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Úvod 

V úvodu své práce bych se rád zmínil o tom, čemu je tato práce věnována. Její název 

zní Moderní vypravěč Vladislav Vančura. Narativní postupy ve Vančurově próze. Jiţ z 

tohoto názvu je patrné, ţe bude tedy věnována slovutnému českému literátovi první 

poloviny 20. století Vladislavu Vančurovi. Především pak jeho vypravěčským 

postupům, které jsou v mnohém velmi inovativní. Důvodem, proč jsem si zvolil toto 

téma, je má celoţivotní láska k literatuře a zájem o literární teorie, konkrétně pak 

moţnosti narativních postupů. Domnívám se, ţe právě z hlediska narativních postupů je 

Vladislav Vančura nesmírně zajímavým autorem a proto jsem si zvolil právě jeho a jeho 

tvorbu.  

Ve své práci jsem čerpal především z monografií Narativní způsoby v české 

literatuře Lubomíra Doleţela, Vančurův vypravěč Jana Mukařovského, Styl Vančurovy 

prózy Zdeňka Koţmína a Umění románu, Cesta Vladislava Vančury za velkou epikou 

Milana Kundery. Všechny tyto monografie se zabývaly tvorbou Vladislava Vančury, 

především pak narativními postupy v jeho tvorbě. Fakt, ţe jsem primárně pracoval 

převáţně s výše zmíněnými monografiemi, neznamená, ţe jsem se nezabýval dalšími 

monografiemi, které jsem nakonec nevyuţil v textu své práce. V pochopení literární 

teorie, naratologie a literární poetiky mi pomohl například Úvod do strukturální analýzy 

Rolanda Barthese, Logika narativních moţností Clauda Bremonda, Hranice vyprávění 

Gérarda Genetta či Kategorie literárního vyprávění Tzvetana Todorova. Velmi přínosné 

pro mě byly i další monografie tohoto francouzsko-bulharského autora, jako například 

Poetika prózy či Úvod do fantastické literatury. V kontextu naratologie byla velmi 

naučná i monografie Seymoura Chatmana Příběh a Diskurs, Narativní struktura v 

literatuře a filmu. Dalšími monografiemi, které mě v mé práci ovlivnily, byly knihy 

výše zmíněných autorů Lubomíra Doleţela a Zdeňka Koţmína, konkrétně Doleţelovy 

Studie z české literatury a poetiky a Koţmínovo Umění stylu. Přestoţe jsem většinu z 

těchto děl ve své práci konkrétně nevyuţil, protoţe se pro cíl mé práce primárně 

nehodily, dokáţu si stěţí představit, ţe by bez jejich znalosti má práce vznikla. Další 

zajímavou monografií, která se zabývá přímo Vančurovou tvorbou a kterou jsem v 

konečné práci nevyuţil, je práce britského autora Rajendra Ananda Chitnise Vladislav 

Vančura, the Heart of the Czech Avant-garde. Tato zajímavá práce zkoumá Vančurovu 
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tvorbu v kontextu umění a medicíny, poetistického a proletářského umění, kolektivismu 

a nonkonformismu, odsouzení a odpuštění a renesančního a současného člověka. Svým 

tématem není podobně jako výše zmíněné texty a monografie pro mou práci primárně 

důleţitá, je však cenným nahlédnutím na Vančurovu tvorbu z jiného úhlu pohledu. 

Má práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se 

budu věnovat nejprve rozdělení základních narativních postupů a poté konkrétním 

rysům typickým pro Vančurovu prózu. V praktické části bych rád zúročil teoretický 

základ z výše zmíněné první části práce a rozebral dva Vančurovy romány, konkrétně 

Markétu Lazarovou a Konec starých časů.  Tyto dva romány jsem si vybral, protoţe je v 

nich kladen značný důraz na funkci vypravěče. U bezejmenného vypravěče Markéty 

Lazarové lze nalézt celou řadu moderních narativních postupů a podobně je tomu i u 

vypravěče Konce starých časů Bernarda Spery. Ten je navíc součástí fikčního světa 

tohoto románu, coţ je další moderní vypravěčskou metodou, které si u Konce starých 

časů můţeme povšimnout, a jedním z hlavních důvodů, proč jsem si kromě Markéty 

Lazarové k analýze zvolil právě Konec starých časů. Při rozboru výše zmíněných děl 

bych rád poukázal na konkrétní rysy Vančurova vyprávění a poukázal na fakt, ţe 

Vladislav Vančura byl jedním z prvních moderních českých literátů. Mohlo by se zdát, 

ţe cílem mé práce je dokázat, ţe analyzované romány Vladislava Vančury jsou 

příkladem moderního narativního textu. Domnívám se však, ţe dokazovat modernost 

Markéty Lazarové či Konce starých časů je zbytečné, protoţe jiţ byla dávno dokázána 

mnoha autory. Mým cílem tedy není dokázat, ţe Markétu Lazarovou a Konec starých 

časů můţeme zařadit mezi moderní narativní text, ale zmínit důvody, které k tomuto 

faktu vedou. Cílem mé práce je říci, proč tyto dva romány můţeme mezi moderní 

narativní text zařadit. 

Má práce je rozdělena do čtyř kapitol a závěru. V první kapitole, která se nazývá 

Teoretické ukotvení narativních způsobů, se zabývám teorií jednotlivých narativních 

postupů. Vycházím přitom především z díla česko-amerického bohemisty a literárního 

teoretika Lubomíra Doleţela Narativní způsoby v české literatuře. Rozepisuji se zde o 

fenoménech, jako jsou typy narativních promluv, subjektivizace vyprávění či 

autentifikace fikčních světů, čímţ si snaţím vytvořit teoretický základ pro pozdější 

analýzu jednotlivých Vančurových děl. 
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V druhé kapitole, která stále ještě spadá do teoretické části mé práce, se věnuji 

konkrétním narativním postupům, které jsou typické pro Vančurovu prózu. Tato 

kapitola je nazvána Narativní postupy ve Vančurově próze a vycházím v ní především z 

díla českého estetika, literárního teoretika a Vančurova osobního přítele Jana 

Mukařovského Vančurův vypravěč. V této kapitole se věnuji typickým Vančurovým 

narativním postupům, jako je zrušení jazykové charakteristiky, typická Ich-forma či 

specifická role vypravěče. Dalším autorem, o kterém se v této kapitole zmiňuji v 

návaznosti na jeho zkoumání Vančurovy tvorby, je známý český literát Milan Kundera, 

který problematice Vančurovy tvorby věnoval celou monografii s názvem Umění 

románu, Cesta Vladislava Vančury za velkou epikou. Toto dílo je ovlivněno tím, ţe bylo 

napsáno na začátku šedesátých let a Kundera si v něm neodpouští celou řadu 

proletářských, levicových postojů. Přesto tato monografie patří v kontextu děl o 

Vančurově tvorbě mezi základní literaturu a v mnohém mou práci obohatila. I druhá 

kapitola by mi měla poslouţit v následné analýze dvou Vančurových románů. 

Prvnímu z těchto románů, Markétě Lazarové, je věnována třetí kapitola. V té se 

snaţím zúročit předchozí teoretický základ a popsat, které konkrétní narativní postupy, 

pro Vančuru typické, jsou v tomto díle obsaţeny. Zároveň se zde zmiňuji o faktu, ţe 

mnoho z těchto narativních postupů v tomto románu obsaţených, je typických pro 

moderní narativní text. Při analýze Markéty Lazarové se věnuji nejprve výstavbě tohoto 

románu a poté jiţ konkrétním narativním postupům v tomto díle pouţitých. 

Druhému Vančurovu románu, který podrobuji analýze, Konci starých časů, je 

věnována čtvrtá kapitola. Podobně jako v předešlé kapitole věnované Markétě Lazarové 

se i v této snaţím zúročit předchozí teoretický základ a popsat, které konkrétní narativní 

postupy, pro Vančuru typické, jsou v tomto díle obsaţeny. Opět se snaţím dokázat, ţe 

řada zde pouţitých narativních postupů je příkladem moderního narativního textu. 

Kapitola je opět rozdělena na část věnovanou výstavbě románu a na část věnovanou 

konkrétním narativním postupům v Konci starých časů pouţitých. 

V závěru své práce se snaţím vše shrnout. To, ţe byl Vladislav Vančura 

moderním autorem, si je moţné přečíst v kdejaké monografii o něm, o české literatuře 

či o literární teorii. Já bych rád v závěru odpověděl na otázku, v čem byl tolik moderní. 

To činím v návaznosti na teoretický základ zmiňovaný v prvních dvou kapitolách a 

především v návaznosti na analýzu dvou Vančurových románů v kapitole třetí a čtvrté. 
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1.  Teoretické ukotvení narativních způsobů 

Základními narativními způsoby se ve svém stěţejním díle Narativní způsoby v české 

literatuře zabývá česko-americký bohemista a literární teoretik Lubomír Doleţel. 

Věnuje se především třem fenoménům. Prvním z nich jsou typy narativních promluv. 

Druhým fenoménem je subjektivizace vyprávění. A konečně třetím je autentifikace 

fikčních světů. 

1. 1.  Typy narativních promluv 

1. 1. 1.  Postihnutí aspektů opozice mezi promluvami vypravěče a 

promluvami postav 

Narativ je podle Doleţela ve své textové struktuře nejsloţitější z literárních druhů.
1
 Jiţ 

Diomedes, latinský gramatik 4. století našeho letopočtu, vycházeje z podnětu Platónova, 

označil ve svém díle Ars grammatica narativ jako genus commune, tj. jako ţánr, který 

slučuje promluvy „jednoduchých“ ţánrů: básníkovu promluvu ţánru lyrického (genus 

enarativum) a promluvy jednajících postav, charakterizující genus activum vel 

imitativum, tj. tragédií a komedií.
2
 Tato Diomedova teorie vystihuje podle Doleţela 

prvotní strukturaci narativního textu. Narativní text je tedy podle této teorie kombinací 

promluvy vyprávěče a promluvy postav. Tyto promluvy tvoří opozici jak svými 

funkcemi, tak svou jazykovou výstavbou. Doleţel se snaţí tyto aspekty opozice 

postihnout funkčním modelem a modelem textovým. 

Funkční model 

Velmi důleţitým termínem je v naratologii fikční svět, neboť autor píše narativní text za 

účelem, aby právě tento fikční svět vytvořil. Čtenář zase tento fikční svět 

prostřednictvím narativního textu objevuje. Narativní fikční svět je mnohorozměrová 

významová struktura, jejímiţ hlavními sloţkami jsou děj, postavy a prostředí (přírodní i 

kulturní).
3
 Narativní text je kombinací promluvy vypravěče a promluvy postav, pochází 

tedy ze dvou promluvových zdrojů. Tato dvojice však podle Doleţela není stejnorodá. 

                                                 
1
Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 9 

2
Tamtéţ 

3
Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 10 
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Postavy ţijí a jednají ve fikčním světě, jsou jeho sloţkou. Vypravěč nemusí být 

obyvatelem fikčního světa, ale můţe být nad ním nebo mimo něj.
4
 

 Z toho vyplývá rozdíl mezi funkcemi postav a vypravěče. Vypravěč je nositelem 

funkce konstrukční a kontrolní. Konstrukční funkce znamená, ţe vypravěč je nutným 

prostředníkem autorova tvůrčího aktu. Promluva vypravěče tak formuje fikční svět 

narativu. Prostřednictvím kontrolní funkce zase vypravěč řídí celkovou výstavbu 

narativního textu. Tato funkce se nevztahuje na obsahovou stránku promluvy postav, 

vypravěč neurčuje, o čem postavy smí nebo nesmí hovořit či myslet. Znamená však, ţe 

promluva postav je včleněna do promluvy vypravěče. Postavy jsou zase nositelem 

funkce akční a interpretační. Akční funkce znamená, ţe postavy jsou jako obyvatelé 

fikčního světa schopny jednat, a tím se ve větší míře podílet na rozvoji děje. 

Interpretační funkce zase vyplývá z toho, ţe kaţdá postava je samostatný subjekt, který 

zaujímá osobitý postoj k fikčnímu světu, jeho událostem, prostředí a zejména k jiným 

postavám.
5
 

Textový model 

Textový model se zabývá jazykovou výstavbou promluvy vypravěče a promluvy 

postav. Vychází z fenoménu, který je znám jako Bühlerův trojúhelník. Ten je 

pojmenován po vídeňském psycholingvistovi Karlu Bühlerovi, který uvedl ve vztahy tři 

základní „účastníky“ řečového aktu. Těmi jsou mluvčí, posluchač a předmět sdělení 

(referent). Z této trojice poté Bühler odvodil tři základní funkce promluvy. První funkcí 

promluvy je funkce expresivní, která je zaměřena na mluvčího. Druhou je funkce 

apelativní zaměřená na posluchače. A konečně třetí funkcí je funkce zobrazovací 

zaměřená na předmět sdělení. Doleţel z Bühlerova trojúhelníku vychází, ale upravuje 

ho tím, ţe potlačuje zaměření na mluvčího a posluchače, takţe zůstává pouze zaměření 

na předmět promluvy. Trojrozměrný Bühlerův text se tak stává v Doleţelově úpravě 

textem jednorozměrným.  Z toho vyplývá důleţitý fakt, ţe zatímco Bühlerův text je 

moţné označit jako subjektivní, neboť jeho hlavním pragmatickým faktorem je mluvčí, 

který kontroluje výstavbu své výpovědi v mnoha ohledech, Doleţelův jednorozměrný 

text, ve kterém je vztah k mluvčímu i posluchači anulován a chybí mu tak subjektivita 

expresivní i apelová, je moţné oprávněně nazvat textem objektivním. 

                                                 
4
Tamtéţ 

5
Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 11 
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1. 1. 2.  Textový model a rozdělení narativního textu 

Narativní text je moţné rozdělit na klasický narativní text a moderní narativní text. 

Klasický narativní text má jednodušší strukturu neţ narativní text moderní, neboť je 

sloţen pouze z objektivního vyprávění ve třetí osobě a přímé řeči. Moderní narativní 

text pouţívá nové narativní promluvy. Těmi je neznačená přímá řeč, polopřímá řeč a 

smíšená řeč. Doleţel při srovnání klasického a moderního narativního textu říká, ţe: 

„Zatímco klasický text byl spolehlivým a téměř mechanickým prostředkem konstrukce 

fikčního světa, moderní text činí z této konstrukce riskantní dobrodruţství s 

nepředvídatelnými následky.“
6
 

Klasický narativní text 

Klasický narativní text je sloţen z objektivního vyprávění ve třetí osobě a přímé řeči. O 

objektivní vyprávění ve třetí osobě se jedná v případě, ţe promluva vypravěče má 

charakter Doleţelova jednorozměrného textu, čili je anulován vztah k mluvčímu i 

posluchači a zůstává tedy pouze zaměření na předmět promluvy. Naopak formu přímé 

řeči má promluva postavy tehdy, vykazuje-li vlastnosti trojrozměrného textu 

vycházejícího z Bühlerova trojúhelníku, čili zaměřuje se na mluvčího, posluchače i 

předmět promluvy. Z toho tedy vyplývá, ţe zatímco objektivní vyprávění ve třetí osobě 

je, jak je jiţ z názvu patrné, objektivní, přímá řeč je subjektivní. Další rozdíl spočívá v 

tom, ţe objektivní vyprávění ve třetí osobě (či objektivní Er-forma) je promluvou 

vypravěče, zatímco přímá řeč je promluvou postav. Klasický narativní text je tedy 

sloţen z objektivní Er-formy střídající se s přímou řečí. Důleţité je, ţe v textu jsou 

hranice mezi těmito dvěma promluvami vţdy ostré a zřetelné.
7
 

Moderní narativní text 

Moderní narativní text je tvořen novými formami řeči postav a novými vypravěčskými 

způsoby, jejichţ vznik je výsledkem velké transformace jazykové výstavby, kterou 

vyvolala polarita klasického narativního textu.
8
 Podstatou velké transformace 

narativního textu je neutralizace distinktivních rysů jazykové výstavby.
9
 Tím vznikají 

                                                 
6
Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 20 

7
Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 13 

8
Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 20 

9
Tamtéţ 
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nové narativní promluvy, kterými je moderní narativní text tvořen. V prvním kroku 

neutralizace se ruší distinktivní znaky grafické a vzniká tak první z těchto nových 

narativních promluv, neznačená přímá řeč. V druhém kroku dochází ke zrušení 

distinktivních znaků gramatických a jeho důsledkem je vznik polopřímé řeči. Proces 

neutralizace vrcholí v třetím kroku, kdy se distinktivní rysy výpovědní, sémantické a 

slohové proměňují ve volně kombinovatelné signály, čímţ se vytváří smíšená řeč.
10

 

1. 2.  Subjektivizace vyprávění 

1. 2. 1.  Funkční model a funkce vypravěče a postav 

V klasickém narativním textu je vypravěč nositelem funkce konstrukční a kontrolní, 

kdeţto postavy nesou funkce akční a interpretační. Na velké transformaci vedoucí k 

modernímu narativnímu textu se tento model podílí posunem, jímţ se narušuje původní 

rovnováha mezi funkcemi vypravěče a postav. Narušením této rovnováhy vznikají dva 

nové typy vypravěče. Prvním z nich je rétorický, který aniţ by se vzdal svých 

primárních funkcí, funkce konstrukční a kontrolní, osvojuje si interpretační funkci 

postav. Druhý nový typ vypravěče je vypravěč osobní, který se podobně jako vypravěč 

rétorický nevzdává svých primárních funkcí, ale navíc si osvojuje funkci akční. Tento 

radikální posun, kdy je vypravěči osvojením si akční funkce umoţněno jednat jako 

obyvatel fikčního světa a tím se ve větší míře podílet na rozvoji děje, lze popsat téţ z 

druhého pólu funkční opozice, tedy jako přejetí primárních funkcí vypravěče určitou 

postavou fikčního světa. Tak či onak, výsledkem je soustředění funkcí vypravěče a 

postavy v téţe fikční osobě, která je zároveň zdrojem vypravěčského aktu i jeho 

konstruktem.
11

 Zmiňovaným narušením rovnováhy mezi funkcemi vypravěče a postav 

vznikají nové subjektivizované vypravěčské způsoby, které se uplatňují v moderním 

narativním textu. Tyto vypravěčské způsoby se rozdělují na způsoby vyprávění ve třetí 

osobě, kam se řadí rétorická Er-forma a subjektivní Er-forma, a způsoby vyprávění v 

první osobě, kam je moţné zařadit objektivní Ich-formu, rétorickou Ich-formu a osobní 

Ich-formu. 

                                                 
10

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 21 
11

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 43 



13 

 

Způsoby vyprávění ve třetí osobě 

Mezi způsoby vyprávění ve třetí osobě je moţné zařadit nejen rétorickou Er-formu a 

subjektivní Er-formu, ale také objektivní Er-formu. Ta je však nedílnou součástí 

klasického narativního textu. V moderním narativním textu se uplatňuje především výše 

zmíněná rétorická a subjektivní Er-forma. 

Rétorická Er-forma 

Rétorický vypravěč je definován jako nositel primárních funkcí vypravěče, funkce 

konstrukční a kontrolní, ale také funkce interpretační. Touto funkční konstelací se nutně 

ruší objektivita vyprávění, neboť vypravěčská promluva nejen konstruuje fikční svět, 

ale také jej komentuje, hodnotí a soudí. Rétorická subjektivita však nevychází z neurčité 

postavy, ale z anonymního vypravěče, který podobně jako objektivní vypravěč, stojí 

mimo fikční svět. Tento vypravěčský způsob je z hlediska textového modelu rétoricky 

aktivizovaným vyprávěním ve třetí osobě.
12

 Na rétorické Er-formě je zajímavý fakt, ţe 

anonymita vypravěče tohoto způsobu vybízí k tomu, aby čtenář nebo kritik přisoudil 

rétoriku vyprávění autorovi. Toto pokušení je zvlášť silné, kdyţ se dá prokázat, ţe 

názory vyjádřené vypravěčem jsou blízké názorům historického autora.
13

 

Subjektivní Er-forma 

Subjektivní Er-forma má své východisko v promluvové modifikaci, která si přisvojuje 

primární vypravěčské funkce. Ve funkčním modelu je subjektivní Er-forma totéţ co 

smíšená řeč v modelu textovém. Je nestálá, proměnlivá, osciluje mezi promluvovou 

objektivitou a subjektivitou a především radikálně relativizuje konstrukci fikčního 

světa. Prostřednictvím smíšené řeči se na konstrukčním aktu podílí určitý fikční subjekt, 

individuální sémantická perspektiva, osobní náhled a hodnocení. Tento subjektivní 

faktor se však maskuje formou vypravěčské promluvy ve třetí osobě.
14

  

                                                 
12

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 45 
13

Tamtéţ 
14

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 46 
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Způsoby vyprávění v první osobě 

Evropský narativ měl od dob antiky k dispozici výrazný, vlastně nejvýraznější 

subjektivní vypravěčský způsob, vyprávění v první osobě (Ich-formu).
15

 Ich-forma je 

funkční adaptací přímé řeči. Promluva vybrané postavy přejímá primární vypravěčské 

funkce, stává se výhradním prostředkem konstrukce fikčního světa a organizace 

narativního textu. Převzetí vypravěčských funkcí neznamená nutně ztrátu primárních 

funkcí postavy. Ich-formový vypravěč můţe být činitelem vyprávěných událostí a můţe 

soudit fikční svět, který vytváří.
16

 Z toho vyplývá, ţe ich-formový vypravěč můţe byt 

nositelem všech čtyř základních vypravěčských funkcí, nejen funkce konstrukční a 

kontrolní, ale i funkce akční a interpretační zároveň. Podle toho, jak jsou či nejsou tyto 

jednotlivé funkce u Ich-formového vypravěče potlačeny, se vytvářejí různé druhy Ich-

formy. Mezi tyto druhy patří objektivní Ich-forma, rétorická Ich-forma a osobní Ich-

forma. 

Objektivní Ich-forma 

Objektivní Ich-forma vyţaduje potlačení jak akční, tak interpretační funkce 

vyprávějícího subjektu. Tento vypravěčský způsob je poměrně vzácný, neboť potlačení 

uvedených funkcí znamená umělou, nepřirozenou desubjektivizaci subjektu. Z 

promluvové subjektivity zůstává jen její gramatický znak, kterým je první osoba. 

Postava, konstruktér fikčního světa, zaujímá roli neúčastného a chladného pozorovatele. 

Nejen ţe nezasahuje do vyprávěného příběhu svou akcí, ale navíc se zdrţuje 

jakéhokoliv komentáře a hodnocení fikčního světa.
17

 Vypravěč objektivní Ich-formy 

sice nevykonává akční funkci, coţ však neznamená, ţe si můţe dovolit naprostou 

pasivitu. Jeho vypravěčské funkce vyţadují, aby se nějakým způsobem dostal do 

kontaktu s vyprávěnými událostmi. Vypravěč se tak potřebuje přesunout na místo 

příběhu, seznámit se s jeho protagonisty či stát se příjemcem informací. Zavedení těchto 

akčních motivů a jejich doplňků vytvářejí vypravěčskou situaci, která není součástí 

vyprávěného příběhu.
18

 

 

                                                 
15

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 47 
16

Tamtéţ 
17

Tamtéţ 
18

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 48 
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Rétorická Ich-forma 

Vypravěč v tomto vypravěčském způsobu je nositelem primárních funkci vypravěče, 

funkce konstrukční a kontrolní a navíc je nositelem funkce interpretační. Chybí mu jen 

funkce akční. Není tedy obyvatelem fikčního světa a není schopen jednat. 

Prostřednictvím interpretační funkce však fikční svět, který konstruuje, víceméně 

soustavně hodnotí, ať uţ kladně či záporně.
19

 Absence akční funkce u vypravěče v 

rétorické Ich-formě neznamená, stejně jako je tomu u vypravěče v objektivní Ich-formě, 

ţe by si mohl dovolit naprostou pasivitu. Stejným způsobem se, jako výše zmíněný 

vypravěč v objektivní Ich-formě, musí nějakým způsobem dostat do kontaktu s 

vyprávěnými událostmi. 

Osobní Ich-forma 

Vypravěč v tomto vypravěčském způsobu je nositelem všech čtyř funkcí, funkce 

konstrukční, kontrolní, interpretační i akční. Plně tak vyuţívá moţností, které poskytuje 

polyfunkčnost osobního vypravěče. Ten je v tomto vypravěčském způsobu fikční 

postavou, která se v různé míře podílí na vyprávěném příběhu, v nejvyšším stupni 

tehdy, kdyţ je jeho hlavním hrdinou. Jakoţto úplný subjekt vypravěč dále svobodně 

hodnotí konstruovaný svět a vyjadřuje bez zábran své sympatie či antipatie.
20

 Osobní 

vyprávění se stalo nejpopulárnější variantou Ich-formy. Jeho obliba souvisí se 

zaměřením moderního narativu na hlubinnou psychologii. Osobní zpověď je účinným 

prostředkem spontánní nebo uvědomělé psychologické analýzy.
21

 

1. 3.   Autentifikace fikčních světů 

1. 3. 1.  Fikční svět mezi póly objektivity a subjektivity 

Narativní text je jazykový znak, jehoţ působením se konstruuje fikční svět. Tento 

jazykový znak je sloţitý systém, který se skládá z promluv různého typu, vznikajících 

mezi póly objektivity a subjektivity. Různé promluvové typy přispívají různým 

způsobem ke konstrukci fikčního světa. Některé konstruující prvky (motivy) se přes 

narativní text dostávají do fikčního světa jednodušeji neţ ostatní, některé se do fikčního 

                                                 
19

Tamtéţ 
20
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21
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světa nedostanou vůbec. Proces propuštění jednotlivých motivů do fikčního světa se 

nazývá autentifikace. Z faktu, ţe některé motivy se dostávají do fikčního světa sloţitěji 

neţ ostatní či se do fikčního světa nedostanou vůbec, vyplývá fakt, ţe motivy, ze 

kterých se tvoří fikční svět, nejsou uniformní ve své autentičnosti.
22

 Proces autentifikace 

není vţdy stejný a na základě těchto rozdílů vznikají jednotlivé modely autentifikace. 

Prvním z těchto modelů je binární model, který se uplatňuje především v klasickém 

narativním textu. Naopak nebinární modely autentifikace se uplatňují v moderním 

narativním textu. 

Binární model autentifikace 

Výpověď objektivního Er-formového vypravěče postrádá pravdivostní hodnotu, neboť 

vypravěč nepopisuje existující svět, nýbrţ konstruuje svět nový, svět, který neexistuje 

před jeho aktem. Jeho tvrzení nemůţe být hodnoceno co do pravdivosti, není pravdivé 

ani nepravdivé. Tato výpověď má však autentifikační sílu, protoţe vypravěč 

autentifikuje jednotlivé motivy, a tím z nich činí fikční fakta. Naproti tomu přímé řeči 

postav podléhají pravdivostnímu hodnocení, neboť jsou konfrontovány s jeho fakty, 

jejich výpověď tak můţe být pravdivá nebo nepravdivá. Postavy naopak nemají samy o 

sobě schopnost autentifikovat motivy.
23

 Tím, co umoţňuje objektivnímu vypravěči, aby 

měnil svými výpověďmi stav fikčního světa, je autorita, která mu byla přisouzena 

literární konvencí.
24

 Konvence klasického narativního textu odpírá autentifikační 

autoritu fikčním postavám, a proto se motivy zavedené v jejich promluvě nestávají 

automaticky fikčními fakty. Autentifikace takto zavedených motivů závisí na splnění 

dalších podmínek. Příslušný motiv musí být potvrzen dalšími postavami, a co je hlavní, 

nesmí být negován či odmítnut v promluvě vypravěče.
25

 Důleţitý je fakt, ţe v binárním 

                                                 
22

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 55 
23

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strany 56, 57 
24

Doleţel zde vychází z práce britského filosofa jazyka a obecného jazykovědce Johna Langshawa 

Austina, který ve svém díle How to Do Things With Words píše o performativních řečových aktech. Tyto 

performativy podle Austina nepodléhají pravdivostnímu hodnocení, ale vyţadují splnění určitých 

podmínek platnosti. Hlavní z nich je, ţe performativ musí být pronesen osobou, která má příslušnou 

autoritu. Například performativ „Odsuzuji vás ke dvěma letům vězení“ můţe pronést pouze soudce. 

Austinův mluvčí mění stav světa performativní autoritou, která mu byla dána sociální konvencí, coţ 

vytváří analogii mezi tímto mluvčím performativu a Er-formovým objektivním vypravěčem, který mění 

stav fikčního světa pomocí autority, která mu byla přisouzena konvencí literární. (Lubomír Doleţel, 

Narativní způsoby v české literatuře, strana 57) 
25

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strany 57, 58 
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modelu má autentifikace pouze dvě hodnoty. Motivy v narativním textu jsou buď 

autentické, nebo neautentické, ţádná další hodnota není v tomto modelu k dispozici.
26

 

Nebinární modely autentifikace 

Binární model autentifikace je dostačující pro klasický narativní text, ale pro moderní 

narativní text jiţ pouhé dvě hodnoty, rozdělující motivy striktně na autentické a 

neautentické, dostačující nejsou. Nebinární modely tak zavádějí místo binární 

autentifikační funkce funkci stupňovitou. Zavedení stupňů autentičnosti má radikální 

důsledky pro povahu fikční existence. Namísto ostrého a jednoznačného rozlišení mezi 

tím, co existuje a neexistuje ve fikčním světě, najednou vznikají různé odstíny 

existence. Fikční existence můţe být odstupňovaná, protoţe je závislá na tom, jak je v 

narativním textu utvrzena. Moderní vypravěčské způsoby jsou výsledkem estetického 

úsilí o nalezení nových zdrojů autentifikace, jimiţ by se zvýšila strukturní varieta 

fikčních světů a jejich závaţnost pro pochopení lidské existence.
27

 Mezi nebinární 

modely autentifikace patří subjektivizovaná autentifikace a osobní autentifikace. 

Subjektivizovaná autentifikace 

Subjektivní Er-forma je charakterizována především proniknutím subjektivní sémantiky 

do Er-formové základny. Promluvová základna zajišťuje, ţe za motivy zavedenými v 

tomto způsobu stojí vypravěčova autentifikační autorita. Subjektivní sémantika však 

tyto motivy ovlivňuje tím, ţe je vztahuje k situaci, postoji, přesvědčení či náladě určité 

fikční postavy. Dvojtvářnost subjektivní Er-formy určuje stupeň její autentifikační síly, 

neboť motivy v ní zavedené nejsou absolutně autentické, jsou subjektivně zabarvené, 

relativizované fikční fakty.
28

 

Osobní autentifikace 

Motivy zavedené osobním vypravěčem mají stupeň autentičnosti závislý na jeho 

spolehlivosti. Vyprávějící postava si získává a udrţuje autentifikační autoritu různými 

prostředky. Mezi takové prostředky, které mají zvýšit stupeň autentičnosti a posílit 

autentifikační autoritu vypravěče, patří například to, ţe postava sděluje jen ty události, 

                                                 
26

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 58 
27

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 59 
28

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 60 
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které zná. Jádro fikčního světa tak tvoří fakta osobní zkušenosti. Aby mohl vypravěč 

popsat i dobu jiţ minulou (prehistorii příběhu), vstupuje do fikčního světa 

prostřednictvím vzpomínky, coţ je opět osobní zkušenost. Osobní vypravěč má intimní 

znalost své vlastní psychologie, ale duševní svět jiných postav mu není přístupný. V 

tomto případě, chce-li si opět posílit autentifikační autoritu, spoléhá se pouze na slova 

ostatních postav či na své vlastní dohady. Osobní vypravěč tedy zakládá svou 

autentifikační autoritu na osvědčeném principu svědka, vypovídá tedy jen o tom, o čem 

můţe podat věrohodnou zprávu.
29

 

  

                                                 
29

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 63, 64 
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2.  Narativní postupy ve Vančurově próze 

Romány Vladislava Vančury jsou typickými příklady moderního narativního textu. 

Vančura, odmítá tradiční rozloţení jazykových rovin v narativním textu, kdyţ zakládá 

řeč postav na jazykové rovině vypravěčské promluvy. Protoţe Vančurovo vyprávění 

není vedeno v neutrálním jazyku spisovném, nýbrţ v kniţní češtině, je normou celého 

jeho textu kniţnost.
30

 Vančura nalézá svou inspiraci ve starších vzorech, ve stylu 

biblického, renesančního a osvícenského vyprávění. 

2. 1.  Konkrétní rysy Vančurovy prózy 

2. 1. 1.  Zrušení jazykové charakteristiky 

Jedním z typických projevů poetizace Vančurova narativního textu je zrušení jazykové 

charakteristiky. Ta má závaţné důsledky pro strukturu fikční postavy. Mimetická 

konvence, která diktovala korespondenci mezi vlastnostmi postavy a jejím projevem, jiţ 

neplatí. Řečové chování postavy není předpověditelné z její „charakterologie“. Proto je 

kaţdý projev postavy nekonvenční, „ozvláštněný“.
31

 

2. 1. 2.  Vančurova Ich-forma 

Další doklad o posunu jazykové roviny vypravěčské promluvy podává Vančurova Ich-

forma. Vyprávění tu není vedeno v očekávaném idiolektu postavy-vypravěče, nýbrţ je 

orientováno, ve shodě s obecným principem Vančurova stylu, ke kniţním, archaickým, 

biblickým zdrojům.
32

 Vančurovi patří zásluha o to, ţe vytvořil kniţní Ich-formu v české 

literatuře, a tak přispěl podstatně k vymanění tohoto vypravěčského způsobu z 

mimetické závislosti na vyprávěních praktického charakteru.
33

 

2. 1. 3.  Vančurův vypravěč 

Vypravěč je hlavním reprezentantem Vančurovy ţivotní filosofie. Glosuje příběh, 

oslovuje neustále jak čtenáře, tak i postavy, dává čtenáři odstup od děje, aby tak vše, co 

se děje, ztratilo brutální obrysy ţivé reality a obestřelo se oparem rozpomínání, dumání, 
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stesku, soucitu i moudrého, vědoucího humoru. A zejména, aby čtenář mohl z odstupu 

přesně rozeznat mravní proporce postav, proporce hodnot.  Vypravěč není neúčastný 

pozorovatel. Vypravěč váţí, straní a soudí.
34

 Od počátku tvorby Vladislava Vančury je 

v jeho prózách vypravěčova osobnost (ve formě subjektu neztělesňujícího ţádnou 

osobnost konkrétní) stavěna do popředí. Prostředky, kterými Vančura dosahuje toho, 

aby byla vypravěčova osobnost postavena v popředí, jsou nejrůznější a v jednotlivých 

spisech jich vyuţívá různou měrou.
35

 

Využití slovesných osob 

Ve vypravování se běţně uplatňuje především osoba třetí: první a druhá osoba se 

vyskytují v partiích dialogických. U Vančury však první osoba znamená vypravěče, 

který vidí děj.
36

 Můţe však také znamenat osobu, za kterou vypravěč mluví. Z toho 

vyplývá důleţitý fakt, ţe hráz mezi postavou a vypravěčem není nepřekročitelná. Co se 

týče druhé osoby, ta často znamená obrácení se k někomu, oslovování kohosi. Tím 

někým, ke komu se vypravěč obrací je obvykle čtenář, přičemţ oslovování druhou 

osobou je vklíněno do textu tak, ţe se v něm ztrácí.
37

 Podobnou funkci jako osoba druhá 

můţe mít i osoba první, implikující vypravěče i čtenáře.
38

 Někdy zase mívá druhá osoba 

obracející se ke čtenáři význam dovolování se čtenáře, je argumentem ad hominem. 

Čtenář je přitom zatahován do vyprávění, je konkretizován.
39

 Druhá osoba slouţí ovšem 

také k oslovování postav, o něţ ve vyprávění jde nebo se uplatňuje k oslovování 

postavy postavou, a to prostřednictvím úst vypravěče.
40

 První a druhá osoba se tedy 

vyskytují v řeči „autorské“ (mimo dialogy) velmi volně, jsou nepřipoutané k určité 

osobě. „Já“ můţe být stejně vypravěč jako jednající postava (která v dané chvíli mluví 

„ústy“ vypravěčovými), „ty“ stejně čtenář nebo osoba oslovená vypravěčem, jako osoba 

jedna vzhledem k osobě jiné, oslovující ji „ústy“ vypravěčovými.
41

 Přechod mezi 

vypravěčem a postavami vyprávění je velmi plynulý, coţ se projevuje i tím, ţe také 

dialogy (přímé řeči) postav jsou do značné míry řeči autorovy. Vypravěč se také, 

pomocí implikující první osoby plurálu, solidarizuje se čtenářem, staví se na jeho místo. 
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Místo vypravěčovo není tedy ve vypravování konstantou, je všude a zároveň nade vším, 

není to konkrétní osobnost, do které by bylo moţné se vţívat, je to subjekt vůbec.
42

 

Dialogický kontakt se čtenářem 

Vančurovo kniţní vyprávění pěstuje dialogický kontakt se čtenářem. Ve snaze navázat 

tento kontakt Vančura obnovuje alokuční prostředky Bible, renesanční povídky i 

folklorní vypravěčství.
43

 Zmiňovaný dialogický kontakt se čtenářem souvisí do značné 

míry s fenoménem aktivizace vypravěče. Vančurův vypravěč si pohrává s konstrukcí 

fikčního světa a touto hrou se baví. Do hry je jako adresát vypravěčových otázek, výzev 

a pochybností vlákán i čtenář. V moralizujících partiích nabývá čtenář určitější podoby 

a vypravěč ho neváhá vyzvat k polemice.
44

 Vypravěč ze své výsadní pozice vyzývá 

čtenáře odsouzeného k mlčení a snaţí se tak prorazit tou hradbou, kterou mezi oběma 

účastníky literární komunikace vztyčila kniţní kultura, a obnovit „rozkoš 

naslouchání“.
45

 Prostředky jako výše zmíněné zvláštní uţívání první i druhé osoby nebo 

oslovování či otázky zmíněné níţe slouţí Vančurovi k tomu, ţe jeho řeč má, třebaţe je v 

ústech vypravěče monologická, silný sklon k latentní dialogičnosti. Lze říci, ţe je to řeč 

„přímá“, totiţ taková, která působí dojmem, ţe se vypravěč stále k někomu obrací, řeč 

někomu adresovaná. I kdyţ jsou v ní prvky z řeči hovorové, občas dokonce z argotu, v 

základě ji charakterizuje stavba větné řeči psané. Tedy nikoliv hovorový ráz řeči, ale její 

„přímost“, „adresnost“ vyvolává ve čtenáři iluzi, ţe má před sebou vypravěče tváří v 

tvář.
46

 

Oslovování 

Jedním z prostředků, které lze zahrnout mezi prostředky slouţící k vytvoření 

zmiňovaného dialogického kontaktu se čtenářem, je oslovování. Tímto prostředkem se 

také projevuje vypravěčovo „já“. Tímto prostředkem je moţné oslovit nejen čtenáře, ale 

i postavu díla. 
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Otázky 

Jedním z nejhojnějších prostředků, kterým je vypravěč ve Vančurově próze stavěn do 

popředí, jsou otázky. Autor s nimi pracuje v nejrůznějších souvislostech. Sled otázek 

můţe nabývat zdánlivé podoby opravdového rozhovoru vypravěče se čtenářem. Autor 

se prostřednictvím otázky můţe obrátit zdánlivě přímo ke čtenáři, jako by odpovídal na 

jeho námitku nebo můţe klást otázky místo vypravování, jako jeho součást.
47

 Někdy 

vypravěč uţívá otázek adresovaných čtenáři k tomu, aby je nechal na okamţik v 

nejistotě o dalším průběhu děje, tedy jako prostředku ke vzbuzování napětí. Důleţité je 

také zdůraznit, ţe vypravěč klade otázky nejen čtenáři, ale i jednajícím postavám, a ţe 

někdy je otázka poloţena v textu tak, ţe vzniká nejistota o subjektu, který ji klade, nebo 

spíš: je v takových případech vyslovena „ústy“ vypravěčovými, ale jménem jednajících 

osob.
48

 

Podotknutí a restrikce 

K dojmu přímosti vypravěčova projevu u Vančury přispívají také četná podotknutí a 

restrikce, jeţ opět velmi výrazně upozorňují na vypravěčovu přítomnost. Podotknutí je 

ve Vančurově próze záměrným uměleckým postupem, jehoţ úkol spočívá v tom, 

upozornit na přítomnost toho, kdo podotýká, tedy vypravěče. Restrikce Vančura 

pouţívá zejména s parodickým záměrem.
49

 

Vypravěčovo poukazování 

Stálá přítomnost vypravěče se u Vančury připomíná i tím, ţe celý děj jako by se rozvíjel 

před jeho zrakem. Vypravěč do děje nezasahuje, ale například, jak je zmíněno výše, 

oslovuje osoby v něm zúčastněné. Vypravěč také často k ději a jeho jednotlivým 

situacím poukazuje, jako by na ně ukazoval prstem. Charakteristická jsou pro toto 

poukazování slova „hle“, „vizte“ nebo „slyšte“.
50
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Slovesné časy a způsoby 

Další prostředek, kterým se upozorňuje na přítomnost vypravěčovu, je zvláštní způsob 

zacházení se slovesnými časy a způsoby. 

Slovesné časy 

Vlastní, základní čas vypravování je čas minulý: i děje pociťované jako budoucí, je 

vypravěč nucen podávat v slovesném čase minulém. Je to přirozený důsledek okolnosti, 

ţe jedinou přítomností epiky je přítomnost, ve které naslouchá vypravování posluchač, 

jemuţ vypravěč podává zprávu o událostech, které někdy před přítomným okamţikem 

zaţil, jichţ byl svědkem, o kterých sám slyšel.
51

 Minulý čas můţe ovšem být z důvodů 

stylistických nahrazován časem přítomným (tzv. historickým prézentem), jde-li o to 

naznačit prudký spád dění. V epice Vančurově bývá přítomný čas místo minulého ve 

vypravování velmi častý, není to však prézent historický, jak se mu běţně rozumívá, 

neboť spíše neţ k jisté kvalitě dění se jím poukazuje k vypravěčově přítomnosti. Je to 

přítomný čas podobný onomu, kterým například reportér u mikrofonu sděluje 

posluchačům to, co právě vidí.
52

 Vypravěč, který drţí děj v ruce, je jeho pánem. Můţe 

děj přesunout do libovolné časové perspektivy. Vidí jej chvíli jako minulý, chvíli jako 

přítomný a chvíli i jako budoucí. Nahrazování minulého času časem budoucím je ovšem 

méně časté neţ jeho zastupování časem přítomným, nicméně i budoucí čas v takových 

případech podává děj minulý v perspektivě budoucnosti.
53

 

Slovesné způsoby 

Podobně jako časy mohou si u Vančury vyměnit místa a funkce i slovesné způsoby. 

Normální způsob objektivního vypravěčova podání je indikativ, u Vančury však 

nezřídka najdeme ve funkci epického indikativu imperativ – autor vypráví o tom, co se 

děje, nebo o tom, co se stalo, rozkazovacím způsobem, adresovaným osobám 

vyprávění.
54
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Hra se simultaneitou 

U Vančury také často dochází ke hře se simultaneitou, k vyprávění dvou i více časově 

souběţných dějových řad zároveň, takţe se navzájem prostupují. I tím dává vyprávějící 

subjekt najevo svou nezávislost na ději, své postavení nad ním.
55

  Konfrontace různých 

dějů odehrávajících se na různých místech je ovšem moţná jen tak, ţe vypravěč má plně 

v moci děj, stojí nad ním, není vázán k ţádnému místu děje a je schopen vidět několik 

míst zároveň.
56

 

Synekdochické (metonymické) vidění  

Další svědectví o důleţitosti vypravěče u Vančury čtenáři podává zjev, který je moţné 

nazvat synekdochickým (metonymickým) viděním. Jedná se o synekdochický 

(popřípadě metonymický) vztah mezi motivem a tématem, tedy synekdochu nebo 

metonymii tematickou.
57

 Vančura dosahuje tematické synekdochy tím, ţe jeho 

vyjádření vypouští část věcné situace, a je tedy vzhledem k celku situace vlastně 

synekdochické. Bylo by moţné věc pojímat i tak, ţe Vančura vynechá příčinu a vyřkne 

pouze následek. V tom případě by se jednalo o metonymické vyjádření. Na podstatě by 

se ovšem nezměnilo nic, protoţe metonymie a synekdocha jsou tropy tak příbuzné, ţe 

leckdy bývají povaţovány za tropus jediný. Synekdocha bývá pojímána jako druh 

metonymie.
58

 Synekdochičnosti dosahuje Vančura také převrácením hierarchie, kdy 

přehází postavení skutečného činitele, nástroje činnosti a pasivního objektu.
59

 Dalším 

případem, kdy Vančura vyuţívá synekdoch a metonymií, je případ, kdy se snaţí něco 

vylíčit. Tehdy vedle sebe postaví několik slov, která spolu nemají tematickou 

souvislost, ale souvislost obrazovou.
60
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Vypravěčovo hodnocení 

Dalším velmi důleţitým prostředkem, kterým se upozorňuje na vypravěče, je 

hodnocení, kterým je Vančurovo vyprávění bez ustání provázeno a prosycováno.
61

 

Hodnocení se ve Vančurově díle projevuje několika způsoby. 

Volba výrazu 

Prvním z těchto způsobů, je jiţ samotná volba výrazu. V té se u Vančury prolíná 

několikeré slovníkové prostředí. Je moţné zde vedle sebe nalézt nízký způsob vyjádření 

(vulgarismy) společně s vysokým (biblické výrazy, archaismy). Součástí Vančurova 

slovníku je silná sloţka odborných výrazů, ať uţ výrazů řemeslných, lékařských nebo 

poetismů. Při podrobném rozboru by se jistě ukázalo, ţe Vančurův slovní výběr zabírá 

velmi značnou rozlohu stupnice lexikálních prostředí, totiţ slovních trsů, z nichţ kaţdý 

je prosycen osobitým významovým a citovým odstínem. Vedle toho odpovídá 

Vančurův slovní výběr i velmi rozmanitým oblastem věcným.
62

 Toto hromadění a 

prolínání různých oblastí slovníkových stejně jako různých oblastí věcných přivozuje 

zdůraznění měnícího se vypravěčova stanoviska k věcem. Kaţdá slovníková i kaţdá 

věcná oblast jsou totiţ doprovázeny svým osobitým a charakteristickým zabarvením 

citovým a volním. Střídání slov z těchto různých oblastí je proto výrazem prudkého 

střídání citového a volního postoje vypravěče. Vypravěč je tímto způsobem 

zdůrazňován, vyzdvihován a stavěn čtenáři před oči.
63

 

Hodnocení pomocí synonym 

Významným médiem hodnocení jsou u Vančury také synonyma. Vančura pouţívá 

výrazy, na kterých je zřejmá záměrnost volby a ty tak působí jako hodnotící – a navíc 

připomínají vypravěčský subjekt. To je patrné právě při vyuţívání synonym, přičemţ 

Vančura mnohdy vyuţívá i postupné přehodnocování pomocí nahromadění 

synonymních výrazů.
64

 Dalším způsobem, kterým Vančura prostřednictvím synonym 

dosahuje hodnocení, je situace, kdy je táţ věc (osoba) několikrát po sobě, dokonce v 

hranicích téhoţ větného celku, označena několika jmény, která jakkoliv nejsou 
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synonymy svou vlastní povahou, stávají se jimi vzhledem k danému uţití. Vzniká tak 

synonymita z vůle básníkovy.
65

 

Kontrasty a vzájemné prolínání 

Hodnocením není u Vančury řízen pouze výběr jednotlivých slov a obrazů. Je jím 

prosycen i celkový tón podání. I zde však dochází ke kontrastům a vzájemnému 

prolínání. Vyprávěný děj se jeví Vančurovu vypravěči zároveň důleţitý i nedůleţitý, 

hodný smíchu i smutku, pochvaly i odsouzení, váţnosti i neváţnosti.
66

 Různá tato 

zabarvení se během vypravování velmi rychle střídají aţ ke vzájemnému prolínání. 

Někdy převáţí jedna stránka nad protikladnou a vzniká tak dílo humoristické, jindy dílo 

tragické, jindy jsou protiklady v rovnováze. Mezi díly tragickými a humoristickými 

však není podstatný rozdíl v metodě, protoţe za vypravováním vţdy čtenář intenzivně 

pociťuje vypravěče, který si vyhrazuje právo zacházet s dějem, jak je mu libo, pojímat 

jej váţně i posměšně, vybírat z něho důleţité rysy či detaily, hodnotit jej s pochvalou či 

odsouzením.
67

 

Stálá oscilace mezi obecností a jedinečností 

Další vlastnost Vančurova epického podání stavějícího do popředí vypravěčský subjekt 

je stálá oscilace mezi obecností a jedinečným případem, o kterém se vypravuje. Velmi 

častý postup je ten, ţe se nejdříve vysloví jisté obecné tvrzení a po něm pak následuje 

vypravování jako konkrétní příklad.
68

 Obecná pasáţ často bývá na počátku 

vypravování, ale i v dalším svém průběhu je zmíněné vypravování prosyceno obecnými 

tvrzeními, takţe je stále pociťována oscilace mezi obecností a jedinečností vyprávěného 

příběhu.
69

 Konkrétní situace nebo osoba, o které se vypravuje, se zařazuje do nějaké 

obecnosti, podřizuje se čemusi obecnějšímu. Podřazení jednotliviny pod obecný pojem 

je úkon, a úkon ukazuje ke svému původci, kterým je v daném případě vypravěč, z 

čehoţ vyplývá, ţe tento postup opět upozorňuje na vypravěče.
70
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Přísloví a citáty 

K výše zmiňovanému podřazování jednotlivin pod obecná pravidla, zvyky či zákony 

náleţí i aplikace přísloví, jichţ Vančura s oblibou uţívá jako uměleckého prostředku.
71

 

Citáty tvořívají u Vančury zpravidla integrující součást textu, přičemţ nejsou nijak 

nápadně oddělovány od toho, co předchází a následuje, ani zvlášť vytýkány. Jako citáty 

jsou pociťovány jen pro svou obecnou známost.
72

 To, čím přísloví a citáty vyzdvihují 

osobu vypravěče, je fakt, ţe původce projevu je pociťován jako odpovědný za výběr 

citátu.
73

 

2. 1. 4.  Stylové a sémantické kontrasty 

Vančura tvoří stylově a sémanticky různorodý a nestálý moderní text. Co se týče této 

stylové různorodosti a nestálosti, je třeba zdůraznit, ţe se tato dynamika uskutečňuje na 

podkladě jazykové roviny, která je pro Vančuru charakteristická, na podkladě roviny 

kniţní.
74

 Ve Vančurově narativním textu jsou stylové a sémantické kontrasty velmi 

ostré a početné. Jeho styl má tendenci k extremismu, ke spojování krajních protikladů, 

vznosných archaismů s argotickými vulgarismy.  Typickým příkladem stylových a 

významových kontrastů, které vytvářejí Vančurův přesycený narativní styl, je 

přirovnání radikálně odlišných jevů, připsání záporné vlastnosti sakrálnímu objektu, 

postavení vedle sebe kontrastních oblastí či spojení konkrétního děje s abstraktním 

objektem.
75

 

2. 1. 5.  Pět článků Vančurova programu moderního románu 

Velmi důleţitým autorem, který se věnoval problematice Vančurovy tvorby, je jeden z 

nejznámějších českých spisovatelů 20. století, Milan Kundera. Tento známý autor básní, 

dramat, prózy a esejí je také autorem monografie Umění románu, Cesta Vladislava 

Vančury za velkou epikou, která se věnuje rozboru Vančurova díla a jeho srovnání s díly 

předních světových spisovatelů. Kundera v tomto svém díle popisuje pět článků 

Vančurova programu moderního románu. Není od věci se na těchto pět článků podívat 

detailněji. 

                                                 
71

Jan Mukařovský, Vančurův vypravěč, strana 61 
72

Jan Mukařovský, Vančurův vypravěč, strana 62 
73

Jan Mukařovský, Vančurův vypravěč, strana 63 
74

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 115,  116 
75

Lubomír Doleţel, Narativní způsoby v české literatuře, strana 117 



28 

 

I. článek Vančurova programu moderního románu 

V prvním článku chce Vančura postavit proti literatuře pozdní měšťácké epochy, jejíţ 

základní notou bývá bezvýchodnost a pesimismus, pozitivní ideál, ideál lásky k životu, 

ideál goethovsky optimistického Leben – es ist gut, ideál opřený jak o historický 

optimismus revoluční třídy, tak o tradici epikurejského pocitu života, jak se ozýval v 

literatuře renesance u Boccaccia, Chaucera, Shakespeara a zejména Vančurou 

milovaného Rabelaisa, i v pozdější literatuře osvícenské u Fieldinga nebo Diderota, 

nebo ještě později u Costera, u France nebo u Rollanda.
76

 

II. článek Vančurova programu moderního románu 

V druhém článku staví Vančura do opozice k naturalisticky neúčastnému 

„nestrannému“ traktování reality patetický sloh plný subjektivní autorské účasti, 

projevující se podtržením role románového vypravěče (ten je rozebrán v jedné z 

předchozích subkapitol), tak jak tomu je v literatuře zejména 17. a 18. století.
77

 

III. článek Vančurova programu moderního románu 

Ve třetím článku se Vančura snaţí postavit proti praxi moderního burţoazního románu, 

jeţ staví do čela příběhu průměrného, všedního člověka, postavy jednoduše, ale výrazně 

vytesané, v nichž přichází k výrazu ona lidská velikost, velikost vášně a činu, jeţ se z 

moderní literatury nezadrţitelně ztrácela.
78

 Hledání ztracené lidské velikosti bylo 

jednou ze základních sil, jeţ vedly Vančuru, který tvoří postavy z opačného východiska 

neţ moderní introspektivní literatura. Volí místo analýzy syntézu. Místo polotónu sytou 

základní barvu. Místo studie nálad vášeň a čin. Jeho postava je určena především akcí, 

jíţ sama sebe utváří, a konfliktem, jímţ měří svou velikost.
79

 

IV. článek Vančurova programu moderního románu 

Ve čtvrtém článku staví Vančura proti tlumenému ději, získanému  z prózy 

kapitalistického ţivota, děj opírající se o výrazný konflikt, děj bohatý na dojetí, světlo, 
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tmu i úžas, zrovna tak jako to milovali klasikové románu všech dob.
80

 Tento článek je 

jen logickým prodlouţením předchozího. Tak jak Vančura vytváří své postavy jejich 

činem, tak mu tyto postavy samy vytvářejí konfliktní děj. A tak Vančura uţ jednou 

provţdy reviduje svůj poměr k románové fabuli. Jestliţe ve svých předchozích 

experimentech (v nedůvěře ke všemu klišé a konvenci zbanalizované literatury) došel aţ 

k jejímu odmítnutí, bude od nynějška budovat román na výrazném ději.
81

 

V. článek Vančurova programu moderního románu 

V posledním pátém článku staví Vančura proti ţurnalistickému úpadku stylistiky i proti 

rozkladu větné skladby, jak k ní docházelo v introspektivním románu, monumentální 

větný sloh, čerpající jak z tradice humanistické větné periody, tak z metaforických 

výbojů moderní poezie.
82

 Vančurova bytostná touha po velikosti se nejdříve projevila 

ve stylistice. Projevila se uţ tehdy, kdyţ ji Vančura ještě neuměl vyjádřit vlastními 

epickými prostředky, fabulí, postavou, konfliktem. Avšak tak, jak tyto základní 

prostředky epiky dorůstaly ve Vančurově díle pozvolna patos stylistiky, ozřejmoval se 

posléze i původní, podstatný a trvalý smysl Vančurovy věty, klenuté, přesně vyváţené 

a určené stát se nástrojem nové monumentální literatury.
83
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3.  Markéta Lazarová 

3. 1.  Výstavba Markéty Lazarové 

Román Markéta Lazarová vyuţívá v kompoziční výstavbě principu jazykové 

vrstevnatosti. Tohoto principu však vyuţívá v nové podobě, pomocí nepříliš nápadného 

jazykového jevu, a to totiţ střídání vět citových s větami necitovými, střídání vět 

tázacích, oznamovacích, rozkazovacích a přacích a střídání mluvnických osob. Toto 

střídání uvedených jazykových prostředků Vančura vyuţívá záměrně a ve velké, 

nápadné míře.
84

 Markéta Lazarová je dílo kompozičně mnohovrstevné, přičemţ tato 

mnohovrstevnost plyne z autorovy potřeby vyslovovat na okraj románového děje 

aktuální komentáře a úvahy. Kompoziční mnohovrstevnost, daná střídáním vlastního 

děje a autorových úvah, je jazykově nesena střídáním různých větných typů. I to je 

ovšem kompoziční záměrnost.
85

 

 Vančura v Markétě Lazarové vyuţívá téţ principu střídání stanovišť, záběrových 

úhlů a tento princip se pokud moţno snaţí ještě zesílit. Ke střídání různých záběrů 

vyuţívá nadměrného střídání slovesných časů (tomuto prostředku je věnována 

podkapitola níţe). Příkladem budiţ text: „Alexandra se zmocnila jakéhosi kůlu či kyje a 

bije jím hlava nehlava. Vzápětí má kosu, jeţ vypadla z chrapounovy ruky. Váţení 

pánové, šaškoviny předcházívají děsným věcem. Sotva se to stalo, ťala loupeţnice po 

rameni výrostka, který byl nejblíţe. Alexandra opět prolévá krev!“
86

 Tendence k 

rozrůzňování kontextu rozmanitými vztahy se můţe projevit i nadměrným střídáním 

zájmen: „Nadarmo čekáte, rytíři, nadarmo se vaše srdce škube nadějí. Vaši synové jsou 

zbyti a leţí pod nohama vojska. Jejich helm se valí před prahem a chřestí na holi 

šviháckého měšťáka. Jejich údy jsou rozhozeny v prachu a městská lůza jimi smýká sem 

a tam. Jen naslouchejte, vy kouzelníku bitev, vy básníku divokých scén, vy hráči příliš 

prostomyslný, vy hrdopýšku, vy hrdlořeze, vy blázne bláznivý!“
87

 

 Vyprávění nemá být v Markétě Lazarové jednolitým epickým celkem s tradiční 

kompozicí, s vyváţeností všech sloţek děje, ale má zachovat epickou ucelenost spíše 
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jako výsledek skládání různých záběrů, pohledů a výstupů. Nejde tu jen o pouhé změny 

záběrového úhlu, ale také o zdůrazněné kolísání mezi pravdivostí příběhu a autorským 

výmyslem. Vančura totiţ v Markétě Lazarové akcentuje básnickou suverenitu 

vypravěče, jeho moţnosti zasahovat do děje a neustále měnit jeho tempo a rytmus. 

Tento přístup k látce umoţňuje vypravěči rozvíjet děj do prudkého, překotného spádu a 

zase jej tlumit a přerušovat úvahami, komentáři či polemikami.
88

 Kompoziční 

dominantou Markéty Lazarové je neustálá oscilace vypravování mezi traktováním děje 

a zásahy vypravěče, mezi autorem a čtenářem, mezi zdáním reality a vědomě 

zdůrazněným výmyslem. Základním předpokladem k rozrušování děje je ale především 

bohatý děj sám. Nejprve musí být totiţ vytvořen rušný děj a aţ poté k němu můţe 

vypravěč zaujímat stanovisko. Vypravěč jako individualita existuje především 

vyprávěním příběhů.
89

 

 Právě v dějových momentech románu se nejplněji rozvíjí epická šíře 

vypravování. Neznamená pouze hromadění podrobností pro dokreslení určité situace, 

ale spočívá hlavně v mnohotvárném obměňování a obohacování vyvíjejících se fází děje 

a úzce souvisí s proměnlivostí záběrových úhlů. Vančura zbavil epickou šíři její 

lineárnosti a monotónnosti a bohatě ji zdramatizoval. Nerozvíjí totiţ do šíře pouze 

jediný motiv, ale také různé aspekty určitého motivu. Funkce takto přehodnocené 

epické šíře není u Vančury ani zdaleka pouze formální, ale vyrůstá z dalšího domýšlení 

strukturních moţností jeho prozaické výstavby. Epická šíře spoluvytváří kontinuitu a 

zároveň bohatou rozrůzněnost objektů, dává detailu patřičný prostor v celku díla, je 

sloţkou, v níţ se můţe zvláště projevit lexikální a frazeologická bohatost jazyka. Výběr 

jazykových prostředků můţe být v epicky širokém kontextu prováděn tak, aby 

vstupovaly do co nejbohatších vztahů.
90

 

 Vančurova vypravěčská technika v románu Markéta Lazarová je zaloţena na 

bohatém rozvíjení epické linie, přičemţ tato dějová celistvost je neustále rozrušována 

jak vtahováním čtenáře do děje, tak autorovými zásahy a komentáři na okraj příběhu. 

Bohatě se v ní uplatňuje epická šíře výrazu, přehodnocená v souladu s potřebou střídání 

záběrových úhlů. Protikladnost a rozdílnost jazykových prostředků je tlumena, jazykové 
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prostředky jsou voleny adekvátně k povaze jednotlivých motivů, takţe stylistická 

diferenciace jazykových prostředků je výsledkem obsahové motivace.
91

 

3. 2.  Vypravěč 

3. 2. 1.  Funkce vypravěče 

Román Markéta Lazarová je příkladem moderního narativního textu, a to hned z 

několika důvodů. Celé vyprávění vkládá Vančura do úst bezejmenného vypravěče, 

který jako by stál nad samotným příběhem, který vypráví. Zmiňovaný vypravěč je 

nositelem tří ze čtyř funkcí popsaných v první kapitole. Je mu dána funkce konstrukční, 

kontrolní a interpretační. Naopak není nositelem funkce akční. Vzhledem k tomu a 

faktu, ţe je příběh vyprávěn v první osobě, je moţné říci, ţe se podle v první kapitole 

zmíněného Doleţelova rozdělení způsobů vyprávění v první osobě jedná o rétorickou 

Ich-formu. V tomto vypravěčském způsobu zůstává vyprávějící subjekt akčně pasivní 

(není nositelem akční funkce, jak je psáno výše), avšak zachovává si funkci 

interpretační. To znamená, ţe fikční svět, který konstruuje, je zároveň předmětem jeho 

víceméně soustavného hodnocení, kladného nebo záporného. Jak je zmíněno výše, 

vypravěč rétorické Ich-formy nevykonává akční funkci. To však neznamená, ţe si můţe 

dovolit naprostou pasivitu. Jeho vypravěčské funkce vyţadují, aby se nějakým 

způsobem dostal do kontaktu s vyprávěnými událostmi. Vypravěč je tak nucen 

přesunout se na místo příběhu, seznámit se s jeho protagonisty a stát se příjemcem 

informací. Zavedení těchto akčních motivů a jejich doplňků vytváří vypravěčskou 

situaci, která není součástí vyprávěného příběhu. Tvrzení o negaci akční funkce u 

vypravěče v rétorické Ich-formě tak není dotčeno. 

 Z čeho vyplývají výše zmíněné jednotlivé funkce vypravěče románu Markéta 

Lazarová? Funkce konstrukční vyplývá z toho, ţe vypravěč je nutným prostředníkem 

autorova tvůrčího aktu. Fikční svět narativu Markéty Lazarové se formuje především z 

té informace, která je dána ve vypravěčské promluvě. Druhá funkce, jejímţ je vypravěč 

Markéty Lazarové nositelem, je funkce kontrolní. Ta znamená, ţe vypravěč řídí 

celkovou výstavbu narativního textu. Promluva postav je včleněna do promluvy 

vypravěče. Tyto dvě primární funkce jsou dány vypravěči klasického narativního textu. 
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Prvním důkazem toho, ţe Markéta Lazarová je příkladem moderního narativního textu 

je tedy to, ţe vypravěč románu není nositelem pouze výše zmíněných primárních 

funkcí, ale i funkce interpretační. Důkazem toho, ţe je vypravěči dána i interpretační 

funkce je fakt, ţe je samostatným subjektem, který zaujímá osobitý postoj k fikčnímu 

světu, jeho událostem, prostředí a zejména k jiným postavám. Příkladem toho, ţe 

vypravěč zaujímá osobitý postoj k jednotlivým postavám románu budiţ pasáţ, kdy 

zaujatě popisuje Kozlíka: „Praví se, ţe bylo bezpočet podobných randabasů, ale v této 

povídce nejde leč o rodinu, jejíţ jméno připomíná Václava zajisté neprávem. To byli 

vykutálení šlechtici! Nejstarší za tohoto krvavého času byl pokřtěn líbezným jménem, 

ale zapomněl je a nazýval se aţ do své ohavné smrti Kozlík. Stalo se to zajisté proto, ţe 

mu křest nevnukl lepších myšlenek, ale zčásti má na věci podíl i způsob jeho odívání se. 

Chlap vězel všecek v koţích, a protoţe byl lysý, nosíval kolem hlavy omotanou kozí 

koţešinu. Měl věru proč tak pečovati o svou lebku, neboť byla rozraţena a srostla jen 

tak halabala. Je více neţ jisto, ţe kterýkoliv vojenský pán za dnešních časů by zašel od 

té rány dříve, neţ by mu zdravotnický sbor podal lţičku čaje, avšak Kozlík! Naplískal si 

na hlavu jíl a dojel domů na koni, jemuţ zbarvil bok barbarskou ostruhou. Věnujte mu 

vzpomínku méně přísnou za to, ţe byl tak statečný a nevřískal.“
92

 Z výše zmíněného 

textu je patrné, ţe vypravěč má ke Kozlíkovi určitý osobitý postoj, neboť se ho zastává 

před čtenářem, kterého ţádá, aby byl k němu vzhledem k jeho statečnosti shovívavější. 

Důkazem osobitého postoje k fikčnímu světu budiţ i hodnocení pomocí citově 

zabarvených slov jako „vykutálení“, „ohavná“ či „líbezný“. Výše citovaný text je téţ 

dobrým příkladem dalšího fenoménu, který se ve Vančurově tvorbě často objevuje. Tím 

je kontrastní hodnocení vypravěče. Ten nejprve popisuje Kozlíka jako krveţíznivého 

loupeţníka, který zemřel ohavnou smrtí, aby ho po chvilce vychválil téměř jako 

nejstatečnějšího muţe své doby. Tohoto kontrastního hodnocení je moţné si 

povšimnout v průběhu románu ještě několikrát. Tak například vypravěč nejprve o 

Markétě Lazarové říká: „Stalo se, ţe byla Markéta plavá a krásná. Lazar ji střeţil jako 

oko v hlavě. Bratři s ní mluvili přívětivě a pomlčeli o všem, co by dívenku mohlo 

pohoršiti. Dítě myslilo na klášter. Pahorky kolem Obořiště jsou pruhovány lesíky, hle, 

nádherný háj, který stoupá, který se vine podle cesty, podle cesty starých procházek. 

Markéta byla svobodna od všech prací. Učila se čísti. Nevíme, ţe by tehdy plakala. Byla 

přešťastná. Osmahla a častý půst úţil její tváře. Chodila, jako chodí líbezní ptáci, a 
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kdybyste ji viděli, řekli byste, ţe kráčí snadninko. Nablízku chamtivého starce, který byl 

spíše bázlivec a lišák neţ přepadavač, nablízku sprostých zlodějen zůstávalo její 

okouzlení bez mráčků. Zůstavovala všechny daleko za sebou, dospívala bez příhod, a 

jestliţe se přece událo, aby to či ono vykonala, počínala si tak, ţe kaţdý viděl, jak zhola 

nic se nepodobá otci a svým bratřím. Byla zboţná a pokorného srdce.“
93

 Jindy o ní 

vypravěč píše v jiném světle: „Někdy nás milost boţí spaluje. Dopřála Markétě lásky, 

díky za horoucí křídla, díky za proud dechu, v němţ se zachvívá její duše. Díky a ţel! 

Její láska má ozubí pekelníkovo, má ve sličné hubě psí tesák! Vidím pootvírati se 

propast a strašný dráp drásá její okraj. Slyším hvizd, který zaléhá uši. Nešťastnice, za 

tvými zády skučí ďábel. Neblahá nevěsta tajila dech, byla polomrtvá a strach roztřásal 

její milostné rozkoše. Láska a zoufání se strašily v její duši, strašily se jako dvě děti v 

temném sklepení.“
94

 Jindy se o ní vyjadřuje bez obalu: „K ďasu! Rozptylme jednou 

provţdy pochybnosti o její nevině. Je to děvka Mikolášova, saje na jeho rameni, 

zraňuje loupežnický chřtán, svíjí se v divé rozkoši na sněhu. Nic naplat, bývala to 

kdysi tichá panna, avšak od nějaké doby je tomu jinak.“
95

 Toto kontrastní hodnocení se 

však netýká pouze postav, neboť vypravěč hodnotí například i jednotlivé příhody. I ty 

se mu pak často jeví současně aspoň ve dvojím protikladném osvětlení. Příkladem budiţ 

text: „Není mi nesnadno představiti si mudrce, jenţ skotačí, stýskajícího si anděla a 

milence, který dává své dámě za vyučenou holí, aniţ ji jen na chviličku méně miluje. To 

vše se přihází buď jako skutečnost, či jako smyšlenka, které jsme přivykli a jeţ v nás 

nyní vzrůstá. Všechny věci jsou podrobeny změnám a mnohá barva obsahuje barvy 

dočista vzdálené.“
96

 

 Vypravěč románu Markéta Lazarová kromě toho, ţe často hodnotí jednotlivé 

události či postavy příběhu, také reprodukuje rozhovory všech ostatních postav. Aby si 

toto mohl dovolit, musí stát nad příběhem, coţ znamená, ţe není rozhovorům ostatních 

postav osobně přítomen (ani nemůţe být, protoţe je u něho potlačena funkce akční a 

není obyvatelem fikčního světa), ale ze svého postavení přesně ví, co se stalo, kdy se to 

přihodilo a co si které postavy řekly. Předtím, neţ nechá vypravěč nějakou postavu 

hovořit, uvede jeho přímou řeč vlastním komentářem. Příkladem budiţ rozhovor 
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hejtmana Piva a mladičkého rytíře Sovičky: Tento Sovička byl ošklivec, jeho rady 

nestály za mnoho, ale pivo mu přece propůjčoval sluchu. 

 „Proč bys, hejtmane, otálel, proč bys váhal vejít mezi to chrastí,“ řekl 

tlusťochovi. „Pravíš, ţe půjdeme jen zvolna, budou však křoviny ustupovati z cesty 

lapkům? Coţ nevidíš, ţe mají těţké vozy? Rozděl své vojáky po stu, zůstaň při silnici a 

my je obchvátíme. Do tří dnů budou sehnáni na cestu.“ 

 Pivo mu odpověděl, ţe pošetilost nemůţe vnuknouti horšího mínění. „Zvíš, kdo je 

Kozlík, zvíš to, dudáčku,“ řekl nasedaje opět na kůň. „Kdybych proti němu poslal sto 

jezdců, nikdo se nevrátí. To jsou královi jezdci a já o ně dbám. Nepošlu je, aby na ně 

najíţděl, kdyţ budou spát, pobíjel by jejich stráţe, a kdyţ by zemdleli hladem a mrazy, 

odváţil by se krátkých bitev, sám unikaje na koních.“
97

 

3. 2. 2.  Vypravěč a jeho dialogický kontakt se čtenářem 

Jak je zmíněno v druhé kapitole, Vančurův vypravěč se často obrací směrem ke čtenáři. 

Výjimkou není ani vypravěč Markéty Lazarové, který zatahuje čtenáře do vyprávění a 

snaţí se ho konkretizovat. Činí tak pomocí vyuţití slovesných osob, o kterém je zmínka 

v předchozí kapitole. Vančura tak ústy vypravěče vyuţívá druhé osoby obracející se ke 

čtenáři, kterého se tak dovolává. Příkladem budiţ text: „Černidla noci, skryjte toto loţe 

a ty, nepaměti, rozptyl tuto hodinu do povětří! Pomněte, pánové, ţe Markéta chtěla 

kdysi býti nevěstou Kristovou, litujte ji, kdo máte trochu něžnější srdce.“
98

 V citované 

pasáţi je pouţito výrazu „pánové“, kterého pouţívá vypravěč, chce-li oslovit čtenáře a 

zdůraznit tak to, co mu chce říci: „Vážení pánové, Kozlík netrval na utracení svého 

syna, odpustil mu, neboť časy byly příliš neklidné. Spokojil se jen maličkým naučením. 

Ztrestal Mikoláše a Alexandru posměchem ostatních dítek a posměchem svých 

halamů.“
99

 

Někdy osloví Vančura čtenáře dokonce řečeno dnešními slovy genderově 

korektně: „Pane a paní, kteří čtete, Bůh vnuká lidem takovou ţádostivost ţivota, ţe mu 

důvěřujeme i v hodince smrti. Vzdáváme se tělu, jeţ je sochou boţí, a činíme, co nám 

našeptává nádherné srdce. Markéta si drásá šaty a obnaţuje svou ránu, nuţe vizte ty 
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prsy. Jako jsou krásné! Její rameno je jako ohbí řek. Vizte to královské drţení hlavy, na 

niţ usedla krása jako orlice!“
100

 Vypravěč téţ často k ději a jeho jednotlivým situacím 

poukazuje, jako by je ukazoval čtenáři prstem, přičemţ nejčastěji k tomuto poukazování 

dochází pomocí slov „hle“, „vizte“ či „slyšte“. Příkladem budiţ následující text (co se 

slova „vizte“ týče, slouţí jako příklad text předešlý): „Hle, uzda války se obrací vzhůru. 

Vojsko padá a vstává, padá a vstává. Jiţ stojí dvacatero dřev, jiţ vlekou dvacatero 

ţebříků. Slyšte to řvaní a hulákání, ó zpívající chřtán, ó chraplavá píseň, ó píseň. Ejhle, 

pole bláznů, pole králových holomků, pole nejkníţečtějšího vojska.“
101

 Jako další příklad 

můţe poslouţit tato pasáţ: „Hle, šlechtic vší měrou dokonalejší, neţ je Kristián, hle, 

Kozlík! Leţí opodál mladého pána a má jiţ duši na jazyku. Ušlo mu mnoho krve, je 

bledý a má staţená ústa.“
102

 

Vypravěčovy otázky směřující ke čtenáři 

Jak je zmíněno ve druhé kapitole, jedním z nejhojnějších prostředků, kterým je 

vypravěč ve Vančurově próze stavěn do popředí, jsou otázky. Otázky jsou jedním z 

prostředků, díky němuţ Vančura navazuje výše zmíněný dialogický kontakt se 

čtenářem. I vypravěč Markéty Lazarové není výjimkou a navazuje kontakt se čtenářem 

pomocí otázek. Příkladů je v románu moţné nalézt celou řadu: „Jakţe, vy nejste 

spokojeni s příběhem ze starých časů? Coţ vám nepůsobí ani ţdibec libosti slyšeti o 

mrazech tak pořádných, o prudkých chlapech a sličných dámách? Nepůsobí tato 

povídka jako mlat u porovnání s rozkošnou sloţitostí současné literatury? Nedojímá vás 

ani poněkud, ani pramaličko, ani se zpoţděním, jehoţ bývá třeba vaší pronikavosti? 

Domníváte se vskutku, ţe veliké lásky byly vţdy dokonalé lásky?“
103

 Často vypravěč 

čtenáři poloţí otázku, aby mu na ní hned odpověděl nebo něco namítl. Čtenář tak vţdy 

zná vypravěčovy názory, postoje a přesvědčení. Příkladem vypravěčova odpovídání na 

vlastní otázky a namítání budiţ text: „Blížil se k ní ďábel? Ach nikoli, uvykli jste 

nazývati věci příliš přísnými jmény a zdvojnásobujete tuto přísnost, jde-li o děvčátko v 

otcovském domě. Po soudu rozumných lidí má Markéta pravdu, myslí-li na miláčka. 

Nechť si na něho myslí, či lépe, ať se k němu vrátí! Bůh věru nestojí o závoj fňukalek, 

jeţ komolí modlitby a nepřivedou na svět ţivého tvora. Pravíte, že byl tento sňatek na 
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posměch otci, na posměch lidem a na posměch Bohu, neboť nevěsta volila již dříve, 

než se shledala s Mikolášem?  

Chtěl bych namítnouti, že vedle skutků jsou sliby málo závaţné. Je tím, čím se 

stala, přijměte ji. 

 Jak ji mám přijmouti, když sama sebe zatracuje, když se nazývá nestoudnicí a 

fenou? 

 Praví se, že ţivot je nepřátelský těm, kdoţ jej odmítají. Markéta je z počtu těch 

nešťastníků, Markéta je nejnešťastnější, neboť nemá sil, aby mu přitakala, a nemá sil, 

aby se postavila na odpor. Strach a milost vedou o ní válku. Zmítá jí děs a milování, 

zmítá a bije ji, jako okeán bije pobřeţní skálu. Markéta umře. Markétu seţehlo 

peklo!“
104

 Kromě zmiňovaného vypravěčova odpovídání na vlastní otázky a namítání je 

moţné si ve výše citovaném textu povšimnout i otázky, kterou klade sice vypravěč, ale 

klade ji proto, ţe předpovídá, ţe by mu jí oponoval čtenář. Vypravěč totiţ v textu radí 

čtenáři (coţ je další rys Vančurova vypravěče), aby přijal Markétu takovou, jaká je, 

jakou se stala. Následuje otázka: „Jak ji máme přijmouti, kdyţ sama sebe zatracuje, 

kdyţ se nazývá nestoudnicí a fenou?“ Tuto otázku vypravěč klade, protoţe cítí, ţe by se 

na ni chtěl čtenář zeptat. Aby bylo zřejmé, ţe to není jeho otázka, neklade ji v první 

osobě jednotného čísla, ale v první osobě čísla moţného. Poté, co je otázka poloţena, na 

ni vypravěč opět odpovídá, tentokrát pouţitím uvozovacího výrazu „praví se, ţe ...“, 

který následuje obecné zdůvodnění toho, proč by měl čtenář Markétu Lazarovou 

přijmout takovou, jaká je, jakou se stala. Výše citovaný text je svým způsobem určitým 

dialogem, určitou debatou mezi vypravěčem a čtenářem. Schéma vypadá následovně: 

vypravěč poloţí otázku a odpoví na ní tím, ţe čtenáři doporučí určitý postup. Poté 

vypravěč poloţí další otázku, která (i díky změně slovesné osoby) zní, jako by se na ní 

ptal čtenář. Poté vypravěč čtenáři opět odpovídá. Kontakt vypravěče se čtenářem je tak 

velice provázaný a vypravěč díky němu můţe soustředit pozornost na sebe, své názory a 

postřehy. 
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3. 2. 3.  Vypravěčovo využití slovesných osob 

V předešlých kapitolách je zmíněno, ţe v klasickém narativním textu se běţně uplatňuje 

především třetí osoba, zatímco první a druhá osoba se vyskytují v partiích dialogických. 

V Markétě Lazarové však první osoba znamená vypravěče, který vidí děj (jak jiţ bylo 

řečeno, román je napsán v rétorické Ich-formě). První osoba však nemusí znamenat 

pouze vypravěče, ale můţe také znamenat osobu, za kterou vypravěč mluví, z čehoţ 

vyplývá, ţe hráz mezi postavou a vypravěčem není nepřekročitelná. Příkladem budiţ 

text: „V tu chvíli Kozlík procitl a štěrbinou mezi plachtovím viděl temnou obrubu lesa a 

vycházející měsíc. Slyšel krok krávy a znenadání spatřil její rohatou hlavu s očima 

homérských ţen. V paměti, jeţ se hrouţí do časů jako studniční okov, v paměti tetované 

jehlou horeček, v paměti polovědomí, v paměti srdce uviděl shon kolem boků této krávy. 

Hle, smějící se děti, hle rozpustilce, kterak se tahají a prou o růţový cecík. Kaţdý se ho 

chce zmocnit, ale nikdo není nad malou Janu. 

Vidíte, kravička teď stojí bez pohnutí a obrací hlavu k maličké děvečce. Vemeno 

hovádka se pod její ručičkou prodluţuje a opět zkracuje, jiţ vyrazil crček mléka a zní o 

okraj nádoby, jiţ stéká po dětských tvářích. Kozlík zaslechl sten zvířete a probral se k 

jasnému myšlení. Vzpomněl si, ţe děti volávaly na zvíře jménem Lasička, a opakoval je 

jako chlapec. 

 Jeho vousatá huba vyslovila to jméno potřetí, a hle, přicházejí stádce krav, 

sbliţují se a trou bok o bok, sbliţují a opět se rozptylují chřestíce zvonkem a růţky. 

 Probůh, jsme na Roháčku, vidím čápa klapajícího zobákem o rybníčky plné 

vody, vidím chlupatý stoh, nepořádnou zástěru sadu, vidím domovní průčelí, průčelí, na 

němţ slunce ukazuje devátou hodinu zrána. Loupeţník je doma. Věru, není zde ţádných 

znamení hrůz a nástroje míru se válejí po nádvoří. Vidím hubenou kočku, jeţ pokukuje 

po ptáčátkách, a loupeţník za ní hází hrudkou a tleská. Potom usedne na rybniční hráz, 

aby lovil ryby. Je slunečno a chlapík mţourá a zkracuje svůj hákovitý nos a dýchá, jako 

dýše usínající stáj. Vidím hanebně zauzlený poplavek a prstence drobných vln. Vidím, 

ţe loupeţníci bývají tiší a mírní. Vidím, ţe bývají lítostiví, neboť víte, co učiní s 

ouklejem, jenţ se třpytí na konci vlasce? Vrhá jej do vody!“
105

 První osobou, která v 
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citovaném textu mluví a pouţívá výrazu „vidím“, není horečná vidina loupeţníkova, 

nemluví sám Kozlík (o něm se v textu hovoří ve třetí osobě), ale je jí vypravěč mluvící 

za loupeţníka, vypravěč, který volně přechází mezi vnitřkem a vnějškem a který tak 

dává vyzývavě najevo svou vševidoucnost. 

3. 2. 4.  Vypravěč a jeho používání slovesných časů 

Jak je zmíněno ve druhé kapitole, vlastní, základní čas vypravování je čas minulý: i děje 

pociťované jako budoucí je vypravěč nucen podávat v slovesném čase minulém.  

Minulý čas můţe ovšem být z důvodu stylistických nahrazován časem přítomným nebo 

dokonce časem budoucím. Nahrazování minulého času časem budoucím je ovšem méně 

časté neţ jeho zastupování časem přítomným, nicméně i budoucí čas v takových 

případech podává děj minulý v perspektivě budoucnosti. V Markétě Lazarové je moţné 

si povšimnout nahrazování minulého času časem přítomným, jeţ má za důsledek 

upozornění na fiktivní přítomnost vypravěče při průběhu děje. Příkladem budiţ pasáţ, 

ve které dochází k boji mezi královským vojskem a loupeţníky: „Vypravování se vrací 

k tomu, co jiţ bylo řečeno. Nyní se stane vše, co se stalo. Ušlechtilý Pivo se blíží k 

pahorku a tasí meč, meč králův. Srdce starého hraběte Kristiána se šíří. Vizte s ním tu 

dobrou pěchotu. Jejich břicha vydechují zároveň s hrudí jako břicha mlynářů a břicha 

příslušníků jiných počestných cechů. Mají mastné kapsy a kolem límců políčka potu. 

Jsou švarní jako krčmář od Svatého Apolináře. Toť vojenský lid, v němţ se hraběti 

zalíbilo. Toť lid nesoucí ve svém volátku naději, tak jako ptactvo nosívá zrní.“
106

 Kromě 

nahrazování minulého času časem přítomným si v románu Markéta Lazarová můţe 

čtenář povšimnout i méně častého nahrazování minulého času časem budoucím. 

Příkladem budiţ text: „Kozlík a všichni jeho synové jsou loupeţníci. Obávám se, ţe toto 

označení platí i pro paní a dívky jejich rodu. Je to lupičská banda. Práce jim nevoní. Na 

rozkošných polích poustnou lesíky a jejich utěšená tvrz Roháček je vymlácena a shoří 

kaţdého desetiletí. Budou se skrývati po lesích. Co na tom sejde, zastihne-li rodičku její 

hodinka právě u ohně? Nic! Dostane se jí slepičí polévky a nudlí ze zlodějského kotlíku! 

Potom přivlekou kněze, jejţ popadli u chrámových vrat či rovnou v posteli. Uvidíme, 

zachce-li se mu námitek. Ať koná svoje řemeslo, neboť tito loupeţníci si potrpí na 

náboţenství. Coţ kdyby maličký byl zabit jako nekřťeňátko!“
107

 Budoucího času si je 
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moţné povšimnout i u oslovování, které umisťuje vypravěče doprostřed děje a dovoluje 

mu zaujímat stanovisko k jeho budoucímu průběhu: „Dvě dívky jdou k Obořišti. Bůh je 

provázej! Naříkají, ale vy a já nic nedáme na jejich pláč a budeme je pobízeti k 

šťastnému konci. Ach, vy děvečky, jak jste bláhové, coţpak vy si myslíte, ţe jsou skutky, 

jeţ by mohly zděsiti strůjce skutků?“
108

 Časové přesuny se netýkají pouze slovesných 

časů, ale i vypravěčova vztahu k samému námětu vypravování. Vančurův vypravěč 

dává někdy přímo vyzývavě najevo své přemisťování v čase, svou změnu časového 

stanoviska. Příkladem budiţ jiţ jednou citovaný krátký text: „Vypravování se vrací k 

tomu, co jiţ bylo řečeno. Nyní se stane vše, co se stalo.“
109

 

3. 2. 5.  Vypravěčův sklon k hyperboličnosti 

Dalším vypravěčovým prostředkem je pouţívání nadsázky a zveličování. Tento sklon k 

hyperboličnosti je stálou vlastností Vančurova slohu, neboť se u něj vţdy projevuje 

záliba v „silnějším“ výraze, neţ jakého si podle běţného úzu ţádá daná věc v dané 

situaci. Příkladem budiţ text: „Jiţ jsou přichystáni koně, loupeţník obkročí hřebce a 

jeho dobrý mistr a vlídný tatíček za ním houká to, co si ţádá, aby vyřídil v pelechu 

sousedově.“
110

 V citovaném textu není zřejmě pouţito přímo hyperboly, ale vzhledem k 

tomu, ţe se mluví o zemanském sídle, jsou výrazy „houká“ či „pelech“ silnější, neţ by 

se podle běţného úzu dalo očekávat. 

3. 2. 6.  Vypravěčova oscilace mezi obecností a jedinečným 

případem 

Další vlastností Vančurova epického podání stavějící do popředí vypravěčský subjekt, 

které je moţné si povšimnout v románu Markéta Lazarová, je stálá oscilace mezi 

obecností a jedinečným případem, o kterém se vypravuje. Velmi častý postup je ten, ţe 

se nejdříve vysloví jisté obecné tvrzení, a po něm pak následuje vypravování jako 

konkrétní příklad. Tento postup je moţné nalézt v textu: „Silnice jsou zajisté k potřebám 

vojsk, ale chodívají po nich i sedláci. Hle jeden z nich se vrací na svůj stateček.“
111
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3. 2. 7.  Vypravěčovo obracení se k postavám příběhu 

Jak je zmíněno výše, vypravěč se často obrací ke čtenáři s tím, ţe se ho na něco ptá, 

něco mu vysvětluje či s ním polemizuje. Čtenář však není jediný, ke komu se vypravěč 

obrací, protoţe vypravěč navazuje tento kontakt i s jednotlivými postavami příběhu. 

Vypravěč tak někdy čeká, co postava udělá: „Nyní však nastala chvíle Alexandřina 

milence; pobádán ostruhou otcova hněvu chtěl něco říci, ale sluha se zdráhal opakovati 

to, co si přál. Jak se zachová? Políbil svou milenku na ústa, vzal meč a stojí po 

Kozlíkově boku.“
112

 Jindy zase vypravěč vybízí postavy k jednání: „Nyní je řada na 

hraběti Kristiánovi. Ať se zvedne a ať dí svému synovi i loupeţníkům vše, co se jim 

rozhodl říci.“
113

 

3. 2. 8.  Reportážovost vypravěče 

Zvláštním rysem Vančurovy vypravěčské techniky, který je velmi zřetelný právě v 

Markétě Lazarové, je určitá reportáţovost vypravěče. Ten jednotlivé jevy v příběhu 

přímo evokuje, chce je zobrazovat jako právě probíhající. Opírá se přitom o výrazové 

prostředky právě reportáţe. Vypravuje často tak, jako by děj právě pozoroval, jako by 

jeho nejvlastnějším úkolem bylo všechno co nejpřesněji popsat a sdělit.
114

 Příkladem 

budiţ pasáţ z bitvy loupeţníků s královskými vojáky: „Ejhle Amazonku, ejhle 

nešťastnou holčičku, padá střemhlav, padá na místě, kde není leč skála. Vykřikla, jako 

křičívají děti, ale jiţ ji vidím vstávati, jiţ se zdvíhá, jiţ běţí proti stráni. Jakýsi voják ji 

udeřil do ramena, je příliš slabá, aby mohla zápasiti a pláče. Vojáci ji vlekou, mají plné 

hrsti jejích vlasů a vlekou ji k jízdě, jeţ stojí opodál. 

 Jak s ní naloţí? Bude přivázána. 

 Maličká loupeţnice neslýchala leč o loupeţnických věcech, přeje si účasti na 

krvavém díle a zvedá nůţ. Zvedá nůţ, jejţ kterýsi voják pohodil ve spěchu bitvy či v 

úzkosti poslední hodinky. Nikdo ji nevidí, nikdo si nevšímá maličké holčičky, která se 

zajisté bojí. 
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 Jakţe? Není ta maličká ďáblice? Nepodobá se svému otci a svým tetám? Hle, jiţ 

drţí nůţ, jiţ si vyhlédla, jak se obrátí, jiţ se vrhá na hrdlo vojákovo. Nešťastník přijímá 

smrt z ruky housete právě tak, jako náš starý soudce přijme a strpí vyplísnění od 

nejmenšího andělíčka a bude zbit pranepatrnou peroutkou.“
115

 V citovaném textu je 

moţné si povšimnout jednoho běţného výrazového prostředku moderní reportáţe, a to 

totiţ vět: „Jak s ní naloží? Bude přivázána.“ Malá loupeţnice byla vlečena a vypravěč 

„reportér“ by mohl pokračovat například v líčení jejího chování či v popisu chování 

vojáků. Místo toho se však odmlčí a čeká na závěr celé scény. Objektivní zobrazení 

scény bylo přerušeno otázkou: „Jak s ní naloží?“ Protoţe však děj ještě nedospěl k 

závěru, vysloví vypravěč „reportér“ rovněţ v budoucím čase pravděpodobnou prognózu 

dalších událostí, nepochybně podle probíhajících příprav. Tento vypravěčův postup lze 

srovnat například s hokejovou reportáţí. Rozhodčí přerušil hru, není mu jasná situace, 

rozmýšlí se a ověřuje si fakta. Reportér často v takové situaci uţije ustáleného klišé: 

„Co udělá rozhodčí? Vyloučí jednoho z kanadských hráčů.“ Ve Vančurově próze jsou 

ovšem prostředky reportáţe přehodnoceny, protoţe vlastním cílem není vytvořit 

skutečnou reportáţ, ale pouze navodit její atmosféru, která tu je dílčím faktorem celé 

výstavby. 

3. 3.  Markéta Lazarová a Vančurův pozitivní ideál 

V kapitole o narativních postupech ve Vančurově próze je zmínka o pěti článcích 

Vančurova programu moderního románu, které sestavil Milan Kundera. V kontextu 

románu Markéta Lazarová je zajímavý první článek, v kterém chce Vančura postavit 

proti literatuře pozdní měšťácké epochy, jejíţ základní notou bývá bezvýchodnost a 

pesimismus, pozitivní ideál, ideál lásky k ţivotu, ideál goethovsky optimistického 

Leben – es ist gut, ideál opřený jak o historický optimismus revoluční třídy, tak o tradici 

epikurejského pocitu ţivota. Tato Vančurova pozitivní filosofie prosvěcuje právě i 

středověký příběh o Markétě Lazarové. Pro čtenáře by bylo náročné kráčet krvavým 

loupeţnickým dobrodruţstvím bez osvěţující přítomnosti této pozitivní filosofie, která 

na kaţdé stránce a v kaţdém odstavci tento chmurně chmurný příběh nadnáší.
116

 Tak se 

děje například v dusném konci osmé kapitoly, kdy starý Lazar vyhání svou dceru 

Markétu z domu. Ta je obklopena zlobou a pohrdáním. Je obklopena spáleným 
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domovem. Troskami vypáleného hradu. I uvnitř ní je jen ţal a zbořeniště. Všichni ji 

vyhánějí. Zdá se, ţe takto chmurně osmá kapitola končí, ale opak je pravdou, neboť v 

posledním odstavci se vypravěč vzpírá krutosti příběhu a volá na zbojníky vyhánějící 

Markétu
117

: „Vy prachaso zlodějská, vy se věru nemáte proč vynášeti nad tuto hříšnici. 

Vy posměváčci, vy počestní kapsáři, vy jalůvky zločinu, vy šejdíři, vy směšní herci, kteří 

strašíte mečem a bojíte se rány, vy duchové z kozy, kteří se ţenete na poutníčka a před 

vojskem popotahujete ze slzavého nosu, vy chcete souditi zbojníky a milenky zbojníků? 

Nic dál, nic dále! Vyjdi, Markéto! Výš hlavu, výše! Jdi, jako chodívá ta, jeţ zná cenu 

svého přítele.“
118

 Tato sprška nadávek z úst vypravěče je nejlidštějším, nejzářivějším 

místem kapitoly, protoţe Markéta od té chvíle nejde sama, jde s ní hrubý chlapský 

soucit.
119
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4.  Konec starých časů 

4. 1.  Výstavba Konce starých časů 

V románu Konec starých časů je realizováno spojení epické šíře a vypravěčské 

úspornosti, neboť na jedné straně je vytvořena epická šíře vyjádření a na druhé straně je 

zároveň dosahováno maximálního zhuštění výrazu.
120

 Jde tu o výsledek záměrného 

experimentu. Vypravěč Bernard Spera vypravuje bláznivé historky, jak je proţil v 

panských sluţbách, je záměrně obšírný a důkladný aţ do choulostivých podrobností, 

avšak na druhé straně jde Vančurovi o přesný obraz jednotlivých postav, o jejich 

jednoznačné celkové hodnocení. Vančura se tu nespoléhá na půvab neurčitosti, nestačí 

mu vzrušená a obšírná reportáţnost, ale maximálně sloţitá románová výstavba 

vyţadovala také maximální hutnosti, stručnosti a přesnosti v interpretaci reality.
121

 

Vančurova vypravěčská technika je budována na střídání stanovišť a změnách 

záběrového úhlu, na proměnlivosti perspektivy, přičemţ tyto podmínky plně platí i pro 

Konec starých časů. To se projevuje v osobité mnohovrstevnosti motivické výstavby.
122

 

Sloţitost obsahu si v Konci starých časů vynucuje autorovu soustředěnost na samy 

vztahy reálných věcí. Jazyková výstavba proto není v popředí autorova zájmu sama o 

sobě, ale prostředkuje především stmelování rozmanitých motivů. Nejdůleţitější tak je 

vyjádřit sloţité vztahy mezi postavami, mezi postavami a realitou, tedy samotný 

charakter skutečnosti.
123

 

4. 2.  Vypravěč 

4. 2. 1.  Funkce vypravěče 

Román Konec starých časů je příkladem moderního narativního textu, a to hned z 

několika důvodů. Celé vyprávění vkládá Vančura do pera jedné z postav, knihovníka 

Bernarda Spery. Ten je jako vypravěč nositelem všech čtyř funkcí, funkce konstrukční, 

kontrolní, interpretační i akční. Vzhledem k tomuto faktu a faktu, ţe je příběh vyprávěn 

v první osobě, je moţné říci, ţe se podle v první kapitole zmíněného Doleţelova 
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rozdělení způsobů vyprávění v první osobě jedná o osobní Ich-formu. Tento způsob 

vyuţívá plně těch moţností, které poskytuje polyfunkčnost osobního vypravěče. 

Vypravěč je fikční postavou, která se v různé míře podílí na vyprávěném příběhu (v 

tomto případě je Spera hlavním vypravěčem příběhu). Jakoţto úplný subjekt vypravěč 

svobodně hodnotí konstruovaný svět a vyjadřuje bez zábran své sympatie či 

nesympatie. Osobní vyprávění se stalo nejpopulárnější variantou Ich-formy. 

Z čeho vyplývají výše zmíněné jednotlivé funkce vypravěče Bernarda Spery? 

Funkce konstrukční vyplývá z toho, ţe Spera je nutným prostředníkem autorova 

tvůrčího aktu. Fikční svět narativu Konce starých časů se formuje především z té 

informace, která je dána ve vypravěčské promluvě. Druhá funkce, jejímţ je Benard 

Spera nositelem, je funkce kontrolní. Znamená, ţe Spera řídí celkovou výstavbu 

narativního textu. Promluva postav je včleněna do promluvy vypravěče. Tyto dvě 

primární funkce vypravěče jsou dány vypravěči klasického narativního textu. Prvním 

důkazem toho, ţe román Konec starých časů je příkladem moderního narativního textu 

je tedy to, ţe Spera není nositelem pouze výše zmíněných primárních funkcí, ale i 

funkce interpretační a akční. Důkazem toho, ţe je Sperovi dána i interpretační funkce 

je fakt, ţe knihovník je samostatným subjektem, který zaujímá osobitý postoj k 

fikčnímu světu, jeho událostem, prostředí a zejména k jiným postavám. Příkladem toho, 

ţe Spera zaujímá postoj k jiným postavám, budiţ to, ţe je zamilován do slečny Susanne. 

To je zřejmé z textu: Já a Susanne jsme sjíţděli směrem, kde čekal pan Jan. Domníval 

jsem se, ţe se teď se slečnou Susanne snáze dorozumím, a hledaje pod přikrývkou její 

ruku dotkl jsem se hladké kůţe rukavičky. Susanne se ke mně na okamţik obrátila plnou 

tváří. Její pohled mě rozpaloval a slova se mi řinula na jazyk s takovou vroucností a s 

takovou silou, ţe jsem věru zasluhoval pozornosti. Mluvě chvíli česky a chvíli 

francouzsky vyznal jsem jí lásku.
124

 Spera je téţ nositelem funkce akční, protoţe je 

jednou z postav románu. Je obyvatelem fikčního světa a je tedy schopen jednat 

(vykonávat akce), a tím se ve větší míře podílet na rozvoji děje. 

Knihovník Bernard Spera je tedy hlavním vypravěčem příběhu, avšak Vančura 

nenechává mluvit jen jeho, ale obdařuje svého vypravěče také schopností objektivní 

reprodukce projevů jednotlivých postav. 
125

 Spera tak můţe reprodukovat například 
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rozhovor podnikatele Jakuba Lhoty a advokáta Josefa Pustiny, u kterého ve skutečnosti 

nebyl fyzicky přítomný: Zatím pan Jakub dopil číšku čaje, staví ji na stolek, odkašlává 

a blíţí se k advokátově skupině. Úřednické šarţe mu ustupují z cesty a oba političtí 

kohouti stojí tváří v tvář. 

„Co je u vás nového doktore?“ praví pan Jakub. 

„Pracujeme ze všech sil a naše myšlenka získává půdu.“ 

„Mám to vzít doslova?“ 

„Nejde o hříčky!“ odsekne právní zástupce, ale pan Jakub mu nedá omluvit. 

„To bych řekl,“ vpadne a jeho smích doznívá v písklavém pozadí tajemníků. 

Potom se starý břicháč ohlédne po sklenici a protahuje si údy.
126

 Reprodukce projevů 

ostatních postav je také jedním z prvků moderního narativního textu a v románu Konec 

starých časů je velmi důleţitá, zejména pak reprodukce projevů kníţete Alexeje 

Megalrogova a jeho ruského sluhy Váni. Jejich projevy často nabývají povahy 

obšírnějších samostatných vyprávění, která mají jazykovou výstavbu odchylnou od 

ostatního textu. Vančura tedy vyuţívá k odlišení těchto projevů i výrazného odlišení 

jazykového. Nejdu mu pouze o jazykovou charakteristiku postav, ale také o to, aby 

zdůraznil zvláštní kompoziční funkci oněch vedlejších projevů.
127

 

Postava vypravěče má v Konci starých časů sloţité postavení. Je na jedné straně 

charakterizována náchylností k širokému vyprávění, ale na druhé straně jí Vančura 

přiřkl úlohu objektivně traktovat celý děj románu. Projevuje se to například jistým 

sebeironizováním vypravěčových zálib.
128

 Příkladem tohoto sebeironizování je 

například snaha Bernarda Spery vyvrátit čtenáři funkčnosti příliš obšírného líčení, kdy 

je jeho vyvracení prováděno právě obšírně: „Pánbůh s námi! Vy chcete slyšeti švihácké 

vypravování, víte, co se sluší, a trváte na tom, abych za ševelení větru maloval příběh, 

jak se vine podoben potůčku, jak skáče po balvanech, které se mu postavily v cestu, a 

jak nakonec doplývá k moři. Chcete viděti třpyt jeho toku a čeření skutků, jimţ čas 

dopřává vymluviti se a zmlknouti. Chcete sledovati vlnu za vlnou a událost po události v 
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pořádku, jenţ je stanoven a dán – avšak mé vypravování mění brzy místo, brzy čas a 

plete páté přes deváté. Nicméně, popřejte mi ještě chvilinku, abych v sedle své 

posedlosti křiţoval sem a tam lapaje najednou slovíčka několika lidí. Dopřejte mi, 

abych se vracel a točil po větru a skládal obraz z drobných výjevů. Za tohoto kývání, jeţ 

tak hoví mým myšlenkám, za této střídy scén, za střídy strachu pro zlodějský skutek s 

láskou, za náhlých změn jednání s podvodníky, jeţ opustíme pro nezměrnou důvěřivost 

dětí, za tohoto pořvávání pirátů a za hlaholu prostinké něhy sledujte čtyři útky jediného 

provázku. - Ţe je spletené? Ovšem!“
129

 

4. 2. 2.  Vypravěč Bernard Spera a jeho dialogický kontakt se 

čtenářem 

Jak je zmíněno v druhé kapitole, Vančurův vypravěč se často obrací směrem ke čtenáři. 

Výjimkou není ani Bernard Spera, který zatahuje čtenáře do vyprávění a snaţí se ho 

konkretizovat. Činí tak pomocí vyuţití slovesných osob, o kterém je zmínka v 

předchozí kapitole. Vančura Sperovými ústy vyuţívá druhé osoby obracející se ke 

čtenáři, kterého se tak dovolává. Příkladem budiţ text: „Znáte ten zatrachtilý pach 

hostin, kdy lidé vstávají od stolu? Ještě vám bzučí v uchu nějaké přeřeknutí pana 

souseda, ještě máte zálusk na sklenici vína, ještě si připomínáte jednu pěknou písničku, 

ale ti ostatní by se uţ nejraději viděli nad umyvadlem s kartáčkem na zuby v ruce. Vy 

byste si chtěl zasadit ránu do stehna a spustil byste z plných plic: TŘI PŘEZKY, anebo 

KDO NEPIJE, TEN PROHLOUPÍ, ale ostatní lidé kolem vás mají obličeje delší o dvě 

brady a rozpačitý úsměv, který vám zkazí notu.“
130

 

Otázky Bernarda Spery směřující ke čtenáři 

Jak je zmíněno ve druhé kapitole, jedním z nejhojnějších prostředků, kterým je 

vypravěč ve Vančurově próze stavěn do popředí, jsou otázky. Otázky jsou jedním z 

prostředků, díky němuţ Vančura navazuje výše zmíněný dialogický kontakt se 

čtenářem. Vančura s otázkami pracuje v nejrůznějších souvislostech: klade je místo 

vypravování – jako jeho součást, obrací se s otázkou přímo ke čtenáři, jako by 

odpovídal na jeho námitku nebo otázky vyuţívá tak, ţe jejich sled nabývá zdánlivé 

podoby opravdového rozhovoru se čtenářem. Otázky jsou typické i pro vypravěče 
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románu Konec starých časů Bernarda Speru. Důkazem budiţ opět příklad z textu: 

„Uhádnete, jaký význam a jakou vznešenost propůjčuje člověku záměrné zpoţdění? 

Chápete, jak řečený státník naplňuje svou nepřítomností celou sněmovnu? Je vám jasno, 

do jakých rozměrů vzrostou slovíčka, která pronese cestou z nádraţí ke kavárně 

obchodních jednatelů? Na mou věru, je to velmi krásně promyšleno! Ale víte, čeho si 

přitom nejvíce váţím? Ţe je Jakubova vznešenost tak prostinká!“
131

 Spera poloţí čtenáři 

otázku a poté na ni neodpoví a čtenář si musí domyslet, co tím chtěl říci. To se stává u 

otázek, u kterých Spera spoléhá na úsudek čtenáře. Spera řekne to, co si myslí a zabalí 

to do otázky. Tak třeba z posledně citovaného textu je třeba lehké vyvodit, ţe si Spera 

myslí, ţe záměrné zpoţdění propůjčuje člověku velkou vznešenost, nebo ţe státník 

naplňuje svou nepřítomností celou sněmovnu. Tyto své názory sdělí čtenáři pomocí 

otázky, která zpravidla začíná slovy „uhádnete“, „chápete“ či „myslíte“, a na níţ je 

podle Spery odpověď nasnadě. Druhou moţností je, ţe Spera poloţí otázku a hned na ni 

odpoví. Z posledně citovaného textu je to otázka: „Ale víte, čeho si přitom nejvíce 

váţím?“ a následná odpověď: „Ţe je Jakubova vznešenost tak prostinká!“ Výborným 

příkladem Sperových otázek, na které sám hned odpovídá, je následující text: „Se mi 

zdá, ţe mi dáváte znamení, abych přestal. Tane vám na mysli nějaká otázka? Dobrá 

poslouchám. 

Měl Stoklasa Michaelu rád? 

To bych řekl, pánové, měl ji nesmírně rád! 

Chtěl ji provdat za mladšího Lhotu? 

Ovšem, snaţil se o to ze všech sil. 

A co tedy odpověděl Pustinovi? 

Nic určitého. Mohu říci, ţe mu ji neodepřel.“
132

 

4. 2. 3.  Vypravěč a jeho používání slovesných časů 

Jak je zmíněno ve druhé kapitole, vlastní, základní čas vypravování je čas minulý: i děje 

pociťované jako budoucí, je vypravěč nucen podávat v slovesném čase minulém.  
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Minulý čas můţe ovšem být z důvodů stylistických nahrazován časem přítomným nebo 

dokonce časem budoucím. Nahrazování minulého času časem budoucím je ovšem méně 

časté neţ jeho zastupování časem přítomným, nicméně i budoucí čas v takových 

případech podává děj minulý v perspektivě budoucnosti. U Vančury můţeme toto 

nepříliš časté nahrazování minulého času časem budoucím nalézt, coţ je dalším 

příkladem toho, jak moderním autorem Vančura na svou dobu byl. Příkladem 

nahrazování minulého času časem budoucím budiţ slova Bernarda Spery: „Je-li vám 

libo, myslete si, ţe na zdi naší spořádané světnice je namalována madame Carlénová, 

anebo, jak jsem jiţ řekl, Ohnet, či jiný slovutný auktor – ale moji pánové a dámy si 

povedou tak, jak tomu bývá ve skutečnosti: Bude jim to chrčet v hrdle, budou mţikat 

očima, budou potichu hudlařit na jediné strunce svých nástrojů, ale jejich břinkání 

nesmí být příliš hlučné. Zato vám spustí všichni najednou.“
133

 

4. 2. 4.  Kontrastní hodnocení vypravěče Bernarda Spery 

V předchozí kapitole je zmíněno téţ hodnocení jako jeden z důleţitých prostředků, 

kterým se upozorňuje na vypravěče. Hodnocením je celé Vančurovo dílo bez ustání 

provázeno a prosycováno a není se tedy čemu divit, ţe i Bernard Spera kaţdou chvíli 

něco či někoho hodnotí. Tak například svého pána regenta zámku Kratochvíle Josefa 

Stoklasu: „Za těchto nenáleţitých úkazů vešel náš nový pán. Hodil po mně okem a bylo 

zle. Proč? Jen proto, ţe mi skákal ohryzek nahoru a dolů. Jen proto, ţe jsem byl červený 

jako šašek. Nemohu schvalovati své tehdejší počínání, bylo snad chlapecké, ale co byste 

tomu řekli? Ten netykavka, ten chlapík s jménem jen tak halabala sehnaným na kus 

papíru se opravdu dopálil a začal trhat rameny! Chtěl bych se vsadit, ţe si myslil něco o 

posměváčcích a ţe mi zazlíval dobrý rozmar. Je to vztahovačný chlap.“
134

 Ve vyprávění 

Bernarda Spery je moţné nalézt téţ kontrastní hodnocení, o kterém je zmínka v předešlé 

kapitole. Ve Sperově vyprávění dochází ke kontrastům a vzájemnému prolínání, 

knihovník si vyhrazuje právo zacházet s dějem jak je mu libo, pojímat jej váţně i 

posměšně, vybírat z něho důleţité rysy či detaily, hodnotit jej s pochvalou či 

odsouzením. Sperovi se tak některé věci, příhody či osoby jeví současně aspoň ve 

dvojím protikladném osvětlení. Jeho hodnocení je kolísavé a stále proměnlivé. 

Příkladem budiţ jeho hodnocení kníţete Alexeje Megalrogova, o kterém říká: „Pusťte k 
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vodě všechna selhávající pravidla a představte si kníţete Alexeje tak, jak byl: Vznešený 

drzý mluvka, a přece nikoho nezrazující, výsměšný a shovívavý, nestálý a věrný, lhář 

mluvící pravdu, řemeslný dluţník, vyděrač, kurvář, podvodník a současně vznešený pán, 

kníţe, o němţ se za našich dob nikomu nesní. Kníţe z kadlubu svatého Jiří, kníţe 

oslavující praporec, krev, rány mečem a zdviţená hledí.“
135

 Jindy hodnotí Spera kníţete 

slovy: „Dokonalý člověk, na němţ nenajdete chybičky a který si zaslouţí úcty i lásky, 

bývá obyčejně pranezábavný. Počestnost, spravedlivá mysl a čistota vyhladí na svých 

soustruzích kdejaký vrub, kdejakou vyvýšeninu ducha a jejich dílo je nakonec hladké, 

pravidelné a souměrné, takţe nad ním krčíte rameny. 

Můţete jej milovat? 

Ne. Váš duch je v klidu. Za obecného souhlasu přisvědčujete těmto premiantům a 

nehne se ve vás ani ţilka (ledaţe pociťujete ţivé přání napsat na kůţi podobného 

mramoru nějaké zatrachtilé slovo). 

A co vás naproti tomu rozehřeje? 

Napětí, spor a blízkost pádu. Jediný znak krásy, jenţ vzniká z hromady omylů a 

chyb. Ta chvíle, kdy můţete současně říkati ano i ne, kdy můţete věřit i popírat. Ta 

chvíle, kdy se aţ do základu své bytosti chvějete strachem, ţe budete přemoţeni říkajíce: 

A PŘECE! A přece vidím ušlechtilého člověka. A přece vidím, ţe je Alexej hoden 

lásky.“
136

 Z obou příkladů je Sperovo kontrastní, kolísavé, stále proměnlivé hodnocení 

více neţ patrné. 

4. 2. 5.  Jazyk vypravěče a jeho srovnání s jazykem ostatních postav 

Jazyk Bernarda Spery 

Sperův projev je neustále prolínán lidovými rčeními, uţívá expresivních výrazů a často 

se opakuje, je maximálně konkrétní, plný ţivých popisů a zaměřený humorně.
137

 

Příkladem Sperova jazyka budiţ jeho krátký popis zámecké kuchyně: „Představte si 

krásnou kuchyni s pěkným krbem a s plotnou na dva lokte zšíři. Na stěnách visí háky na 

zvěřinu, police s rendlíky, měděné pánve a pekáče, jeden hezčí neţ druhý. V koutě stojí 
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krb. Krb jako hora. Pěkně očouzený, pěkně táhnoucí, pěkně mastný, s pěknými průduchy 

a s pěkným pohrabáčem.“
138

 Jako příklady výše zmíněného lidového rčení mohou 

poslouţit výrazy „jeden hezčí neţ druhý“ nebo „krb jako hora“. Příkladem často se 

opakujících expresivních výrazů je zase příslovce pěkně, které je v textu pouţito třikrát. 

Třikrát je v textu pouţito i přídavné jméno pěkný. 

Jazyk ruského sluhy Váni 

Jazyk ruského sluhy Váni se od jazyka Bernarda Spery zřetelně odlišuje. Příkladem 

budiţ Váňův monolog: „Já povídám: kdyţ mi zabili sestřičku a kdyţ nikoho nemám, tak 

s nikým taky nepůjdu. Zmocnil se mne takovej zármutek a pořád jsem cejtil, jak mi 

tečou do prsou slzy. A tak jsem se uţ nikomu ani vo ničem nezmínil, ale sám jsem si 

řek, ţe budu střílet kaţdýho, kdo má ručnici, a proklel jsem ten hroznej svět.“
139

 Znaky 

hovorového jazyka tu mají úlohu charakterizační, uvolněná syntaxe podtrhuje 

mluvenost vyprávění. Na druhé straně nechává Vančura Váňu pronášet výrazy „do 

prsou mi tečou slzy“, „proklel jsem ten hroznej svět“, které jeho projev povyšují do 

roviny patosu.
140

 Váňa ovšem uţívá také celou řadu lidových rčení, jako například 

každej chrání jen svou kůži; do ničeho neleze; koukají, kde se můžou ulejt nebo 

nedělali dlouhý okolky. Ale i tato přísloví mají jinou funkci neţ ve vyprávění Sperově. 

U Spery jsou hlavně prostředkem k dosaţení rozmarnosti vyprávění, kdeţto v projevu 

Váňově podtrhují drsnost situace a mají silný tragický akcent.
141

 

Jazyk knížete Alexeje Megalrogova 

Podobně jako jazyk Váni i jazyk kníţete Alexeje Megalrogova se od jazyka knihovníka 

Spery zřetelně odlišuje. Jazyk kníţete je součástí vysoké stylové roviny, která akcentuje 

tragičnost a váţnost událostí. Tato stylová rovina slouţí k dílčí monumentalizaci, k 

charakteristice určité osoby, k zachycení určité doby a její atmosféry. Příkladem jazyka 

kníţete Alexeje budiţ tato pasáţ z knihy: „Vy říkáte, ţe bez spíţe se války nevedou, ţe 

jedno patří k druhému jak ţenich k nevěstě? A já vám na to pravím, ţe to je jenom 

maličká část pravdy. Šli jsme o hladu, jenţ rozněcuje ducha, o hladu, který rozţhavuje 

tvář a vdmychuje horečku, o hladu, který vichří a který cvaká zuby. Ten hlad nás vedl 
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jako poutnice, jeţ bubnuje na prázdné pánvičky a tříská do kotlíku. Za této hry pak stále 

víc a více zvětšuje svůj spěch, má sukni za pasem a zkrvavené dásně. Se sněhem ve 

vlasech, víc mrtvá neţli ţivá, avšak s hlavou vztyčenou a hubou plnou válečného křiku 

jde dál a dál. Strhuje vojáky a břinká na pistoli a střílí za běhu. Padá a opět vstane, jiţ 

krvácí a přece zvedá hůl a křičí z plných plic a ţenouc útokem houká si písničku.“
142

 

Jazyk Alexejův je oproti jazyku Sperovu či Váňovu jazykem vyšší třídy. Nese prvky 

poetismu, jeho součástí jsou často přirovnání, ale nikoliv přirovnání známá a banální, 

ale přirovnání osobitá a čtenáři neznámá, jako například jedno patří k druhému jak 

ženich k nevěstě nebo hlad nás vedl jako poutnice, jež bubnuje na prázdné pánvičky a 

tříská do kotlíku. Jazyk kníţete pouţívá také biblických obratů, jako například A já vám 

na to pravím, že…
143

 Alexejův jazyk má být jazykem šlechtice nebo podvodníka, který 

si na šlechtice hraje, a proto ho Vančura povznesl nad jazyk Váni či Spery. Váňa je 

sluha a mluví proto jako zástupce niţší třídy, hovorově, bez příkras. Spera je knihovník 

a vzdělanec, ale vzhledem k tomu, ţe mluví převáţně se čtenářem, neodpustí si 

hovorovější výrazy, peprnější přirovnání či lidová rčení. Jazyk kníţete Alexeje má být 

jazykem právě těch starých časů, které v době děje knihy končí, starých časů, o nichţ se 

Vančura zmiňuje v názvu knihy. 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo rozebrat na základě teorie narativních postupů dva romány 

Vladislava Vančury, Markétu Lazarovou a Konec starých časů. Na základě této analýzy 

jsem chtěl odpovědět na otázku, v čem jsou tyto romány moderní a proč je můţeme 

zařadit mezi moderní narativní text. Kterých vypravěčských postupů typických pro 

moderní narativní text si u těchto dvou románů můţe čtenář povšimnout? Na otázku, 

které moderní narativní postupy vyuţil Vančura v Markétě Lazarové, jsem se snaţil 

odpovědět ve třetí kapitole. Zmínil jsem se o tom, ţe Vančura v tomto románu pouţil 

těchto moderních narativních postupů celou řadu, ať uţ to, ţe rozšířil funkce vypravěče 

o funkci interpretační, pouţil rétorickou Ich-formu, nechal vypravěče navázat 

dialogický vztah se čtenářem, moderním způsobem vyuţil slovesných osob a časů, 

nezalekl se pouţívání hyperbol, neustále osciloval mezi obecností a jedinečným 

případem, obracel se k postavám příběhu, či se snaţil dosáhnout reportáţovosti příběhu. 

Na otázku, které moderní narativní postupy pouţil Vančura v Konci starých časů, jsem 

se zase snaţil odpovědět ve čtvrté kapitole, ve které se zmiňuji o Vančurově rozšíření 

funkcí vypravěče nejen o funkci interpretační, ale i o funkci akční, o vyuţití osobní Ich-

formy, navázání dialogického vztahu se čtenářem, moderním pouţití slovesných časů, či 

kontrastním hodnocení vypravěče. 
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