovaný na posteli). Černá je pro něj naopak barva vnitřního světa za zavřenýma 

očima, barva naděje, boje, svobody. 

V Rusku vyšlo pod dvěma názvy:  

«Белым по черному», poprvé časopisecky Иностранная литература 2002
47

  

«Белое на черном», kniţně Limbus Press, 2002
48

 а všechna další vydání. 

 

                                            

46 „Жить без рук не так уж и  тяжело,  если  у тебя есть все остальное. Все остальное  -- мое тело -- 
развито еще хуже, чем руки. Руки -- главное. (…) У Сергея руки были. Две абсолютно здоровые 
сильные руки. Выше пояса все у него было нормально. Руки, плечи, голова. (…) В  школе  он  был  
одним из лучших  учеников.(…) Он все делал сам.  Ему  не  надо было  звать нянечек, унижаться, 
просить помощи.(…) После школы его отвезли в дом престарелых.(…)Три недели он лежал в  палате  с  
запахом дерьма и  сапожного клея. Три недели ничего  не  ел,  старался  пить  меньше  воды. 
Привязанный  к  своему мочеприемнику, он не  решился выползти на улицу голым, чтобы в 
последний раз увидеть солнце. Через три недели он умер. Через год  в этот дом должны  были 
отвезти меня.  У Сергея были руки, у меня не было.“ 

47 Рубен ДАВИД ГОНСАЛЕС ГАЛЬЕГО, Белым по черному, Иностранная литература, 2002. 
http://lib.ru/PROZA/GALEGO/black.txt 

48 Рубен ГОНСАЛЕС ГАЛЬЕГО, 2002-2010. http://bereg.enabled.ru/index.php?id=main 

http://lib.ru/PROZA/GALEGO/black.txt
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Postavy jsou zjednodušeně charakterizovány jen pár vlastnostmi, jakoby to mělo 

znázorňovat jejich primitivnost. Čiší z toho ironie osudu postiţených lidí a znechucení 

z podřadnosti a závislosti na ostatních. Jejich rysy jsou líčeny stručně, jasně, tak, jako 

z pohledu dítěte (dobré/zlé). Důleţitější jsou však společné záţitky, které tvoří kostru 

celého příběhu a podle kterých se dá proniknout do hloubky subjektivního vnímání 

vypravěče.  

„V domově důchodců ţila odnepaměti, snad uţ ode dne jeho vzniku. Skromná a tichá – 

drobný člověk ve velkém a krutém světě. Maličká ţena. Nebyla vyšší neţ pětileté dítě. 

Malinké ruce a nohy drţely křehké klouby jen stěţí pohromadě, takţe chodit nemohla. 

Leţela na nízké plošině s loţisky obličejem dolů, nohama se odráţela od podlahy, a tak 

se pohybovala.“
49

 

Na vyprávění hlavní postavy stojí celá kniha. Poznáváme ho podle skutečností, které má 

či nemá rád, podle priorit, názorů, popisovaných pocitů. 

Ţe se hlavní hrdina bude vyvíjet není zřejmé hned od začátku. Důleţitý je postupný 

přechod od černobílého pohledu na svět (v němţ je zdánlivě odsouzený k ţivotu) - ke 

světu pestrobarevnému. Dostává na výběr a v této situaci uţ černou a bílou nepovaţuje 

jen za beznadějně dané skutečnosti, ale jako jisté znaky: 

„Bílou barvu nemám rád. Bílá je barva bezmoci a odevzdanosti, barva nemocničního 

stropu a bílého povlečení. Zaručená starostlivost a péče, ticho, klid - nic. Nekonečně 

trvající nic nemocničního ţivota. 

Černá je barva boje a naděje. Barva nočního nebe, stálé a výrazné pozadí snění, 

dočasných pauz během dne mezi bílými, nekonečně dlouhými přestávkami tělesných 

neduhů. Barva snu a pohádky, barva vnitřního světa za zavřenými víčky. Barva svobody, 

barva, kterou jsem si vybral pro svůj elektrický vozík.“ 

                                            

49 „Она жила в интернате всегда, кажется, со дня  его основания. Скромная и тихая, маленький 
человек в большом и жестоком  мире. Маленькая женщина. Рост ее  не  превышал  роста  
пятилетнего  ребенка. Маленькие ручки и ножки  были непрочно  скреплены хрупкими суставами, так  
что ходить она не  могла.  Лежа лицом вниз  на низенькой платформе с подшипниками, ножками она 
отталкивалась от пола, так и передвигалась.“ 
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Téma 

Námětem autobiografického románu je příběh těţce postiţeného sirotka, který se 

s nesmírnou houţevnatostí probíjí nemilosrdným nebo spíše vraţedným prostředím 

sovětských ústavů, děcáků a domovů důchodců. 

V příbězích autor rekonstruuje některé významné epizody z jeho dětství a dospívání, 

odehrávající se výhradně v nemocnicích, sirotčincích a dětských domovech. 

Hned v prvních řádcích prózy se autor s jakousi suchou samozřejmostí prohlásí za 

hrdinu. Nezaplňuje ale stránky detailním popisem svého nepochybného hrdinství. 

Mimořádné okolnosti Gallegova příběhu kniha téměř úplně pomíjí. 

Bílé na černém nezprostředkovává systematický obraz výchovy postiţených sirotků 

v Sovětském svazu, není to obţaloba systému. Povaha toho systému vystupuje někde na 

okrajích Gallegových nechronologicky řazených a lapidárně líčených momentek, střípků 

ústavního ţivota. Systém je vykreslen ne snad jako předmětně zlý, rozhodně však jako 

nelidsky necitlivý (otřesně bodrá konverzace, v níţ ředitel dětského domova a ředitel 

domova důchodců řeší, kolik týdnů chlapec v novém bydlišti asi tak přeţije). 

Poměry v jednotlivých zařízeních Gallego popisuje s nesudičskou věcností, domovů 

vystřídal hodně, lepších i horších. Materiální tíseň byla normou, stejně jako neustálé 

vynucování si vděčnosti za to, ţe postiţené děti nebyly hned po narození utraceny „jako 

se to dělá v Americe“. Moţnost nechat se vyvézt na vozíku před dům byl luxus. V paměti 

utkví sugestivní popis noční výpravy na záchod - nekonečné plazení se chodbou 

promrzlou tak, ţe moč v nočníku zmrzne, neţ se Ruben stihne vzdálit. 

S větším zaujetím ale Gallego píše o obyvatelích tohoto světa – věřící „chůvičky“, jimţ 

„vděčí za všechno“, ředitele, někdy pitomé, jindy chápající, idealistickou studentku, 

která se zhroutí, kdyţ si uvědomí ţivotní perspektivu svých ţáků. A především další 

kluky – členy společenství chovanců; společenství drsného, ale prodchnutého 

instinktivním bratrstvím. 

Smrt je v jeho próze zpočátku přítomná jako nedosaţitelný předmět touhy nepohyblivého 

chlapce, který upoután na lůţko sní o tom, ţe se stane pilotem kamikadze. („Chci injekci. 

Smrtící injekci. Chci do Ameriky.―) Úpěnlivé přání zemřít se v nějaký moment muselo 

změnit v ohromně silnou vůli k ţivotu. Místo chvilkové odvahy sebevraţedně útočícího 

bojovníka nastoupilo osamělé lpění na existenci ohraničené obvodem postele 

v páchnoucím pokoji. Existenci člověka „odsouzeného být hrdinou aţ do konce svých 

dnů.“ 
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Smysl - úvaha nad skrytou pointou 

Poté, co přejde prvotní hrůza po přečtení knihy R. Gallega, vzniká pocit nějakého 

vnitřního rozporu. Snaţím se pochopit, co je to utajené. Cítím potřebu porozumět povaze 

tohoto textu. Neleţí před námi ţádná populárně naučná literatura, ani literatura faktu, ale 

umělecká próza zaloţená na skutečných událostech, coţ není jedno a to samé. V naučné 

literatuře je všechno zaloţeno na podkladovém materiálu: spisovatel se zříká jakýchkoli 

„ušlechtilostí― a stroze předkládá záleţitosti takové, jaké jsou - ve formě poznámek, 

náčrtů, deníkových zápisků, rozhovorů, atd. Jednoduše fakta. 

V tomto případě máme co do činění s dokumentárním vyprávěním. Prvky literárnosti 

jsou patrné jiţ ze samotného tónu vypravěče. Nadnesený, epicky-biblický ráz, dokazující, 

ţe příchozí řečník jasně ví, čím se jeho promluva uzavře. 

Troufám si říci, ţe pojmy črta, monografie či deník - tedy prózy skutečně dokumentární, 

bez nároku na beletrizaci - by v tomto případě byly adekvátnější. Upřímně 

řečeno, obávám se, ţe technice psaní jeho ţivotopisu se zprotivila beletrizace - jinými 

slovy, autor neměl sílu, aby uloţil takový materiál do škatulky „umění―. 

Pokud se zaměříme na to, ţe vše, co je popsáno, se stalo ve skutečnosti, mluvit o 

literatuře je zkrátka nemorální. Syţet R. Gallega je v podstatě nepřetrţitá série zločinů 

proti lidskosti. Před námi je opravdu „bílá kniha― - strašlivé memorandum, plošný 

seznam trestných činů a kaţdý slušný státní zástupce by v odpověď měl začít vyšetřovat 

(uţ příběh o předpokládané smrti dítěte je jasný zločin). Z tohoto hlediska se odmítám 

dívat na literární triky autora, nepřipouštím si je. Je mi jedno, jestli se tento „debil― stal 

spisovatelem, či nikoliv – vţdyť o tom to je! Podařilo se mu v nelidských (po pravdě, 

jsou tu i jiná slova, ale vhodnější nenacházím) podmínkách přeţít a neztrácet kontrolu. A 

více není potřeba říkat. 

Pokud se však ke mně dostává spisovatel R. Gallego, píšící ich-formou knihu o 

invalidovi, potom je na druhou stranu vedlejší fakt, zda má autor sám podobnou 

zkušenost. Pozornost věnovaná tomuto aspektu je spíše v mém vlastním zájmu, má 

„abstraktně-abstraktní― povahu. Autorova totoţnost, tedy faktor vnětextový, nemá 

k literatuře sama o sobě ţádný přímý vztah. Pokud mě autor výslovně nebo mlčky vybízí, 

abych četla jeho knihu jako literaturu (tj. odcizením se od syţetu s etickým obsahem, 

estetickým hodnocením a ţádoucí katarzí na konci), pak je kritérium spolehlivosti na 

úspěch odstraněno. Do popředí se dostává zcela odlišná otázka, například: „Jak byl text 

vytvořen, úspěšně či nikoliv?―; „Podle vzoru k výše uvedené situaci?― 
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Jak reagovat na text? Vzniká nejednoduchý pocit. Na ukázku mohu uvést vypravěčův 

monolog z knihy. 

„Nikdy nevylezu na Mount Everest.(...) Nikdy se neponořím na dno Mariánského příkopu 

v batyskafu.(...) Do kosmu mě taky nikdo nevezme. (...) Nikdy nebudu moct přeplavat 

kanál La Manche. A přeplout Atlantický oceán na voru se mi taky nepodaří. Velbloudi 

Sahary a tučňáci Antarktidy se budou muset bez mé pozornosti obejít. Nebudu si moct 

vyjet na moře v rybářském trauleru, ani neuvidím plavat velrybu, přesvědčenou o své 

výjimečnosti. (...) Ovládám joystick na svém elektrickém vozíku, přijíţdím ke stolu. Beru 

plastikové brčko a spouštím ho na dno sklenice. Tak ať, kdyţ konzervy, tak 

konzervy. Pomalu upíjím červené víno - konzervované slunce daleké 

Argentiny. Tlačítkem dálkového ovládání zapínám televizi.“  

Jak na toto můţe reagovat normální (tedy fyzicky normální) člověk? Nijak. A ne proto, 

ţe by neexistovala odpověď. Slušný člověk nemá právo se k takovým myšlenkám 

vyjadřovat. Nemůţete říci ţebrákovi ve dveřích, aby šel raději pracovat neţ aby tady 

sténal. I lidé bez nohou přeci pracují. 

(Nasnadě je zajímavá hypotéza: Kdo by měl toto vyslovit? Nechceš-li dát - nedávej, ale 

zachovej si morálku… jenţe toto je skutečný ţivot!) 

Vraťme se k textu – ten dává čtenáři jiná práva. Hrdinovi knihy lze také odpovědět, 

například, ţe vidět Mount Everest či kanál La Manche nebo velbloudy jen v „šuplíku― je 

úděl milionů i dokonce zcela zdravých lidí. Ţe k desítkám tisíců postiţených se americký 

vozík s motorovým pohonem nikdy nedostane a drtivá většina z nich místo 

„konzervovaného slunce vzdálené Argentiny― spotřebovává pálenou vodku nebo kořalku. 

Stručně řečeno, na konci knihy je kolektivní tragédie ţivota moţná větší, rozsahem aţ 

převyšující osobnost hlavního hrdiny. Je velmi příznačné, ţe editoři této publikace
50

 

dodali detailní informativní úvod. Z něj se dozvídáme, ţe ještě v Novočerkassku R. 

Gallego vystudoval dvě vysoké školy - angličtinu a právo, poprvé se oţenil, vycestoval 

do Ameriky, vrátil se, oţenil se podruhé, stal se hrdinou dokumentárního filmu, v roce 

2001 se v Praze setkal se svou matkou a vrátil se s ní do Španělska. Tyto poznatky nijak 

neredukují jeho dílo, nezmenšují utrpení a nepopírají jeho odvahu. Nicméně, pokud se 

vzdálíme od všech těchto skutečností z ţivota našeho hrdiny, potom autor románu 

charakterizoval svou povahu. 

                                            

50 Рубен ДАВИД ГОНСАЛЕС ГАЛЬЕГО, Белым по черному, Иностранная литература, 2002. 
http://lib.ru/PROZA/GALEGO/black.txt  

http://lib.ru/PROZA/GALEGO/black.txt
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Kniha R. Gallega je v kaţdém případě sytá a má říz – jak z hlediska lidského svědectví, 

tak i jako obraz mravů. Nakonec i jako obţaloba. 

 

4.2 CÍLE 

I. Vliv některých moderních jazykových proudů a jejich důsledky 

II. Rušivé elementy v knize 

III. Důvod spisovatelovy popularity 

IV. Přijetí díla, ohlasy 

 

4.2.1 Zkoumání vlivu moderních jazykových proudů 

Účelem této studie bude pokusit se zjistit, zda se v jazyce románu odráţí některé procesy 

vývoje moderního ruského jazyka, (hlavně „demokratizace― spisovného jazyka) a pokud 

ano, jak?  

Čerpala jsem z analytické práce Paoly Bokale
51

, jeţ svá tvrzení prezentuje právě na 

Gallegově biografii.  

 

Zkoumané prvky budou sloţky členěné syntaxe (shodný a neshodný přívlastek), 

pouţívání některých netypických morfologicko-syntaktických tvarů, neformální styl a 

jiné textové prvky, včetně opakování a příznaků hovorového jazyka. 

Moderní ruský jazyk preferuje lámání a synkopu často jednoslabičných frází, pouţívání 

jmenných přívlastků a segmentaci jako stavební sloţky syntaxe, které jsou tradičně 

povaţovány za druh informačního stylu. Jen občas jsou přeneseny do písemné 

formy. Hlavní důvod tohoto jevu vidí znalci v analytickém stylu
52

, který je jednou 

z dominantních tendencí moderního ruského jazyka. Velký význam má zároveň i 

posilování vlivu syntaxe hovorové řeči na psaný jazyk. Text se pod vlivem těchto jevů 

                                            
51 Паола БОКАЛЕ, Аналитические и разговорные элементы в романе Рубена Гальего «Русский язык 
сегодня. Проблемы языковой нормы.» Февраль 2006. 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis 

52 Analytismus:  gramatické vlastnosti jazyka, které spočívají v ustálenosti slov a vyjádření gramatických 
významů pomocnými slovy (předložkami). Ruština má tendenci přiklánět se k analytismu, čímž se zvyšuje 
počet nesklonných podstatných jmen a snižuje počet skloňovaných číslovek. 
http://mirslovarei.com/content_litenc/analitizm-85420.html  

http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis
http://mirslovarei.com/content_litenc/analitizm-85420.html
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vzdaluje od klasických skladebných konstrukcí, (které jsou ze syntaktického pohledu 

správné a zjevně charakteristické pro větná spojení). 

V současné době se stále více hovorových jevů stává aktivními a tematizovaná syntax 

získává nové postavení. Projevuje se rozbitím gramatické struktury vět pomocí 

sémantického významu, který se posouvá na pozice tematických komponentů. Dále se 

narušují syntagmatické vztahy s tendencí analyticky vyjádřit gramatické významy. 

 

Celistvost textu není tvořena jen vazebnými prvky, ale také obsahem: hodně se spoléhá 

na intuici čtenáře, který musí chybějící gramatické vztahy kompenzovat logickými 

úvahami (příčiny, cíle, postupy řešení atd.) 

 

Fragmentární analytický styl 

Fragmentární analytický styl se vztahuje k ţurnalistice, eseji a nyní uţ i k literární próze, 

pro kterou byl cizí aţ do čtyřicátých let dvacátého století. N. S. Valgina
53

 ukazuje 

výsledek tohoto procesu: „Z kniţní i hovorové syntaxe, existujících dříve v zásadě 

souběţně, došlo jejich současným setkáním k docela významnému vzniku poněkud 

hybridního fenoménu. Klasická kniţní syntax, pod těţkým vlivem ţivé, se vymanila ze 

zatvrzelosti tradičních pravidel kombinace větných členů.― 

Fragmentace syntaxe se realizuje prostřednictvím rázného roztříštění vět, čímţ jsou 

nahrazeny explicitní syntaktické prostředky. 

Rozčleněné věty, jmenné přívlastky jsou spojeny přerušovaným charakterem 

syntaktických vztahů, odtrţením od hlavní výpovědi logickým i intonačním důrazem.  

Rozloţením výpovědi
54

 na potenciálně neomezený počet částí často vzniká něco 

podobného bezespoječnému koordinačnímu vztahu, přičemţ základním interpunkčním 

znaménkem je tečka. 

Gallego tuto techniku běţně pouţívá, rozloţení se můţe vztahovat na jakékoliv větné 

členy: předmět, doplněk, příslovečné určení. 

                                            

53 Н.С. ВАЛГИНА, «Современный русский язык: Учебник»,  Москва, Логос, 2002.  

54 Парцелляция. Н.С. ВАЛГИНА, «Современный русский язык: Учебник»,  Москва, Логос, 2002. 
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Předmět: 

„Černooký, dohola ostříhaný chlapec, čilé Cikáně. Skákal hbitě o berlích, svoji jedinou 

botu prošlapal na díru. Přiskočil k neznámému, pozorně si ho prohlédl a zatahal ho za 

rukáv.“
55

  

Doplněk: 

„Vzpomínal jsem na své Dědy Mráze. Staré i mladé, muţe i ţeny. Na Dědu Mráze, jímţ 

byla naše učitelka literatury, na mladé Dědy Mráze, studenty pedagogické školy. Na 

Dědy Mráze lékaře, ostatně, velmi často lékaře.“
56

 

Příslovečné určení: 

„V devíti letech jsem pochopil, ţe chodit nikdy nebudu. To bylo strašně smutné. Daleké 

země, hvězdy a jiné radosti zmizely v nedohlednu. Zůstala jen smrt. Zdlouhavá a 

marná.“
57

  

 

Fragmentace skladby se odráţí také při uplatnění členěných výpovědí, které jasně 

napodobují přirozenost hovorové řeči. 

Obzvláště velká skupina rozdělených spojení je tvořena jmennými přísudky, které mohou 

představovat jak slova v nominativu, tak i jmenná souvětí s hlavním větným členem 

v nominativu. Vzhledem k tomu, ţe izolované jmenné přísudky nemají vlastnosti celé 

věty, mohou existovat pouze jako součásti syntaktické konstrukce (tj. jsou libovolně 

v blízkosti jiné věty, se kterou mají logický a intonační vztah). Takové struktury se 

mohou vztahovat jak k předchozí, tak i následující větě. V této souvislosti existují dva 

funkční typy odlišných přísudků - shodný a neshodný. 

Neshodný přísudek, tematický, jehoţ funkcí je pojmenovat a promyšleně zdůraznit téma 

následujícího sdělení, pomoci čtenáři zaměřit na něj svou pozornost. Zároveň představuje 

                                            

55 „Черноглазый мальчик, стриженный наголо, шустрый цыганчонок. Быстро скакал на костылях, 
снашивая единственный ботинок до дыр. Подскочил, глянул на чужака внимательно, дернул за 
рукав.“ 

56 „Я вспоминал своих Дедов морозов. Старых и молодых, мужчин и женщин. Деда Мороза нашу 
учительницу литературы, молодых Дедов Морозов студентов из педагогического училища. Дедов 
Морозов врачей, очень часто врачей.“ 

57 „В девять я понял, что ходить никогда не смогу. Это было очень печально. Накрылись дальние 
страны, звезды и прочие радости. Оставалась смерть. Долгая и бесполезная.“ 
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výchozí bod pro další formulaci. Informaci je důleţité zprostředkovat „ve dvou krocích―: 

První je představen samostatný předmět. Čtenář ví jen to, ţe o tomto objektu bude dále 

něco řečeno a na daný moment bude potřeba dávat pozor. Za druhé je vyjádřena skutečná 

myšlenka. 

Objekt je uváděn často v nominativu. 

 

Mnohé povídky knihy Bílé na černém začínají jedním nebo více podstatnými jmény. 

o „Nemocnice. Je noc. Všichni spí. Do pokoje přiběhne zdravotní sestra a rozsvítí 

světlo nad mojí postelí.“
58

 

o „Večerka. Dospělí zhasnou světlo a odejdou. Děti musí spát. Nejlepší část z celého 

dne jsou první hodiny po večerce.“
59

 

o „Volha. Mohutná ruská řeka. Existuje auto, které se také jmenuje volha.“
60

 

o „Je jaro. Vysedávám venku s kamarádem. Dva ţáci vyšší třídy na vozících. 

Kamarádi kouří.“
61

 

o „Autobusová zastávka. Jedu někam se ţenou. Čekáme na autobus. Autobus konečně 

přijíţdí, za volantem sedí mladý muţ v módních černých brýlích.“
62

 

o Invalidní vozík. Americký invalidní vozík. V ruce drţím joystick k jeho ovládání. 

Poslušný stroj přemísťuje moje nepohyblivé tělo po ulici amerického města.“
63

 

o „San Francisco. Město mých snů, sídlo kapitalistického pekla. Město vyděděnců a 

podivínů. Stojím na chodníku. Je to můj poslední den v Americe.“
64

 

 

Co se týče podstatných jmen na začátku výpovědi, některé z nich plní stejnou funkci jako 

                                            

58 „Больница. Ночь. Все спят. В палате забегает медсестра, включает ночник над моей кроватью.“  

59„Отбой. Взрослые выключают свет и уходят. Дети должны спать. Лучше время суток ⍣ пару часов 

после отбоя.“ 

60„Волга. Великая русская река. Есть еще машина такая, тоже называется Волга.“ 

61 „Весна. Мы сидим с другом. Два старшеклассника в колясках. Друг курит.“ 

62 „Автобусная остановка. Мы с женой куда-то едем. Ждем автобуса. Автобус наконец приходит, за 
рулем молодой парень в модных черных очках.“ 

63 „Инвалидная коляска. Американская инвалидная коляска. У меня в руке джойстик управления. 
Послушная машина перемещает мое обездвиженное тело по улице небольшого американского 
городка.“ 

64 „Сан-Франциско. Город моей мечты, населенный пункт капиталистического ада. Город 
отверженных и странных. Стою на тротуаре. Я последний день в Америке.“ 
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podstatná jména na konci výpovědi, ale hlavně směřují naši pozornost na téma 

následného sdělení. Pokud je substantivum umístěno aţ na konci, jeho funkcí je 

zprostředkovat základní myšlenku, jenţ byla předtím popsána pouze obecně. 

o „Ale v tomto roce se stal tělocvikář nejdůleţitějším učitelem ve škole, důleţitějším, 

neţ učitel matematiky. Hodně klukům pomáhal, sám vymýšlel trenaţery pro 

postiţené. Varoval je před moţným přetěţováním a vedl dlouhé přednášky 

z anatomie. Skvělý učitel.“
65

 

o „Znal jsem jednoho bezrukého kluka, který se této situaci dokázal docela dobře 

přizpůsobit. Všechno dělal nohama. Nohama jedl, česal se, svlékal i 

oblékal. Nohama se holil. Dokonce se naučil přišívat knoflíky. Niť do ucha jehly si 

navlékal taky sám. Kaţdý den své chlapecké tělo trénoval – „houpal se“. Při 

rvačkách v děcáku dokázal bez zvláštní námahy udeřit soupeře nohou do rozkroku 

nebo čelisti. Pil vodku, sklenici drţel v zubech. Normální kluk z děcáku.“
66

 

 

Při popisu příčin a různých hodnocení funkčně odpovídá závěrečné podstatné jméno větě 

vedlejší. Jeho zvláštnost spočívá v tom, ţe nepřináší očekávané logické tvrzení, ale pouze 

shrnuje dané téma. 

o „Naše hudba to nebyla, byla pro nás něco cizorodého. Nahrávala se pokoutně na 

rentgenové snímky. Chovanci dětského domova přiváţeli prázdné rentgenové 

snímky ze svých hojných cest po nemocnicích, pak je měnili za snímky se záznamem 

v poměru jeden ku dvěma. Byznys.“
67

 

                                            

65 „Но в тот год учитель физкультуры стал самым главным учителем в школе, более значимым, чем 
учитель математики. Он очень сильно помогал парням, сам придумывал тренажеры для инвалидов. 
Предостерегал от перегрузок, читал длинные лекции по анатомии. Хороший учитель.“ 

66 „Я знал безрукого парня, который неплохо приспособился к своей ситуации. Он делал все ногами. 
Ногами ел, причесывался, раздевался и одевался. Ногами брился. Даже научился пришивать 
пуговицы. Нитку в иголку он также вдевал самостоятельно. Каждый день он тренировал свое 
мальчишеское тело «качался». В детдомовских драках он без особенных усилий мог ударить 
соперника ногой в пах или в челюсть. Пил водку, зажав стакан зубами. Нормальный детдомовский 
пацан.“  

67  „Музыка была не наша, чужая. Ее записывали на рентгеновских пленках. Детдомовцы привозили 
пустые рентгеновские пленки из своих бесконечных поездок по больницам, затем меняли их на 
пленки с записью из расчета один к двум. Бизнес.“  
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Substantivum na konci výpovědi je často podnětem pro další úvahy: 

o „Chovanci děcáku si mohli dopisovat s rodiči.Vychovatelka kaţdý týden děti 

k napsání dopisu vytrvale přemlouvala. Týden co týden děti psát domů zarytě 

odmítaly. Hloupé děti. Obálku a čistý list papíru dostávaly zadarmo.“
68

 

o „V zimě, kdyţ bylo obzvlášť chladno, přespával pes v kotelně. U skvělého kotelníka, 

bývalého chovance našeho děcáku. Měl ruce i nohy. Zdravý, hezký muţ. Jen ne moc 

chytrý. Skoro nemluvil.“
69

 

 

Pouţívání nominativů vede k rozvití textu: posloupnost řady vět jednoduchých, 

vzájemně spojených vztahem „příčina-následek― vytváří svou prostou blízkostí efekt se 

silným účinkem. Zmatená syntax bez logických spojení rychle promítá vypravěčovy 

vzpomínky, udrţuje bleskový spád, s nímţ se rodí v mysli spisovatele: 

o „Domov. Domov důchodců. Můj poslední azyl a útočiště. Konec. Slepá ulička.“
70

 

 

Oslabování syntaktických vztahů a současné spojování výpovědí se mimo jiné projevuje 

četností nominativů v celkovém proudu řeči. Vliv mluveného projevu na psaný se 

vyznačuje bohatým upotřebením samostatných, nezávislých nominativů. Ty sílí na 

necharakteristických pozicích uvnitř vět. Pouze slovosled a blízkost zmíněných pozic 

poskytují tématickou kontinuitu textu. 

o „V bezmocném vzteku přivolala vrchní sestra okrskáře. Okrskář byl váţný muţ, 

krátce před penzí. Dostavil se na naléhavou výzvu, měl vojenské drţení těla a 

v pouzdře zbraň.“
71

 

o „Mukl. Aniţ by jim dal moţnost se vzpamatovat, se na příchozí zadíval a 

spustil. Těţký bodavý pohled štvané zvěře, těţká hůl se v starcově ruce ani 

nezachvěla.“
72

 

                                            

68  „Детдомовцы имели право переписываться с родителями. Каждую неделю воспитательница 
упорно уговаривала детей писать письма. Каждую неделю дети упрямо отказывались писать домой. 
Глупые дети. Им давали бесплатный конверт, чистый листок бумаги.“  

69 „Зимой, когда было особенно холодно, собака ночевала в кочегарке. Очень добрый мужик 
кочегар когда-то учился в нашем детдоме. Руки и ноги у него были. Здоровый, красивый мужик. 
Только не очень умный. Почти немой.“  

70 „Интернат. Дом престарелых. Дом последнего моего убежища и пристанища. Конец. Тупик.“ 

71 „В бессильной злобе сестра-хозяйка вызвала участкового. Участковый, серьезный мужик, пару лет 
до пенсии. Приехал на срочный вызов, военная выправка, пистолет в кобуре.“  
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o „Do domova přivezli nováčka. Chodícího, s DMO. Dětská mozková obrna. Já mám 

taky dětskou mozkovou obrnou, ale u nováčka bylo všechno víceméně 

v pořádku. Nesouměrná chůze, ruce rozhazované do stran. Tváří mu lomcoval 

soustavný pokus zadrţet slinu. Inteligentní nebo blb – se dalo podle tváře určit jen 

stěţí. Nováček byl záhada. Nováčci jsou vţdycky záhada, jsou vţdy rozptýlením.“
73

 

o „Zavezli mě do nějaké místnosti, kde mě nechali samotného a odešli. Malý pokoj. 

Oprýskané zdi. Dvě ţelezné postele a dřevěný stůl. Po nějaké době vchází do pokoje 

ředitel děcáku se zaměstnancem domova důchodců a chůvou.“
74

 

o „Domov důchodců. Ani ubytovna, ani nemocnice. Pevný plot z ţelezobotonových 

panelů, ocelová vrata. Dům se nachází na okraji města. V sousedství je nápravné 

zařízení pro deliktventy. Tam je všechno jasné, tam jsou muklové a ostnatý drát.“
75

 

 

Ústup od chronologického vyprávění a snaha znázornit strukturovaný a zároveň trhaný, 

asociativní, nelogický charakter vzpomínání vedlo k tomu, ţe pouţití nominativních vět a 

volných nominativů silně zakotvilo v autobiografické próze dvacátého století. Příkladem 

je autobiografie N. Baranské. Uvádím výňatek převzatý od Baranské pro srovnání 

s úryvkem R. Gallega, které jsou neuvěřitelně paralelní:
76

 

                                                                                                                                    

72  „Зэк с ходу, не давая опомниться, глянул на вошедших, заговорил. Тяжелый колючий взгляд 
затравленного зверя, тяжелая трость не дрожит в руке пожилого человека.“  

73 „В детдом привезли новенького. Ходячий, ДЦП. Детский церебральный паралич. У меня тоже 
детский церебральный паралич, но у новенького все было более или менее в порядке. Неровная 
походка, руки расставлены в стороны. Лицо дергается в постоянной попытке сдержать слюну. Умный 
или дурак по лицу не определить. Новенький, загадка. Новенький всегда загадка, всегда 
развлечение.“  

74 „Завезли в какую-то комнату, оставили и ушли. Небольшая комната. Облезлые стены. Две 
железные кровати и деревянный стол. Через некоторое время в комнату заходят директор детдома с 
сотрудником дома престарелых и нянечкой.“  

75 „Дом престарелых. Не общежитие, не больница. Прочный забор из железобетонных плит, 
стальные ворота. Дом расположен на отшибе города. Соседи – колония общего режима для 
правонарушителей. Там все ясно, там зэки, колючая проволока.“  

76 Паола БОКАЛЕ, Аналитические и разговорные элементы в романе Рубена Гальего «Русский язык 
сегодня. Проблемы языковой нормы.» Февраль 2006. 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis 

http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis
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o „Картинка первая. Комната с деревянными стенами. Ночь. На столе свеча. 

За окном ель, снег. Я плачу, зову маму. Около меня хлопочут женщины, но я 

все плачу, надрываюсь от крика. Меня заворачивают в одеяло, и дядя с 

бородой берет на руки и ходит со мной по комнате. Всхлипываю, затихаю, 

засыпаю. У дяди борода, как у папы.“ 
77

  

o „Первое воспоминание. Я один, маленький, лежу в манеже. Кричу. Никто не 

подходит. Кричу долго. Манеж – обычная детская кровать с высокими 

решетчатыми бортами. Лежу на спине, мне больно и мокро. Стенки 

манежа завешены сплошным белым покрывалом. Никого. Перед глазами – 

белый потолок, если повернуть голову, можно долго смотреть на белое 

покрывало. Я ору и ору. Взрослые приходят по расписанию. Когда приходят – 

кричат на меня, кормят, меняют пеленки. Я люблю взрослых, они меня – нет. 

Пусть кричат, пусть перекладывают на неудобную кушетку. Мне все равно. 

Хочется, чтобы кто-нибудь пришел.“
78

 

 

Hovorový jazyk 

Za účelem napodobit mluvenou řeč jsou také do vět ve větším podílu zahrnuty predikáty. 

Často se vyskytující typ takovýchto větných skladeb odpovídá následujícímu schématu: 

závislý člen je jako sloveso zahrnut do vztahu podmět-přísudek za pomoci spojky „to― 

(это); pozn.: pouze v originále. 

o „Советский Союз – страна всеобщего дефицита. Дефицит – это когда чего-

либо нет в продаже и это нельзя купить ни за какие деньги.“
79

 

                                            

77 Н. БАРАНСКАЯ, Странствия бездомных, М., 1999 (Жизнеописание. Семейный архив. Старые 
альбомы. Письма разных лет. Документы. Воспоминания моих родителей, их друзей. Мои 
собственные воспоминания). 

78 „Первое воспоминание. Я один, маленький, лежу в манеже. Кричу. Никто не подходит. Кричу 
долго. Манеж – обычная детская кровать с высокими решетчатыми бортами. Лежу на спине, мне 
больно и мокро. Стенки манежа завешены сплошным белым покрывалом. Никого. Перед глазами – 
белый потолок, если повернуть голову, можно долго смотреть на белое покрывало. Я ору и ору. 
Взрослые приходят по расписанию. Когда приходят – кричат на меня, кормят, меняют пеленки. Я 
люблю взрослых, они меня – нет. Пусть кричат, пусть перекладывают на неудобную кушетку. Мне все 
равно. Хочется, чтобы кто-нибудь пришел.“ 

79 „Sovětský svaz je země všeobecného nedostatku. Nedostatek je, když něco není v prodeji a nelze si to ani 
koupit za žádné peníze.“ 



 39 

 

Je zajímavé si všimnout, ţe tento typ konverzační fráze se ustálil natolik, ţe se stal 

jednou z nejčastěji pouţívaných forem v mnoha publicistických ţánrech i v prózách, pro 

které je typický hovorový styl.
80

 

o „Демократия это когда еще не знают, кого слушаться, но уже знают, кого 

не слушаться“
81

 

o „Счастье это когда ты кому-нибудь нужен“
82

 

o „Счастье это когда мы пришли с прогулки, и вдруг дедушка приехал.“
83

 

 

Vysoký počet vět s předloţkovou vazbou místo jednoduchých bezpředloţkových 

spojení je nepochybně jedním z morfologicko-syntaktických jevů, ukazujících obecný 

trend ruského jazyka. Proces šíření těchto předloţkových spojů, jiţ dávno uvedený ve 

vědeckých studiích, se začal zrychlovat v moderní ruštině. Skloňování závislého členu 

řízené slovesem, podstatným jménem nebo adjektivem se mění přidáním předloţky.  

Genitiv bývá často zaměňován. Jak poznamenala M.J. Glovinská
84

, vysvětlení je třeba 

hledat v tom, ţe genitiv je nejméně sémantický a nejvíce abstraktní pád v ruském 

tvarosloví. V autobiografii Bílé na černém jsou zvláště zajímavé příklady, kdy různá 

skloňování vztahů v kombinaci s předloţkou nahrazují genitiv
85

; pozn.: pouze 

v originále. 

o „Кнопкой на пульте включаю телевизор.“ (Cр. Кнопкой пульта)
86

  

                                            

80 Паола БОКАЛЕ, Аналитические и разговорные элементы в романе Рубена Гальего «Русский язык 
сегодня. Проблемы языковой нормы.» Февраль 2006. 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis 

81  „Demokracie je, když se ještě neví, koho poslouchat, ale ví se, kdo neposlouchá.“ (Литературная Газета, 
22.05.1991). http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis 

82 „Štěstí je, když tě někdo potřebuje.“ (Аргументы и факты, 15/1999). 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis 

83 „Štěstí bylo, když jsme přišli z procházky a zároveň přijel dědeček.“ (М. Цветаева, «Мой Пушкин»). 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis 

84 Л.П. КРЫСИН, Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX-XXI вв.: М.: Языки 
славянских культур, 2008. ISBN 5-9551-0216-7. http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis 

85 Паола БОКАЛЕ, Аналитические и разговорные элементы в романе Рубена Гальего «Русский язык 
сегодня. Проблемы языковой нормы.» Февраль 2006. 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis 

86„Tlačítkem dálkového ovládání zapínám televizi.“ 

http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis


 40 

o „Зарплата у нянечек была маленькая, работы много.“ (Cр. Зарплата 

янечек)
87

 

o „Шефами у нас были студенты из пединститута.“ (Cр. студенты 

пединститута)
88

  

 

To samé platí u sloves, o čemţ svědčí následující příklad: 

o „В последний раз полюбоваться на неоновые вывески, помечтать о 

невозможном счастье родиться в этой чудесной стране.“ (Cр. 

полюбоваться неоновыми вывесками)
89

 

 

V těchto případech ztrácejí předloţky svůj lexikální význam, stávají se prostými členy 

slouţícími jako řídící člen k určení pádu členu závislého. 

Příslovečné tvary, tvořené zastaralým způsoben skloňování, mohou změnám podléhat 

také: 

o „Рыбу мне привезут прямо на дом, доставят в лучшем виде, разделанную и 

готовую к употреблению.“ (Cр. Рыбу мне привезут прямо домой)
90

  

 

Zvláště aktivní předloţkou je „pro―, které si v moderním jazyce získává čím dál 

stabilnější pozici, včetně projevu psaného. V próze R. Gallega se předmět v akuzativu 

pojí ve většině případů s předloţkou „pro― (namísto předloţky „o― v lokálu): 

o „Я могу долго говорить про Америку. Могу бесконечно рассказывать про 

инвалидные коляски, «говорящие» лифты, ровные дороги, пандусы, 

микроавтобусы с подъемниками. Про слепых программистов, 

o парализованных ученых. Про то, как я плакал, когда мне сказали, что надо 

возвращаться в Россию и коляску придется оставить.“
91

 

                                            

87 „Výplata chůviček byla nízká, a přitom tolik práce.“ 

88 „Praktikanti byli studenti pedagogické školy.“ 

89 „Naposledy se pokochat neóny reklam a toužit po tak nesplnitelném štěstí - narodit se v této úžasné 
zemi.“ 

90  „Ryby mi přivezou až domů, dopraví je v té nejlepší formě, naporcované a připravené k přímé spotřebě.“ 

91 „O Americe bych mohl mluvit dlouho. Donekonečna můžu vyprávět o invalidních vozících, „mluvících“ 
výtazích, rovných cestách a mikrobusech s plošinami. O slepých programátorech a ochrnutých vědcích. O 
tom, jak jsem brečel, když mi řekli, že musím vrátit do Ruska a vozík tam nechat.“ 
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o „Приводится статья из «Нью-Йорк таймс» про бесплатную раздачу сыра 

безработным.“
92

 

o „Если напомнить про войну, учитель замолчит, начнет суетливо протирать 

очки, сухим бесцветным голосом предложит открыть учебники на указанной 

странице и повторять вслух бесконечные немецкие глаголы.“
93

 

 

Preferování předloţky „pod―, která vyţaduje akuzativ, je spojeno s expanzí tohoto pádu. 

Ten v odporovacích větách a slovesných spojeních ve formě doplňku nahrazuje genitiv.  

Lingvisté uvádějí, ţe v posledních dvou desetiletích se ruský hovorový jazyk znatelně 

rozmohl. Hlavně se přizpůsobují vztahy mezi centrem a periférií jazykového systému: 

fonetické, morfologicko-syntaktické a lexikální prvky hovorového jazyka jsou 

obohacovány prvky nestandardními, kterým se dostává i oficiálního uznání, a to i 

v psaném jazyce. Hovoříme o současné demokratizaci obecného jazyka v důsledku 

radikálních změn ve společenském i politickém ţivotě, které „daly hlas― představitelům 

jiných společenských vrstev, slangovým nebo ţánrovým jazykovým odlišnostem. 

Důleţitou roli ve vývoji moderního ruského jazyka hraje také zvláštní forma 

rozhlasových a televizních přenosů: populární talk-show a otevřené diskuse pouţívají 

obrovské mnoţství hovorových výrazů, lidovou slovní zásobu a přejatá slova, která 

s uvolněnější cenzurou snadno pronikají do všech stylů.
94

 

V.I.Bělikov a L.P.Krysin
95

 uvádějí,  jak se „v letech perestrojky se zrušením cenzury 

výrazně argotizuje jazyk všech typů textů, mediálních i publicistických projevů (...)―. 

Argotizmy nepronikají uţ jen „zdola―, ale také „shora― - z jazykových projevů politiků a 

novinářů. 

 

Slova ruského slangu oplývají svou vlastní expresivitou. V slovotvorných konstrukcích 

jsou produktivní sufixy „-ka―, „-ščina― a „-ucha―, které zdůrazňují negativní význam 

                                            

92 „Cituje článek z New York Times o tom, jak nezaměstnaní dostávají zdarma sýr.“ 

93  „Jakmile se mu válka připomene, učitel zmlkne, začne si náhle čistit brýle, a pak nás suchým a tlumeným 
hlasem vybídne, abychom si otevřeli knihu na určité straně a nahlas opakovali nekonečná německá 
slovesa.“ 

94 Паола БОКАЛЕ, Аналитические и разговорные элементы в романе Рубена Гальего «Русский язык 
сегодня. Проблемы языковой нормы.» Февраль 2006. 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis 

95 В. И. БЕЛИКОВ, Л. П. КРЫСИН, Социолингвистика. Москва, РГГУ, 2001. ISBN   5-7281-0345-6 

http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis
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výrazu. 

Vulgarismy i slangové výrazy bývají přijímány stále častěji a tím ztrácejí na síle. Stále 

častěji se vyskytují zejména mezi mladými lidmi anglo-americká přejatá slova. 

Jazyk R. Gallega, který se vyznačuje jednoduchou kaţdodenní slovní zásobou, vyuţívá 

prvky hovorové mladistvé mluvy a prostých odchylek ruského jazyka 

o Začínám chápat; něco k snědku; balamutí sám sebe; běţely kreslené filmy; kápo; 

kluci; brácha; usmrkanec; snaţit se stopovat; fízlové; dělat zeď; vyšší matematika; 

sehnat pohanku; jenom jako.
96

 

Nevynechává nicméně ani prvky vulgarity a nedbalé expresivity, a to tak, ţe přesně 

dodrţuje rovnováhu mezi neutrálními výrazy a výrazy zabarvenými. Tyto prvky jsou 

pouţívány nejčastěji pro jejich expresivní odstín. 

o „Kluci dopíjejí vodku a prázdnou láhev schovávají. Jedí. Jím společně s nimi. To je 

skvělé. Všem je dobře. Je svátek. Kdyby nebyl svátek, nikdo by si mě nevšiml. Natoţ 

aby se se mnou dělil o jídlo. Nejsem nikdo, jen usmrkanec.“
97

 

o „To je ale blbec,“ říká mi, „takovej blbec.“ 

„Proč?“ 

„No protoţe ty máš vozík, můţeš vidět slunce, tyhle ptáčky na asfaltu, ale nikdo neví, jak 

bude von vypadat po nehodě, má tak nebezpečný povolání.“ 

Začínám chápat. Usmívám se. Skutečně, je to blbec.
98

 

 

Pokud jde o textové a pragmatické rysy, ruský hovorový jazyk se uchyluje 

k diskursivním slovním spojením, která zůstávají částečně bez sémantického obsahu. 

V organizaci textu hrají důleţitou roli. Běţně se vyskytující hovorové vazby se někdy 

zdají být téměř lingvistickým tikem. Vznikají především nepřipraveností ústního projevu, 

udrţují ţivý kontakt mezi adresantem a adresátem, umoţňují vrátit se k tomu, co jiţ bylo 

řečeno a opravit špatnou stylizaci či jiné chyby nebo dělat krátké pauzy pro obměnu 

                                            

96 „До меня доходит“; „похавать“; „на понт берет“; „крутили мультики“; „пахан“; „пацаны“; „братан“; 
„салага“; „ловить попутку“; „менты“; „на стреме“; „вышка“; „достать крупу“ (pohanka - гречневая 
крупа); „понарошку“. 

97 „Парни допивают водку, прячут пустую бутылку. Закусывают. Я ем вместе со всеми. Хорошо. Всем 
хорошо. Праздник. Если бы не праздник, никто не заметил бы меня, тем более не стал бы делиться 
едой. Я – никто, салага.“ 

98 „Дурак он,“ говорит, „дурак.“ „Почему?“ „Да потому что у тебя вот коляска есть, ты можешь солнце 
видеть, этих птичек на асфальте, а каким он из аварии выйдет, никто не знает, профессия-то у него 
опасная.“ 
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sdělení. Zde se vyskytují prvky, které signalizují začátek nebo konec projevu („a, nuţe, 

tedy―
99

). Prvky, které kontaktují čtenáře („co? ano?―
100

), které se v souvislosti 

s nesprávným začátkem snaţí vyvarovat přerušení výpovědi nebo kdyţ mluvčí potřebuje 

čas pro vyhledání správného slova („dobře, obecně―
101

). Dále prvky, pro lepší zvládnutí 

slovního projevu, naznačující pauzu („a, ale―
102

); vazebné prvky, včetně deiktických, 

které se snaţí usnadnit pochopení ze strany adresáta („tam, tady, prostě―
103

).
104

 

 

Tyto vazebné prvky se v knize Bílé na černém nacházejí často nejen v dialozích, kde jsou 

přirozeně očekávány, ale také v různých částech celé této prózy pro zdůraznění 

spontánního charakteru, působícího jako dialog se čtenářem. 

o „Hodné chůvičky byly věřící. Všechny. No vida., napsal jsem to a zase jsem tím lidi 

zaškatulkoval. Před tím nikam neuteču.“
105

 

o „Se vším budu souhlasit a rezervovaně přitakávat. Budu poslušně dělat to, co mi 

nařídí, a mlčky snášet potupu a poníţení. Svoji neplnohodnotnost přijímu jako 

nevyhnutelné zlo a budu pozvolna chcípat. A aţ se mi tenhle svinský ţivot zprotiví, 

poprosím je o trochu jedu, coţ mi samozřejmě odmítnou. V téhle vzdálené a 

humánní zemi se rychlá smrt nepovoluje.“
106

 

o „Gwinplen byl blbec, který se trápil kvůli banalitě. Člověk si řekne – zohavená 

tvář. To Cyrano si vedl lépe. Kdyţ má člověk pár silných rukou a ostrý kord, můţe 

na téma krásy vést spor. Kord není špatný argument. Nicméně i Cyrano mě 

                                            

99 „а, ну, вот“ 

100 „а?, да?“ 

101 „ну, вообще“ 

102 „a, но“ 

103 „там, вот, просто“ 

104 Паола БОКАЛЕ, Аналитические и разговорные элементы в романе Рубена Гальего «Русский язык 
сегодня. Проблемы языковой нормы.» Февраль 2006. 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis 

105 „Хорошие нянечки были верующими. Все. Вот написал и опять поделил людей на категории. 
Никуда мне от этого не деться.“ 

106 „Я буду со всем соглашаться и отрешенно кивать. Буду послушно делать что прикажут и молча 
терпеть позор и унижение. Приму свою неполноценность как неизбежное зло и стану медленно 
подыхать. А когда мне надоест такая сволочная жизнь и я попрошу немного яду, мне, разумеется, 
откажут. Быстрая смерть запрещена в той далекой и гуманной стране.“ 

http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=analysis
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zklamal. Ačkoliv byl při jednání  muţi silný, tak pokud šlo o lásku, jevil se jako 

slaboch a ufňukanec.“
107

 

 

Pasáţe, kde je uţíván hovorový jazyk, se vyznačují neformálním stylem. 

o „Před tím nikam neuteču“; „svinský ţivot“.
108

 V různých částech textu se 

vhodnými slovy odlišují, berou na sebe specifické funkce. Ţádají si čtenářovu 

pozornost, snaţí se získat jeho porozumění a mimoto také poukazují na změnu 

tématu. 

Pro vytvoření čtenářova pocitu bezprostřednosti nikdy autobiografická próza nepohrdala 

uţitím hovorových výrazů, aby se mohl čtenář lépe vcítit do autorových zkušeností. 

 

4.2.2 Rušivé elementy, nesouvislosti 

Umění můţe někdy uvádět čtenáře do rozpaků, ale ne vše, co nás znepokojuje se dá 

posuzovat jako umění. Bílé na černém je mimořádný dokument, líčený ţivě a 

frustrujícím způsobem. Pokud se nedáme strhnout emocemi, můţeme si povšimnout 

nelogických momentů a neadekvátních nesouvislostí. 

Ruben nebyl díky své snědé barvě kůţe v dětských domovech u ošetřovatelů příliš 

oblíbený. Jeho matku nazývali čubkou a sobeckou cizačkou, která se zřekla svého 

nemohoucího dítěte a nechala ho jim - čestným ruským ţenám. Jak se však dozvídáme 

z kniţního přebalu, byl to však Rubenův dědeček, kdo má tento čin na svědomí a kdo 

matce postiţeného dítěte zprostředkoval informaci, ţe je její syn mrtvý. Toto nečekané 

sdělení je náznakem obsaţeno i v knize, kdy Gallego v jedné pasáţi jako dítě sní o tom, 

ţe ho jeho slavný dědeček přijede do dětského domova navštívit a přinese mu obraz od 

jeho dobrého přítele Picassa. Bez autorovy výpovědi, ţe vůbec nějakého dědečka měl, by 

byla ediční poznámka jaksi nadbytečná. Je ale třeba říci, ţe samotná kapitola nedává moc 

smysl ani s dodatečnou informací. Gallego jako dítě nevěděl nic o svém původu a 

myšlenky pocházející z rukopisu malého chlapce jsou najednou podloţeny zpětně 

                                            

107 „Гуинплен дурак, страдающий из-за пустяка. Подумаешь, обезображенное лицо. Сирано поступал 
чуть умнее. Если у тебя есть пара сильных рук и острая шпага, о красоте можно поспорить. Шпага 
неплохой аргумент. Впрочем, Сирано меня тоже разочаровал. Сильный в общении с мужчинами, он 
оказался слюнтяем и нытиком перед лицом любви.“ 

108 „Мне от этого не деться; сволочная жизнь; страдающий из-за пустяка.“ 
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zjištěnými fakty o svém původu. A to je jeden z momentů, kdy spisovatelovo nutkání být 

spíše literátem neţ prostým svědkem nás svádí z cesty od důvěryhodnosti díla. 

Dalším zklamáním by mohla být dramatizace.
109

 Je těţké si představit například 

takovou naléhavost, s jakou stará ţena leze přes plot dětského domova, aby zvedla 

malého Rubena, leţícího na zahradě a nakrmila ho bliny, opakujíc: „Modlete se za 

tetičku Varvaru“, dokud není zahnána zaměstnanci. Náhlý příval intenzivních emocí, 

vzrušení a poplach kvůli této čarovné výţivě je aţ přehnaný. 

(Údernost této chvíle se tlumí tím, ţe kapitola začíná slovy: „V Rusku je zvyk uctít mrtvé 

hostinou. Čtyřicátý den po úmrtí by se pozůstalí měli podělit o jídlo s hosty, přičemţ 

hostem nemá být, kdokoliv se právě namane, ale ti nejnuznější. Čím víc je chudák 

nasycen, tím víc se člověk zemřelému zavděčil, a o to větší je jeho zásluha před Bohem. 

Ale kde najít chudáky v nejšťastnější zemi světa?“) 

Dále, subjektivní audit ruských dětských domovů ani nezní zcela nepříznivě. Byla tam 

jak něha, tak zanedbávání, stejně tak humanita jako poklonkování byrokracii. Děti, které 

nemohly chodit, nemohly provádět mnoho aktivit. Zato se ale mohly dívat na televizi. 

Nováčci byli mnohdy krutě škádleni ostatními dětmi, potom se s nimi ale mohly dělit o 

čaj a vodku. 

Škoda, ţe se autor vyhnul klíčovým epizodám z jeho vlastního ţivota. Vynechal 

například, jak on sám přeţil domov důchodců, kdyţ tolik jiných zemřelo, a jak se z něj 

dostal. 

Spíše jako rušivý element také vyznívá zmínka na začátku knihy o jeho dvou ţenách 

s ţádnou následnou reakcí o tom, jak se s nimi seznámil. I rozchod s partnerem v případě 

takto fyzicky závislého člověka by mohl být působivý. 

V úvodu autor zaručuje pravdivost jeho ţivotní zpovědi a zároveň se přiznává k tomu, ţe 

se raději na všechno dívá pozitivně. „Byl jsem svědkem příliš lidské krutosti a 

nesnášenlivosti. Abych popsal odporný úpadek lidstva ke zvířeckosti by bylo potřeba 

ještě více znásobit jiţ nekonečný řetězec tvořený z výbuchů zla. To není to, co chci. Píšu 

o dobrotě, vítězství, radosti a lásce.― Mnoho spisovatelů začíná od pocitu bolesti, ale 

velmi málo jich písemnou formou získá slávu, prosperitu nebo změnu něčeho, co nikdy 

neměli. 

                                            

109 Adam MARS-JONES, From victim to hero, The Observer, 29 January 2006. 
http://www.guardian.co.uk/books/2006/jan/29/biography.features2  

http://www.guardian.co.uk/books/2006/jan/29/biography.features2
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Je pravda, ţe kniha obsahuje pasáţe, ze kterých se zvedá ţaludek - úryvky po vzoru 

Dostojevského v kombinaci s Pollyannou
110

, kde vyvrcholení působí velice silným 

dojmem. Avšak „jen málo spisovatelů, čehoţ je Gallego důkazem, má právo pociťovat 

triumfálnost,― coţ bohuţel opět vyplývá spíše z přebalu knihy neţ ze samotného textu.
111

 

 

4.2.3 Důvod spisovatelovy popularity 

Z čeho pramení oblíbenost, kterou si autor nenadále vydobyl? Hraje na city (ačkoliv, jak 

sám říká, není to jeho úmysl) a vzbuzuje soucit? Do jaké míry mu pomohlo prestiţní 

ocenění? 

Tzv. „vyděračství―? 

Třebaţe se autor snaţí, aby jeho kladné postavy budily čtenářské sympatie a záporné 

naopak opovrţení, mohou se tyto konkretizace s autorským postojem dostávat do 

rozporu. 

Jak popisuje J. Peterka: „Soucit nevychází ze sympatie, ale z empatie (vcítění), a to do 

postavy, která se jeví spíše kladná, nevnímáme ji však jako svůj vzor. Soucit spolu 

s obdivem vyvolává tragický hrdina, který podstupuje nerovný boj. Čtenářské vcítění 

podněcuje nejen svízelná situace postavy, ale rovněţ autorův záměr vidět svět z jejího 

pohledu.―
112

 

 Próza Bílé na černém je v tomto případě těţko odmyslitelná od skutečného osudu autora, 

který svůj příběh napsal ukazováčkem levé ruky poté, co dokázal přeţít hrůzy sovětských 

a postsovětských dětských domovů pro zdravotně postiţené. V ústavech pro „důchodce― 

se vinou příšerných podmínek lidé jako on doţívají stěţí patnácti let. 

Z literárního hlediska Gallegův román zpochybňuje jednu z teorií, která měla ve 

dvacátém století na čtení a interpretaci díla zásadní vliv, kdyţ tvrdila, ţe spisovatelova 

                                            

110 Pollyanna -  bestseller roku 1913, román od Eleanor H. Porter, který je nyní považován za klasiku dětské 
literatury a s titulem jména hlavní postavy se stává populárním termínem pro někoho se stejným 
optimistickým pohledem. http://en.wikipedia.org/wiki/Pollyanna 

111 Adam MARS-JONES, From victim to hero, The Observer, 29 January 2006. 
http://www.guardian.co.uk/books/2006/jan/29/biography.features2 

112Josef PETERKA, Teorie literatury pro učitele; UK v Praze, Pedagogická fakulta 2006. ISBN: 80-7290-244-X 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pollyanna
http://www.guardian.co.uk/books/2006/jan/29/biography.features2
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biografie nehraje vzhledem k dílu ţádnou významnější roli. Podle ní ţije samotný text 

svůj vlastní ţivot a autor je pouze jeho spouštěcím mechanismem.
113

 

Obstojí taková metoda čtení i ve vztahu k románu Bílé na černém? V tom fikce hodně 

naléhavě odkazuje k ţivotnímu příběhu romanopisce. Lze si vůbec představit, ţe čtenář 

nebude text vnímat v souvislosti s reálným příběhem, který se za ním skrývá? Jistě, 

Dostojevský nemusel zabít starou lichvářku, aby mohl vytvořit postavu Raskolnikova ze 

Zločinu a trestu. Ale mohl by například místo Šalamova, který si sám roky pobyl 

v táborech, někdo také tak silně popsat ţivot v sovětských lágrech, kdyţ v nich sám 

nebyl? 

 

Vliv Bookerovy ceny? 

Nemá smysl snaţit se najít v současné době autora srovnatelného s literárními velikány 

minulosti, jako Lev Tolstoj, Fjodor Dostojevskij a Anton Pavlovič Čechov. Kdyţ čteme 

současníky, nemyslíme si, ţe Aischylos nebo Shakespeare psali zrovna přesvědčivě. Náš 

dojem je momentální. Nejméně dvacet let trvá, neţ jsme schopni říct s absolutní jistotou, 

zda je některá konkrétní kniha fakt nebo literární fikce.  

Nebudeme soudit ani sovětské laureáty Nobelovy ceny Michaila Šolochova, Borise 

Pasternaka, Alexandra Solţenicyna či Josifa Brodského. Jejich podíl na světovém 

literárním dědictví je nepopiratelný, ale humbuk, který obklopoval jejich jména na 

západě byl stejně tak předmětem politiky, jako umění.  

Dá se říci, s vysokou mírou jistoty, ţe za posledních deset let obohatili ruskou literaturu 

spisovatelé jako například Vladimir Makanin, Ludmila Ulitskaya, Tatyana Tolstaja, 

Dmitrij Vylov či Michail Veller. Jsou známi a publikováni doma i v zahraničí. Jsou zde 

však i překvapivé pokusy o hlubokou analýzu. Makaninův Underground, neboli Hrdina 

naší doby vyniká jako kniha, která více neţ ostatní vytváří epický obraz epochy.
114

 

Kaleidoskopické změny v této zemi odnášejí jak autory, tak čtenáře. Jedním 

z nejnovějších trendů místní literární scény je oţivený zájem o dokumentární spisy, jako 

                                            

113 Tomáš GLANC, Černá je barva naděje, Respekt č. 9, roč. XXI, 1.-7. 3. 2010, s. 54. 
http://respekt.ihned.cz/c1-40746160-cerna-je-barva-nadeje 

114 Jelena ŠACHOVA, Booker Prize: mirror image of Russian literature, Pravda, 12/10/2003. 
http://www.060209.com/presse/pravda101203.pdf 

 

http://respekt.ihned.cz/c1-40746160-cerna-je-barva-nadeje
http://www.060209.com/presse/pravda101203.pdf
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jsou monografie, historické průzkumy a eseje v podobě nenáročného rozsahu novely. 

Vítěz Booker Bílé na černém můţe být rovněţ kvalifikováno jako meziţánrové dílo.  

Krátce poté, co Lev Nikolajevič Tolstoj napsal Vojnu a mír, byla jedna třetina jeho díla 

označena za monografii, další část za historii a jen malá část byla povaţována za vlastní 

beletrii. Od dob Puškina se musejí ruští klasici vyvíjet na samotných hranicích ţánrů. S 

naší literaturou je zvlášť obtíţné říci, kde je mezník oddělující fikci od dokumentární 

prózy.  

Rytmus našeho moderního ţivota se vší hudební a virtuální mentalitou a důrazem na 

zábavu pozdvihl zájem veřejnosti o to, co je často nazýváno brakovou literaturou.  

Nejen čtenáři v Rusku se jí nemohou nabaţit. Výběr v sovětské éře byl příliš tenký, 

pouze s několika publikovanými autory.  

V brzkých devadesátých letech se v bývalém Sovětském svazu naskytl příliv knih ze 

zahraničí, které byly narychlo překládány a obratem prodávány. Západní detektivky se 

prodávali nejlépe. Mnoho místních autorů vyuţilo svěţí poptávky a zbohatli tím, ţe psali 

často v ironickém stylu o policii, kriminálnících, Robinu Hoodovi nebo „poctivých 

magnátech―.  

Tato tendence, ať uţ nevědomky nebo záměrně, je odraz ruské Booker. Krátký seznam 

finalistů roku 2003 zahrnuje například i Kazarozu Leonida Juzefoviče, detektivní příběh. 

Nejedná se o brakový ţánr, ale autor, s akademickým vzděláním, jej účinně pouţívá jako 

médium pro sdělování závaţných myšlenek. Detektivní příběh je stejný šablonovitý typ 

jako román v dopisech. Není to nic víc, neţ forma odhalující nitro osoby.
115

 

Ruská Booker je národní nejprestiţnější literární ocenění. Porota Booker je často  

kritizována za výstřednost, ale v průběhu let se prokázali svou bystrou vnímavostí. Snaţí 

se najít knihu, která by se mezi ostatními mohla pro dnešního moderního čtenáře ukázat 

mnohem důleţitější, podpořit ho a dát mu rady do ţivota. Kniha Bílé na černém není o 

tom, jak lidé umírají, ale o tom, jak přeţívají. Co by mohlo být pro dnešní Rusko 

aktuálnější? 

 

                                            

115 Jelena ŠACHOVA, Booker Prize: mirror image of Russian literature, Pravda, 12/10/2003. 
http://www.060209.com/presse/pravda101203.pdf 

http://www.060209.com/presse/pravda101203.pdf
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44..33  OOHHLLAASSYY  

V minulém desetiletí se román stal senzací, vyšel v mnoha překladech, byly podle něj 

natočeny dva filmy, jeden dokumentární
116

 a jeden hraný
117

, stal se podkladem pro 

divadelní hru, kterou inscenovali v legendárním moskevském divadle MCHAT.
118

 Podle 

kritiků je román velmi silný a to nejen tématem. Autorovi se podařilo najít správný tón. 

Jako plus mu přikládají blízkost tématu s vyprávěním Borise Polevého Příběh 

opravdového člověka nebo australského spisovatele Alana Marshalla Uţ zase skáču přes 

kaluţe, avšak s mnohem drastičtějším dějem. Čtenáři matně vytane zpovykanost lidí 

zcela zdravých, kteří ţehrají na osud, jako by se jim něco stalo. Vypravěčský styl Rubena 

Gallega má v sobě jímavou drsnost muţného příběhu hrdiny, jenţ se nevzdává.
119

 

 

4.3.1 Edice 

Jednotlivé povídky byly nejprve částečně publikovány v časopise Zahraniční literatura
120

, 

celá kniha pak vyšla v nakladatelství Limbus Press v Moskvě v roce 2002, česky vyšla 

roku 2009 v edici Revolver Revue v překladu Denisy Šťastné
121

. 

Do prodeje z edice roku 2002 se nedostalo celé vydání románu. Podle Radzinského (viz 

kapitola 3.3.7 O předmluvě) návrhu byla přesně polovina nákladu (pět tisíc výtisků) 

odeslána do ruských nemocnic, sirotčinců a internátů pro zdravotně postiţené. Pro jejich 

pacienty a obyvatele je kniha Rubena Gallego jistě víc neţ jen literaturou.
122

 

                                            

116 Dopis mé matce (TV film), Španělsko, 2002, (Письмо матери). http://www.csfd.cz/film/292254-dopis-
me-matce/filmoteka/  

117 Fernando SÁNCHEZ DRAHO, Negro sobre blanco, 1997. 
http://www.imdb.com/title/tt0497688/fullcredits#cast  

118 Tomáš GLANC, Černá je barva naděje, Respekt č. 9, roč. XXI, 1.-7. 3. 2010, s. 54. 
http://respekt.ihned.cz/c1-40746160-cerna-je-barva-nadeje 

119 Vít KREMLIČKA, Revolver Revue 2009, 117 s. http://www.advojka.cz/archiv/2010/1/knihy  

120 Pouze v časopise «Иностранная литература» vyšel (neucelený) soubor povídek pod názvem «Белым по 
черному», 2002, No 1. Všechna pozdější knižní vydání jsou jednotně nazvána «Белое на черном».  

121 Ruben GONZALES GALLEGO, Bílé na černém, Revolver Revue, Praha 2009. ISBN 978-80-87037-19-5. 
http://www.revolverrevue.cz/bile-na-cernem  

122 Анна Рудницкая, Не только слова, Московские новости 46, 2003 г. 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi  

http://www.csfd.cz/film/292254-dopis-me-matce/filmoteka/
http://www.csfd.cz/film/292254-dopis-me-matce/filmoteka/
http://www.imdb.com/title/tt0497688/fullcredits#cast
http://respekt.ihned.cz/c1-40746160-cerna-je-barva-nadeje
http://www.advojka.cz/archiv/2010/1/knihy
http://www.revolverrevue.cz/bile-na-cernem
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi
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4.3.2 Divadlo 

Představení Mariny Brusnikiny
123

 má jednoduchou formu, bez výrazného reţijního 

přizpůsobování. Představení útočí na lidské city, působí téměř jako přímá masáţ srdce. 

Tato bodnutí, jsou samozřejmě velmi bolestivá, ale naprosto nezbytná, protoţe naše 

nezdravá společnost potřebuje léčbu. 

Na pozadí modré oblohy s bílými mraky mladí herci představují bolest druhých jako by 

byla jejich. Skrz zaťaté zuby cedí cizí nadávky jako své. Smějí se cizím radostem jako 

svým vlastním, s upřímností, ze které se svírá hrdlo a tryskají slzy. Monology herců díky 

Gallegovu útrţkovitému jazyku působí s novou zvučností a sílou. 

Reţisér a herci věnovali své dílo na dobročinné účely (pomoc sirotčinci pro 

handicapované). Po představení mohl také kaţdý přispět. Nicméně, získané peníze, i 

kdyţ samozřejmě znamenají neocenitelný přínos, nevyřeší všechny problémy ani 

zakořeněné podstaty uvnitř jednotlivců ani ve státě jako celku. Pokud však kaţdý divák 

opustí sál Nové scény divadla MXAT alespoň trošku pozměněn,  moţná přijde doba, kdy 

se Rubenův „americký sen― o pohodlných vozíčcích, komfortních autobusech, výtazích, 

přístupných kavárnách a usměvavých lidech kolem objeví i v našich prostorách.
124

 

Hrají:  Alexej Agapov, Paul Vaščilin, Oleg Mazurov, Valerij Trošin.
125

 

 

4.3.3 Film: Dopis mé matce 

Ţánr: Dokumentární 

  Délka: 53 minut 

  Rok výroby: 2003 

Reţie a scénář: Algis Arlauskas 

 

Dopis mé matce je dokumentární road-movie s nepředvídatelným koncem. Mladý muţ z 

města Novočerkassk, který je od narození nepohyblivý, a který zázračně přeţil v tomto 

hrozném systému pobyt v sovětském sirotčinci, se rozhodl podstoupit nadlidskou pouť. 

                                            

123 Марина СТАНИСЛАВОВНА БРУСНИКИНА — театральный режиссёр, театральный педагог, 
заслуженная артистка России (2003). http://ru.wikipedia.org/wiki/Марина_Станиславовна_Брусникина 

124 Коммерсант Weekend, 4 июня 2004. http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=kw1  

125 Виктория НИКИФОРОВА, Белое на черном, www.weekend.ru, 08 июня 2004. 
www.weekend.ru/?action=pv&id=282530  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Марина_Станиславовна_Брусникина
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=kw1
http://www.weekend.ru/
http://www.weekend.ru/?action=pv&id=282530
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Jeho matka je podle nepotvrzených zpráv naţivu a je dcerou vice-prezidenta parlamentu 

jedné z evropských zemí. Kde je, jaká je ve skutečnosti, vzdala se ho nebo ji podvedli a 

řekli jí, ţe je její syn mrtvý - to vše se dozvíte z natáčení. Jako první je na řadě návštěva 

Madridu a Paříţe, Moskvy a Prahy, vyhledávání v archivech, pomoc konkrétních 

vyšetřovatelů a tisíce kilometrů na cestách...
126

 

 

4.3.4 Reakce čtenářů
127

 

Reakce čtenářů jsou bez výjimky kladné – ať uţ čtenářů na území Ruska či Běloruska, 

Ukrajiny nebo Čech, tak i mnoha dalších zemí. Lidé reagují všude stejně, děkují za knihu 

a podle recenzí na ni nikdo nepohlíţí jako na obţalobu tehdejšího systému. Způsob 

autorova stylizování textu si vesměs kaţdého podmaní. Uţ bylo řečeno, ţe pravdivý 

obraz skutečnosti je hlavní prioritou Gallega jako spisovatele, a to jak po stránce 

stylizační, tak i faktické. Svůj záměr splnil. Čtenář mu věří. 

Mnoho z těch, kteří si knihu přečetli, děkují spisovateli za jeho charakter a vůli ţít, za to, 

ţe všechno přetrpěl. Přejí mu další literární úspěchy. Někteří litují, ţe uţ si knihu 

nepřečetli dříve a doporučují zahrnout ji do povinné školní četby. Pro řadu čtenářů je Bílé 

na černém jeden z nejsilnějších románů dnešní doby.  

Marně jsem hledala negativní recenzi. Párkrát se objevuje zmínka, proč o sobě Ruben 

neřekl více – zvláštním vakuem je jeho osobní ţivot a události, které se děly poté, co se 

osamostatnil, vystudoval, oţenil, vycestoval... Do svého soukromí však spisovatel 

nahlédnout nedává a i to činí knihu knihou, takovou, jakou ji spisovatel chtěl mít – 

trochu tajemnou, zmiňující jen to podstatné a dostatečně zajímavé. Pro čtenáře z toho 

plyne případná úcta k autorovi, který sám má důvod ponechat své vlastní záleţitosti pod 

pokličkou, čímţ jedině dokazuje, ţe se od ostatních neliší, jak by se mohlo na první 

pohled zdát. (A moţná si také nechává námět pro další tvorbu). 

 Pokud čtenář přistupuje ke knize s empatií a srdečným zájmem porozumět textu, dostane 

se mu  odměny. Toho je ostatně důkazem bezpočet děkovných zpětných vazeb. 

                                            

126 Анна КАПУСТИНА, Молодежный центр Союза журналистов России, 17 марта 2005. 
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=letter1  

127 Oтзывы. http://bereg.enabled.ru/index.php?id=book  

http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=letter1
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=book
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Nemnoho z nich na ukázku: 

o Марина, 10.01.2008 

„Я, учитель литературы. Прочитала за свою жизнь множество книг, но таких 

пронзительных, честных и добрых мне, наверное ещѐ не встречалось. Спасибо 

Вам, светлый и сильный человек за то, что Вы помогаете нам, слабым, не падать 

духом.― 

 

o Наталья, 02.12.2007 

„Книгу «Черным по белому»
128

 проглотила за один вечер. Но я, как говорится, в 

теме, я мама «особого» ребенка. Так что само по себе сказанное шоком не было. 

Поразил эпизод про дурачка, исписавшего тетрадку каракулями в которых, как 

оказалось, был смысл. Рубен, здесь что-то не так. Хотела бы я верить, что парень с 

такой умственной отсталостью мог так разумно поступить, но не могу. У моего 

аутиста IQ 52. Не может он этого, ну хоть тресни. А так бы хотелось...― 

- у парня дцп, не аутизм. Eго коэфициент интеллекта мы никогда не узнаем. в этом-то 

и состоит одна из проблем — судороги мешают человеку общаться и мы, 

автоматически, считаем его «дурачком». 

 Все верно. 

Рубен Давид Гонcалес Гальего 

 

o Ирен,12.12.2005 

„Ничего нельзя изменить. Мы все плохие со своими двухметровыми заборами от 

соседей. Разве никто не знал до Ваших книг, что творится в детских домах и домах 

престарелых? Прочитали у Вас еще раз «черным по белому», поежились боязливо 

типа «слава богу, не со мной» и дальше пошли. Это мы инвалиды, люди с 

ограниченными возможностями, жуткие статисты. Помогите нам, Гонсалес, 

спасите наши души.― 

- Ирен, дорогая. Я за границей живу. Так что советы вселенского масштаба давать не 

имею права. Ничего я нового не написал, конечно. 

За спасением души не ко мне. В церковь. Я не шучу. 

Рубен Давид Гонcалес Гальего 

                                            

128
 Oficiální název knihy je «Белое на черном». Pouze první publikace, novinové vydání jednotlivých 

povídek, vyšlo souborně pod názvem «Черным по белому». Mnoho recenzí a jiných referencí se rovněž 
objevuje s názvem «Черным по белому». Nicméně, všechna knižní vydání sjednocuje název «Белое на 
черном». Ostatní odkazy s názvy jako «Черным по белому» či « Белым по черному» si spojuji 
s neformální alternací titulu, ať už záměrnou nebo mylnou. 



 53 

 

o Кира, 12 июля 2008  

„По характеру книга очень близка к истории Суад «Сожженная заживо». Такие же 

автобиографичные зарисовки, такая же повседневная жизнь скрытая от мира 

расстоянием? жизненным укладом? собственным нежеланием видеть это?  

 Но отличие этой истории в том, что она происходит на нашей земле при участии 

наших людей. И только за одно это ее стоит прочитать. И вряд ли что то 

существенно изменилось в лучшую сторону за 30 лет прошедшие с описываемого 

периода, разве что прекратилась идеологическая промывка. (…)― 

 

o Вонап, 17 сентября 2010  

„Зачем надо было писать про страшное переселение в дом престарелых, и при этом 

ни слова не сказать о том, что с ним стало потом и как он попал в Штаты? Я этого 

ждала больше всего. А сказали, Б забыли 

 А у него вторая книга вышла: 

 «Я сижу на берегу...», СПб.-М.: Лимбус-Пресс, 2005. 

 Как раз о доме для престарелых. 

 Наверное, будут еще книги. Я буду с нетерпением ждать.― 

 

o S překladatelkou Denisou Šťastnou hovoří Ivana Myšková, Český rozhlas, 23. 12. 

2009 

„Přelomová tato kniha je v tom, ţe autor popisuje události, které zaţil, jednoduchým, 

prostým stylem, naprosto věcně, lakonicky, bez větších emocí, s absencí sebelítosti. (…) 

Nejhorší věc, kterou kaţdodenně proţíval on i jeho spolubydlící, spolupacienti, je 

naprostá izolace. I on to popisuje, ţe to byl kaţdodenní boj o přeţití. Nejenom v dětských 

domovech, ale především později, kdyţ člověk, který nemohl dále pracovat, nemohl si 

osvojit nějakou profesi, skončil v domově důchodců, takţe tam ta izolace došla aţ do 

dekadentních rozměrů, protoţe tam uţ se o ně nikdo nestaral a oni umírali. On věděl, ţe 

nebude mít uplatnění, nebude se moci postarat sám o sebe. Pouze to, ţe je neuvěřitelně 

silná osobnost, s ohromnou vůlí k ţivotu, s ohromným optimismem, tak se mu podařilo 

to překonat, nepoddat se a bojovat, coţ je i hlavní motto knihy: „Nevzdávat se a bojovat, 

jít dál.― 
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o Edward Skidelsky, New Statesman, 6/2/2006 

„A book like this could never have been written by a product of the English care system. 

Gallego is hard and angry, but mercifully free of „issues―. (...) White on Black belongs to 

a distinctively Russian genre, with no exact equivalent in the west. It is not reportage, but 

neither is it fiction. Perhaps the best word for it would be „witness―. It is divided up into 

a series of short stories, each recounting a single incident. These stories make no claim to 

historical truth. Their target is essential truth.― 
129

 

 

o Rebecca Reich, The Washington Post, 18/6/2006 

„Paradoxically, under communism, truth was a realm unofficially ceded to writers of 

fiction, since facts were so often hedged or bent by politics. In White on Black, fiction 

similarly provides a truth-telling veneer to Gallego's straightforward if sometimes too 

convenient arrangement of facts - a way of getting at the essential reality.―
130

 

 

4.3.5 Publikace
131

 

Přesný počet překladů mi není znám, pouze Anna Rudnická
132

 uvádí, ţe román Bílé na 

černém byl přeloţen do dvaceti jazyků.  

Všechna vydání a různé další zmínky o Rubenovi, publikované v tisku, dala 

dohromady jeho nevlastní sestra Anna Jureněn Gallego a nyní jsou k dispozici na 

internetových stránkách (www.060209.com/presse). Pro zajímavost uvádím některé 

zahraniční publikace i s jejich překladateli: 

                                            

129
 Edward SKIDELSKY, New Statesman. http://www.complete-review.com/reviews/postsu/gallegor.htm 

130 Rebecca REICH, The Washington Post.  http://www.complete-review.com/reviews/postsu/gallegor.htm 

131 Аnna YURIENEN GALLEGO. http://www.060209.com/presse/index.html  

132
 Анна РУДНИЦКАЯ, Меня убили не до конца, Московские новости 40, 2003. 

http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=mn3 

http://www.060209.com/presse/index.html
http://bereg.enabled.ru/index.php?id=smi&name=mn3
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- Francouzské 

 Blanc sur noir de Ruben Gonzalez-Gallego, Aurora Gallego et Roche-

Parfenov (Broché - 3 avril 2003). ISBN-10: 2742741631 

 Blanc sur noir (Babel) de Ruben David Gonsales Galego, Aurora Gallego et 

Joëlle Roche-Parfenov (Broché - 2004). 

 Blanc sur noir de Ruben Gonzalez Gallego, Aurora Gallego et Joëlle 

Roche-Parfenov (Poche - 1 octobre 2004). 

- Španělské 

 Blanco sobre Negro de Rubén Gallego, Ricardo San Vicente (Alfaguara - 

septiembre 2003) 

- Německé 

 Weiß auf Schwarz von Ruben Gonzalez Gallego und Lena Gorelik von 

Schirmergraf (Gebundene Ausgabe - 2004). ISBN-10: 3865550045 

- Nizozemské 

 White On Black Gallego Ruben, Schwartz Marian (Verschenen: januari – 

2006/01). ISBN: 015101227X 

- Italské 

 Bianco su nero Gallego Rubén, Zonghetti C., Gori Corti E. (Adelphi – 

2004). ISBN: 8845918653 

 Bianco su nero Gallego Rubén, Zonghetti C., Gori Corti E. (Adelphi – 

2008). ISBN: 9788845922695 

- Portugalské 

 Branco Sobre Negro Gallego Rubén, Luis Reyes Gil (Ediouro – 2004). 

ISBN: 8500014857 

- Švédské 

 Vitt på svart Ruben Gallego (2005 Ersatz). ISBN: 9789188858085 

- Norské 

 Blanko Sur Nigro (Biografia Romano En Esperanto) av Ruben Gallego, 

Kalle Kniivila (Mondial – 2007). ISBN: 9781595690722 

- Čínské 

 暗夜微光──從指尖敲出的生命樂章, Rubens. Guye Ge, Fan Yuan Sheng 

(euroasijský Tisk - 2006/6/1). ISBN:9861330283 

- Polské 

 Białe na czarnym Rubén Gallego, Katarzyna Janowska (Znak - 2005). 

ISBN: 83-240-0523-4 



 56 

5 ZÁVĚR 

Důleţitá otázka ohlasů, kritiky a přijetí díla byla zodpovězena, taktéţ byl proveden rozbor 

díla po obsahové i stylistické stránce. Spisovatelův ţivot jsem přiblíţila podle moţností a 

dostupných materiálů, navzdory omezeným teoretickým východiskům nebylo moţné 

postihnout práci do nejmenších detailů. 

55..11  VVÝÝSSLLEEDDKKYY  AA  JJEEJJIICCHH  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  

Gallegův román se v Rusku asi nestane povinnou četbou (na rozdíl od Příběhu 

opravdového člověka Borise Polevoje nebo Ostrovského Jak se kalila ocel), neboť jeho 

„kladný hrdina― nehlásá ţádné pravdy a ţádnou ideologii. Román Bílé na černém je 

„jen― próza o přeţití, o neuvěřitelné vitalitě, která zdánlivě nemá motiv, ale v kombinaci 

s talentem vypravěče vytvoří pro čtenáře svět, který se mu vryje hluboko do paměti.  

Ruben Gallego se na vlastní nohy nikdy nepostaví, ale do ruské literatury vykročil rázně, 

tak rázně jako málokdo jiný. 

 

Ráda bych na závěr definovala, jakému ţánru se podle mě nejvíce podobá zpracování 

autobiografie Bílé na černém. Není to reportáţ, ale není to ani fikce. Pro příběhy, ze 

kterých se kniha skládá bych povaţovala za nejlepší výraz slovo svědectví, kde je 

hlavním bodem výpovědi „pravda―. Do jaké míry se autor drţel faktů dnes nikdo nemůţe 

dosvědčit. Svůj příběh dovedl podat nanejvýš přesvědčujícím způsobem, a to tak, ţe 

vrácením se do minulosti převedl na papír holou skutečnost. Autenticky, důvěryhodně, 

bez příkras vytvořil obraz tamních dobových poměrů. 

Pokud je celá kniha alegorií na komunismus, pak tedy jen nenucenou a moţná i 

neúmyslnou. Pravda byla za komunismu paradoxně neoficiálně povolované teritorium 

pro spisovatele, neboť byla často zajištěna od politiků. V Bílém na černém poskytuje 

fikce jakési pozlátko pro pravdivé vyprávění a někdy aţ příliš všední kompozici faktů. 

To je Gallegův způsob, jak ukázat podstatu reality. 

Literární skutečnost umoţňuje v zásadě všechno, co jazyk umí. Nic jí není cizí. Jen obec 

čtenářů, kritiků a nevyzpytatelné mnoţiny okolností pak rozhodují, jaký bude osud díla 

po jeho publikaci. Gallego dopadl dobře: z invalidových zápisků se stala kulturní událost, 

literární hit. Není to ale jen proto, ţe měl štěstí a dobré vztahy s veřejností. Jeho líčení je 

tak působivé proto, ţe zkrátka našel způsob, jak hrůzu proměnit v literaturu. Podařilo se 

mu úsporně strukturovat svoje vzpomínky do silných mikropříběhů. Plasticky, lapidárně 

a nepateticky postupně vyvstávají v jeho vyprávění detaily. Objevují se jednotliví 
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obyvatelé internačního systému, v němţ jsou deptáni, poniţováni a de facto mučeni. 

Invalidní děti, které jsou odstraněny z očí veřejnosti a ve většině případů odsouzeny 

k ţivoření podle doktríny znějící „kdo se nemůţe hýbat, je idiot―. 

Čtenář ţasne, odkud můţe paralyzovaný sirotek čerpat ţivotní energii pro vzdor, pro 

touhu vzepřít se, kde se vzala síla pro schopnost přátelství, soucitu a solidarity. Odkud 

můţe brát smysl pro humor? Jak lze získat vnitřní odstup od prostředí sadistických 

ústavů, odkud není úniku – obzvlášť nemá-li člověk zdravé nohy ani ruce a nikdy 

nepoznal nic jiného neţ svět jakéhosi lidského smetiště, ve kterém vládne nejen 

emocionální devastace, ale také hlad, zima a sovětská propaganda. Jak je moţné 

prohlédnout ideologickou indoktrinaci a absenci úcty k lidské důstojnosti, pokud není 

s čím srovnávat, pokud člověk nepoznal nic jiného? 

Autobiografická hlavní postava Gallegova románu by ţádné srovnání nenašla snad ani 

v literatuře. Podobní hrdinové, kteří by byli tak bezmocní jako on, se v ní nejspíš téměř 

nevyskytují. (V okamţicích sebevraţedné úzkosti, totálního osamění a beznaděje hrdina 

touţí zemřít jako kamikadze, o nichţ jim ve škole vyprávěli, nebo se dostat do Ameriky, 

protoţe tam podle slov učitelů mrzáky rovnou zabíjejí.) 

Všechny útrapy se však v útlém románu Bílé na černém líčí dost vesele, prostřednictvím 

příběhů a postav, které se nějak vymkly svému určení. (Vedle cynických učitelů jsou tu i 

dobrotivé chůvy, návštěva Španělky a pověrčivé vesničanky, která se chce ve čtyřicátý 

den po smrti blízkého člověka podělit podle lidové pravoslavné tradice o jídlo s těmi 

nejnuznějšími a porušujíc všechny zákazy přichází Rubena krmit lívanci. Peklo má tedy 

spoustu drobných přestávek – po kaţdé z nich však opět pokračuje peklo.) 

Ruben Gallego vychází nakonec ze všech trýzní jako vítěz a v poslední části knihy 

popisuje s neúplností svůj pohyb na svobodě. I zde zůstává naprosto úsečný, nikdy se 

nepouští do dějových ani jiných detailů a úvah, jeho text jako by sestával z jednotlivých 

postřehů zdánlivě vytrţených ze souvislostí, které se však navzájem propojují a tvoří tkáň 

šíleného vyprávění. Čtenář je udrţován strnulý v napjaté pozornosti od začátku do konce, 

pohlcen sobě blízkou, obecnou mluvou vypravěče. Zatímco náhlé posuny v první a třetí 

osobě a minulosti po současnost jsou někdy nepříjemné, Gallego vyprodukoval trýznivou 

a půvabnou monografii, která svědomitě vyzdvihuje sílu a výdrţ před sebelítostí. 
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5.2 РЕЗЮМЕ 

Рубен Гальего, испанец по происхождению, родился в Москве. Из-за врожденного 

церебрального паралича полностью парализован, многие годы провел в детских 

домах для инвалидов. Его автобиографический роман «Белое на черном», в 2002 

году увидевший свет, представляет собой наподобие сборникa рассказов. Автор в 

них с шокирующей откровенностью, понятной горечью и удивительным юмором 

повествует о собственной непростой жизни. Впоследствии, многократно 

издававшaяся за рубежом, с кинематографической и театральной адаптацями, в 

2003 году книга получила Букеровскую премию. 

О силе таланта Рубена Гальего лучше всего свидетельствует очевидная 

безыскусность его автобиографического романа. Кажется даже, что в романе 

вообще нет какого-то литературного мастерства: просто картинки уникального 

опыта, фрагменты прожитой жизни. Фрагменты, из которых состоит роман Рубена 

Гальего – эпизоды с точным звуком и минимумом деталей. Автор мастерски 

фокусирует читательский вид, убирая все лишние краски и звуки, которые могли 

бы расслабить взгляд. Рубен Гальего написал свою книгу сухо, почти бесстрастно. 

В ней выступает его намерение изменить манеру повествования. 

Продемонстрировать, что он хорошо знаком с современной литературой, знает, что 

такое условность, интеллектуальная проза, и может экспериментировать с 

жанрами, пользоваться русской традицией – чувством юмора. Он писал эту 

горькую книгу о своей (и не только) жизни не для того, чтобы жаловаться на 

несправедливость и бездушие советской действительности. Но чтобы подобные 

ему (и не только) знали, как можно выжить в условиях, для жизни непригодных.  

Почему же эту книгу почти все читали как откровение? Да потому, что автор 

нашел художественный язык, адекватный материалу. Это не значит, что биография 

писателя не имеет значения для восприятия текста. Имеет, и очень большое. В 

литературе такое случается нередко. Записки из Мертвого дома произвели на 

читающую публику особое впечатление именно потому, что рассматривались в 

свете судьбы самого автора. Архипелаг ГУЛАГ Солженицына, Колымские 

рассказы Шаламова не могли быть созданы без соответствующего лагерного опыта 

писателей. Но такой опыт имели многие, и их рассказы легли в гигантскую папку 

свидетельских показаний, не став литературой. Эффект свидетельских показаний 

Гонсалеса Гальего заключается именно в том, что это литература. 
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