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Abstrakt 

Předmětem této práce je analýza francouzsky psané prózy Milana Kundery, 

konkrétně jeho posledních tří románů: La Lenteur (1995), L'Identité (1998) a L'Ignorance 

(2000). V našich analýzách se věnujeme především způsobu výstavby jeho románů, způsobu 

ztvárnění jeho postav a identifikaci vypravěčů. Tato díla srovnáváme s Kunderovým 

architektonicky nejpropracovanějším románem jeho českého tvůrčího cyklu, s Nesmrtelností 

(1993). Konečným cílem této práce je stanovit charakteristiku jeho autorského stylu 

ve francouzském jazyce. 

Abstract 

The subject of this work is the analysis of prose written in French by Milan Kundera, 

in particular his last three novels La Lenteur (1995), L'Identité (1998) and L'Ignorance 

(2000). In our analysis we are focusing mainly on the method of construction of his novels, 

process of characters interpretation and the identification of narrators. These works 

are compared to Kundera´s most architecturally elaborated novel of his Czech creative cycle 

called  Immortality (1993). The goal of this work is to estimate the characteristic of his 

creative style in French language. 
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ÚVOD 

Předmětem této práce bude analýza francouzsky psané prózy Milana Kundery, 

konkrétně jeho posledních tří románů: La Lenteur (1995), L'Identité (1998) a L'Ignorance 

(2000)1. V této práci podáme základní analýzu těchto děl po stránce obsahové a formální, dále 

se pokusíme definovat jejich konstrukční a obsahové konstanty. Konečným cílem této práce 

bude stanovit charakteristiku Kunderova autorského stylu ve francouzském jazyce.  

Milan Kundera vchází do prostředí francouzské prózy již jako světově známý autor, 

za tuto proslulost vděčí především francouzskému vlivu na světovou recepci uměleckých děl. 

Jeho francouzské románové tvorbě předchází sedm významově spjatých prozaických děl 

započatých románem Žert z roku 1967, pokračujících sbírkou povídek Směšné lásky z roku 

1970, dále romány Valčík na rozloučenou (1972), Život je jinde (1973), Kniha smíchu 

a zapomnění (1978), Nesnesitelná lehkost bytí (1984) a Nesmrtelnost (1987-1988). Z tohoto 

faktu plyne, že jde o autora s vyzrálou a ustálenou technikou psaní. Nikdo by tudíž nečekal, 

že se svým francouzským románovým cyklem vydá na novou cestu za románem. 

Roku 1995 vydává svůj první román psaný ve francouzštině, tedy celých dvacet let 

po svém příjezdu do Francie. Zahajuje tak francouzský románový cyklus započatý románem 

La Lenteur, za ním následuje o tři roky později román L'Identité a v roce 2000 vychází jeho 

doposud poslední román L'Ignorance. Svou frankofonní kariéru však začal knihami 

esejistickými, zmiňme například L'art du roman (1986), Les testaments trahis (1992) nebo 

D'en bas tu humeras des roses (1993). 

Nabízí se nám více možností nahlížení na Kunderovu tvorbu. Můžeme na ni nahlížet 

jako na celek nebo ji můžeme rozdělit na skupiny podle kritérií, kterými jsou jazyk tvorby 

a místo vzniku románů. Kunderovy romány tzv. českého cyklu lze takto rozdělit na dvě 

skupiny: romány psané do roku 1975, tedy před odchodem do exilu, a romány vydané poté, 

v letech 1978 - 1988. Povšimněme si pětileté tvůrčí pauzy mezi romány Život je jinde a Kniha 

smíchu a zapomnění. Během této odmlky prošel Kunderův autorský styl jistou proměnou. 

Podle Françoise Ricarda se u něho projevuje především ve změně formálního plánu románů, 

přechází z tradičního způsobu psaní ke tvorbě daleko více experimentální. 

                                                             

1 V českém překladu pojmenované Pomalost, Identita, Nevědomost. 
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Les trois romans suivants paraissent, en comparaison, nettement plus audacieux, que ce soit 

par leur liberté à l'égard des contraintes habituelles de sujet et de forme, par leur narration éclatée, 

par la multiplicité et hétérogénéité des éléments qui entrent dans leur composition ou par la présence 

d'un narrateur particulièrement « actif » […].2 

Podobnou odmlkou prochází Kundera i v devadesátých letech. Během ní se rodí jeho 

tzv. francouzský románový cyklus a jeho nový francouzský styl. Jde však o rozsáhlejší 

změnu, než tomu bylo u románů českých. Tento Kunderův přerod vyvolal v řadách literárních 

kritiků a teoretiků mnoho otázek. Kundera se proto ve svém rozhovoru pro pařížské 

periodikum La régle du jeu vyjádřil ke změně své tvůrčí strategie takto:  

Avec L'Immortalité j'ai épuisé toutes les possibilités d'une forme qui avait été jusqu'alors 

la mienne et que j'avais variée et développée depuis mon premier roman. Subitement, cela fut clair : 

ou bien j'étais arrivé, comme romancier, au bout de mon chemin, ou bien j'allais découvrir encore 

un chemin, tout à fait autre. D'où aussi, peut-être, ce désir invincible d'écrire en français. De 

se trouver tout à fait d'ailleurs. Sur une route insoupçonnée. Le changement de la forme fut aussi 

radical que celui de la langue. La composition ? Non, elle n'est pas devenue moins importante. Elle 

est seulement très différente.3 

Můžeme tedy konstatovat, že Kundera neustále hledá nové způsoby ztvárnění 

románové reality. Nabízí se nám otázka k zamyšlení, zdali může nové prostředí nabídnout 

kromě nového jazyka i nové tematické a formální možnosti. Vytane nám takto otázka, do jaké 

míry exulantství ovlivňuje jeho autorskou osobnost. Předmětem této práce však nebude 

hledání spojitosti mezi změnou prostředí a způsobem psaní, budeme zkoumat, v jakých 

intencích se změna vnější formy promítne do změny formálního plánu románu. Cílem tedy 

bude, jak jsme zmínili výše, charakterizovat Kunderův „francouzský“ autorský styl.  

Zaměříme se nejprve na Kunderův přístup k románu a románové tvorbě. Poté 

se pokusíme určit míru proměny Kunderova autorského stylu srovnáním obou jeho 

románových cyklů. Vzhledem k tomu, že náplní této práce není analýza jeho českého 

románového cyklu, budeme pracovat, až na několik výjimek, s jeho posledním česky psaným 

románem Nesmrtelnost (1990). To, do jaké míry se Kunderův styl proměnil, budeme zkoumat 

v rovině výstavbové i tematické, vyjádříme se ke způsobu ztvárnění jeho postav a pokusíme 

se identifikovat použité vyprávěcí techniky. Rozdělíme analyzované dílo na jednotlivé 

                                                             
2 RICARD, François. Le dernier après-midi d'Agnès. Paris: Gallimard, 2003, s. 43. 
3 Z internetového zdroje: http://www.numilog.com/extrait/extrait.asp?id_livre=91996 [online.]. [02/07/2013]. 
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narativní kategorie, v jejichž intencích budeme sledovat Kunderovu proměnu. Stanovení 

těchto klíčových parametrů a vymezení jejich možného účinku nám bude sloužit jako podklad 

pro analýzu jeho francouzského románového cyklu. 

Teoretickým podkladem nám budou zejména Kunderovy eseje. Vzhledem 

k tematické vrstevnatosti této práce však budeme používat i celou řadu dalších teoretických 

prací s různým zaměřením, které budeme konzultovat pro upřesnění a vysvětlení konkrétních 

dílčích aspektů. K četbě a analýze kunderovského tvůrčího stylu je zapotřebí studií z oblasti 

naratologie, muzikologie, fenomenologie a sémiologie, jak upřesníme v jednotlivých 

kapitolách. 

Výstavba Kunderova díla je velice komplexní nejen po stránce tematické, 

ale i narativní. Ambicí této práce tedy nebude podat vyčerpávající popis všech složek díla, 

pokusíme se v ní zachytit základní rysy Kunderovy románové tvorby a analyzovat dílo 

ve vztahu k jeho struktuře. 
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1. ROMÁN PODLE KUNDERY 

V první kapitole této práce popíšeme Kunderův přístup k románu a románové tvorbě. 

Dále se pokusíme určit, k jaké románové tradici se hlásí, a to identifikací spisovatelů, 

k jejichž dědictví se dovolává. Jako teoretický podklad nám pro tyto dva záměry poslouží 

jeho dvě esejistické L'Art du roman, Les Testaments trahis a knihy Lež romantismu a pravda 

románu Reného Girarda a L'Age d'or du roman Guy Scarpetty.  

1.1 ROMÁN JAKO ŽIVOTNÍ POSTOJ 

Znalost Kunderova postoje k románu a románové tvorbě je důležitá k hlubšímu 

pochopení jeho díla. Přestože je román obecně chápán především jako literární žánr, 

pro Milana Kunderu představuje rovněž životní postoj. Kundera nahlíží realitu prismatem 

románového světa. Kunderovou snahou je reflektovat mnohoznačnost současného světa 

a v duchu karteziánské skepse vytvořit románem imaginární prostor, ve kterém by šlo uplatnit 

ty možnosti života, které zůstaly oslyšeny. Jejich realizací tak vytváří mapu lidské existence4. 

Román jako experiment a jako prostor pro hru totiž podle něho dokáže odhalit to, čeho 

by si čtenář sám nemusel všimnout. „Román je zvláštním optickým nástrojem, který spisovatel 

nabízí čtenáři, aby mu umožnil objevit to, co by jinak sám v sobě nikdy neuviděl.“5 

Kundera takto prostřednictvím románu zkoumá taje lidské existence. Využívá 

experimentálního románového prostoru jako místa, kam umisťuje své postavy, 

svá experimentální ega, aby na ně nechal působit tlak románového světa. Ponořuje postavy 

svých románů do mnohoznačnosti světa a posílá je tak přirozeně na cestu po hledání 

autenticity svého bytí ve světě.  Význam románu pro něj tkví v jeho schopnosti osvětlovat 

lidskou existenci tak, aby nám zabránil upadnout do stavu zapomnění bytí, tak jak ho popisuje 

Heidegger.6  

                                                             
4   KUNDERA, Milan. L'art du roman. Paris: Gallimard, 1986, s. 61. 
5 KUNDERA, Milan. Nechovejte se tu jako doma, příteli. Brno: Atlantis, 2006, s. 20. 
6 Touto problematikou se Heidegger zabývá ve svém díle Bytí a čas. 
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1.2 PRAVDIVOST ROMÁNU 

Další otázkou, kterou je potřeba si položit je otázka po pravdivosti románu. Způsob 

nahlížení románového světa se v průběhu let měnil na základě toho, do jaké míry společnost 

podrobovala román požadavku pravdivosti. Dále se měnilo i nahlížení na vztah mezi 

jednotlivými výstavbovými prvky románu a fikčním světem. Procházelo od pravdivosti, přes 

autentičnost, adekvátnost až po náležitost. Milan Kundera čerpá z románové tradice započaté 

Françoisem Rabelaisem a Miguelem de Cervantesem. Tyto dvě velké postavy evropské 

literatury zakládají tradici moderního románu. Kundera je přesvědčen, že se nám romány této 

tradice snaží ukázat, že poznání skutečnosti je myslitelné pouze depatetizací vlastního 

vnímání světa. Toho lze dosáhnout prostřednictvím humoru. Zobecněním této perspektivy 

dojdeme tedy k závěru, že tradice evropského moderního románu v Kunderově pojetí vznikla 

z humoru.  

Ale co je ta moudrost, co je román? Existuje nádherné židovské úsloví: Člověk myslí, Bůh se 

směje. Inspirován touto sentencí, rád si představuji, že François Rabelais zaslechl jednoho dne boží 

smích a že právě tak se narodila myšlenka prvního velkého evropského románu. Líbí se mi, že umění 

románu přišlo na svět jako ozvěna božího smíchu.7 

1.3 ROMÁN JAKO ZRCADLO MODERNÍHO SVĚTA 

Moderní román vzniká s nástupem novověku, kdy dochází k zesvětštění společnosti. 

V novověké společnosti se rodí pohled na člověka jako na svobodné individuum, začínají 

vznikat pojmy jako autorství, tolerance a relativita pravdy. S tímto jevem a s karteziánskou 

skepsí8 si člověk uvědomuje nedosažitelnost absolutní pravdy a je tak vržen 

do mnohoznačnosti světa, ve kterém je zbaven jistoty a odhaluje svět v jeho morální 

víceznačnosti. Jak soudí Kundera ve svých esejích, moderní román je založen na parodizaci 

hrdinských a rytířských románů, je založen na humoru a dvojznačnosti. Hrdinové těchto 

románů jsou vrženi do mnohoznačnosti světa a reagují na situace různým způsobem. Rabelais 

používá nadsázku a depatetizaci. Cervantes nechává svému hrdinovi uniknout smysl 

pro skutečnost. Opřeme-li se o teorii Reného Girarda, Don Quijote se dostává do zajetí 

                                                             
7 KUNDERA, Milan. Zneuznávané dědictví Cervatesovo. Brno: Atlantis, 2005, s. 37. 
8 Descartes v rámci své metodické skepse zpochybňuje veškeré poznatky do té doby, než narazí na poznatek, 

který zpochybnit nelze. Jeho metodická skepse však slouží skutečnému dobrání se pravdy. 
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trojúhelníkové touhy9. Ztracen ve světě bez pevně daného smyslu se drží touhy někoho jiného, 

vzoru rytířství Amadis Galského, čímž se automaticky vzdává základního práva individua, 

totiž volit si svobodně objekty své touhy. Vzdává se svou nečinností vlastní autenticity bytí, 

protože aby člověk existoval ve své podstatě, musí převzít odpovědnost za svůj život a musí 

volit. K této vlastní autenticitě dojde Don Quijote až na konci svého života. 

Přejte mi štěstí, milí pánové, že již nejsem don Quijote de la Mancha, nýbrž Alonso Quijano, 

kterému mé jednání dalo příjmení Hodný. Již jsem nepřítel Amandise Galského a celého toho 

nekonečného řetězu jeho potomstva; již nenávidím všechny světské historky bludného rytířstva; 

již chápu svou pošetilost a nebezpečí, do něhož jsem se dostal, že jsem je četl. Již jsem z milosrdenství 

božího zmoudřel v svém rozumu a odsuzuji je všechny.10 

Milan Kundera se ve svých esejích vyjadřuje i k období romantismu. Vyjadřuje 

se především k romantickému patosu, k velkým, avšak bezobsažným romantickým gestům, 

která jsou pouze vyjádřením ztráty vlastní identity. V tomto období právě dochází 

k viditelnému štěpení subjektu. Romantický hrdina je v zajetí solipsistického vidění sebe 

sama a opíjí se sebeláskou, není vášnivý, opravdivý, ale marnivý, také vidí předměty své 

touhy tam, kde mu ho ukázaly jejich vzory. A stejně jako Don Quijote dosahují romantičtí 

hrdinové k autenticitě až na pokraji smrti. Zde můžeme najít i zřetelnou spojitost s jednáním 

Kunderových postav. Například postava Agnes z Kunderova románu Nesmrtelnost se během 

své pouti románem dostává do kontaktu se smrtí, uvědomuje si vlastní smrtelnost a začíná 

jednat, rozhoduje se a takto objevuje ryzost vlastní existence.  

Vědomí smrti však v tomto kontextu nabývá nových významů. Nejde se o smrt jako 

konec života, ale spíše o procitnutí, o zřeknutí se iluzorních představ o sobě a světě. Postavy 

se takto zříkají metafyzické touhy a začínají existovat samy o sobě. Odpoutávají se od vlastní 

subjektivity, což jim umožňuje nahlížet realitu s nadhledem. Milan Kundera takto reaguje 

na romantické postavy odmítající myšlenku vlastní smrti, čímž samy sebe staví do něžného 

svitu komična11. 

                                                             
9   GIRARD, René. Lež romantismu a pravda románu. Praha: Dauphin, 1998. s. 11. 
10 CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel de. Duchaplný rytíř don Quijote de la Mancha. Praha: Družstevní 

práce, 1931, s. 757. 
11  KUNDERA, Milan. Nechovejte se tu jako doma, příteli. Brno: Atlantis, 2006, s. 20. 
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1.4 REHABILITACE PRVNÍHO POLOČASU ROMÁNU 

Milan Kundera ve své knize esejů Les Testaments trahis sleduje historický vývoj 

novodobého románu. Za začátek tehdy čtyřsetleté románové tradice považuje dílo 

Cervantesovo a Rabelaisovo. Kundera vytváří metaforu dvou poločasů románového umění, 

jejichž zlom vidí na přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Ve snaze obejmout celou 

románovou zkušenost vytváří kategorii třetího času, který se má stát rehabilitací prvního 

románového poločasu. Kategorii třetího času, kam řadí nejen moderní román neboli román 

postromantický a postnaturalistický, ale i sám sebe, chápe jako návrat k románu 

před 19. stoletím.  

Zmíněná rehabilitace prvního poločasu románu je způsobena snahou autorů přiblížit 

svá díla této tradici. Mezi těmito díly pak vzniká dialog. „L'esprit du roman est l'esprit 

de continuité : chaque œuvre est la réponse aux œuvres précédentes, chaque œuvre contient 

toute expérience antérieure du roman.“12Milan Kundera vede dialog s mnoha díly evropské 

literatury, zmiňme si především Kunderův ludický přepis Diderotova Jakuba fatalisty. 

Kunderova divadelní hra Jakub a jeho pán, která nese podtitul Pocta Denisi Diderotovi 

je vzdáním pocty prvnímu poločasu románu. Kundera se obdivuje Diderotovu umění zejména 

pro jeho svobodnou kompozici, obsažené filosofické reflexe a humorný rámec celého 

vyprávění. 

Nejkrásnější ze všeho je patrně ta důvěra, kterou chová Kundera k dílu předchůdcově 

a o níž svědčí způsob, jakým napsal Jakuba a jeho pána: důvěra, to znamená souhlas a úctu, vědomí, 

že zůstaneme sami sebou, i když se přizpůsobíme druhému, že objevíme vlastní tvář v evokaci rysů 

toho druhého a že je možno tvořit v obdivu.13 

Konečně v Kunderově francouzské prvotině je celý příběh vystavěn na románové 

variaci a ucelené analýze libertinské novely Vivanta Denona Není zítřku.  

1.5 VÝZVA HRY, SNU, ČASU A MYŠLENÍ 

Kundera tíhne k románům „prvního poločasu“ zejména pro jejich lehkost, hravost 

a nevážnost. Souhlasně reflektuje například volnější kompozici Diderotových románu 

                                                             
12 KUNDERA, Milan. L'art du roman. Paris: Gallimard, 1986, s. 34. 
13 KUNDERA, Milan. Jakub a jeho pán: pocta Denisi Diderotovi. Brno: Atlantis, 1992, s. 116. 
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obsahující esejistické reflexe a románové digrese. Kundera se svým dílem snaží postavit 

těmto výzvám prvního románového poločasu. Reaguje na výzvy hry, snu, myšlení a času14. 

Výzva hry pro něj znamená ono přistoupení na lehkost vyprávění zbaveného jakékoliv 

požadavku pravděpodobnosti. Používá často motivů mystifikace (román Žert začíná zdánlivě 

nevinnou mystifikací, stejně tak jako povídka Nikdo se nebude smát ze Směšných lásek), jeho 

próza dále čerpá svou lehkost z tradice nižších žánrů, jako jsou anekdota, žertovné vyprávění, 

atd. Inspiruje se románovým uměním 18. století, kde podle něj není místa pro romantický 

patos ani romantický lyrismus. Drží se tak svého přesvědčení, že jedině humorem je možno 

pochopit pluralitu pravd světa. Román jako souhrn zkušeností je jediným nástrojem 

umožňujícím proniknout do tajů lidské existence. 

Další výzvou je výzva snu. Kundera se snaží od začátku svou románovou tvorbu 

prezentovat jako výtvor své hravé fantazie. Například Nesmrtelnost začíná probouzením 

a opětovným usínáním Kunderova vypravěče, který takto vynalézá svůj příběh. 

Je nám od začátku jasné, že se nejedná o reálné vykreslení situace, ale o romanopiscovu 

fantazii. Dále můžeme mluvit o prolnutí rovin snu a reality na konci románu Identita, 

kde samy postavy ztrácejí ponětí o tom, zda se jedná o realitu či sen. „Et je me demande : 

qui a rêvé ? Qui a rêvé cette histoire ? Qui l'a imaginée ? Elle ? Lui ? Tous les deux ?“15 

Dalšími dvěma výzvami je výzva myšlení a výzva času. Kundera se staví k výzvě 

myšlení jako k mobilizaci všech možností vyprávění s cílem osvětlit lidské bytí ve světě, 

snaží se z románu udělat la suprême synthèse intellectuelle16. Jak se zmiňuje ve svých esejích, 

pokouší se takto po vzoru Hermanna Brocha propojit různá odvětví lidské činnosti. 

Pro Kunderovo dílo je příznačná jeho hudebnost. Této problematice věnuji kapitolu interní 

formy Kunderova románového díla. 

Podle Kundery se nacházíme v období konečných paradoxů17. Lidstvo se vydalo 

tímto směrem začátkem novověku, kdy byla instance Boha nahrazena lidským rozumem.  

Během epochy Novověku karteziánský rozum hledal jednu po druhé všechny hodnoty 

zděděné ze Středověku. Ale ve chvíli totálního vítězství rozumu je to čiré iracionálno (síla nechtějící 

                                                             
14 KUNDERA, Milan. L'art du roman. Paris: Gallimard, 1986, s. 30-31. 
15 KUNDERA, Milan. L'identité. Paris: Gallimard, 2000, s. 206. 
16 KUNDERA, Milan. L'art du roman. Paris: Gallimard, 1986, s. 32. 
17 Tamtéž, s. 63. 
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než své chtění), které se zmocní scény světa, protože tu už není žádný systém obecně přijatých hodnot, 

který by se mu mohl postavit jako překážka.18  

Vraťme se k teorii třetího času románu. Budeme-li pokračovat v logice Kunderovy 

metafory, která ukazuje třetí čas románu jako „embrasement du ciel à la fin du jour“19, 

musíme se zastavit nad otázkou smrti románu. Jak jsme zmínili výše, román je podle Kundery 

prostorem hledání, tázání. Jestliže je románu vnucena jedna pravda, není dále schopen vést 

se čtenářem dialogy sokratovského typu20, ztrácí svou ludičnost, svou otevřenost. Tendence 

vnucování jedné pravdy jsou příznačné pro totalitní svět. „Totalitní pravda vylučuje relativitu, 

pochybu, tázání a nemůže se nikdy smířit s tím, co bych nazval duchem románu.“21 Za jednu 

ze silných zbraní totalitarismu považuje Kundera zkreslující lyrismus. Lyrismus zbavuje 

realitu všeho ošklivého a nechá vystoupit pouze velké ideály a patetická gesta. Kundera 

spatřuje úlohu spisovatele v revoltě proti redukcionismu kýčem22. Romanopisec se má snažit 

popsat svět v jeho mnohoznačnosti. Chápe jej jako básníka, který prošel proměnou 

v romanopisce, tedy jako někoho, kdo se ocitl na konci svého lyrického věku23. 

Mohli bychom nahlížet román jako mentální obraz své doby. Úkolem románu třetího 

času tedy bude pojmout významovou rozrůzněnost současného světa, pro tento úkol však 

musí román projít přeměnou formy. Jak se Kundera zmiňuje ve svých esejích, inspiruje 

se v tomto ohledu je Brochovou cestou za románem, konkrétně hledáním specifické 

románové formy. Považuje takto za nezbytné románové tendence jako l'art du dépouillement 

radical, l'art du contrepoint romanesque a l'art de l'essai spécifiquement romanesque24. 

Jedním z velkých přínosů Milana Kundery románové formě je hudební ráz jeho kompozice. 

Píše své romány jako by se jednalo o hudební skladby založené na kontrapunktu.  Srovnává 

dějiny hudby s  dějinami románu, za symbolický vrchol hudební tvorby 18. století považuje 

umění fugy. 

V následujících kapitolách se pokusíme odhalit Kunderovu románovou formu. 

Kritéria, kterým budeme jeho dílo podrobovat, budou v souladu s touto kapitolou. Pokusíme 

se zjistit, do jaké míry Kunderovo dílo pokračuje v hledání specifické románové formy. 

                                                             
18 KUNDERA, Milan. Zneuznávané dědictví Cervatesovo. Brno: Atlantis, 2005, s. 18-19.  
19 KUNDERA, Milan. Les testaments trahis. Paris: Gallimard, 1993, s. 97. 
20 Pod tímto obratem se skrývá Sokratův přístup k osvětlování skutečnosti, tedy jeho přístup k poznání. Jde 

o způsob vedení dialogu, který byl účastníkovi rozhovoru výzvou k myšlení. 
21 KUNDERA, Milan. Zneuznávané dědictví Cervatesovo. Brno: Atlantis, 2005, s. 23. 
22 LE GRAND, Eva. Kundera, aneb, Paměť touhy. Olomouc: Votobia, 1998, s. 35.  
23 KUNDERA, Milan. Zneuznávané dědictví Cervatesovo. Brno: Atlantis, 2005, s. 23. 
24 KUNDERA, Milan. L'art du roman. Paris: Gallimard, 1986, s. 87. 
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2. KOMPOZICE 

Rozdílnost obou cyklů přímo vybízí k jejich srovnání, protože právě jejich srovnání 

dá zřetelněji vystoupit změnám, které by nám jinak mohly zůstat utajeny. V této kapitole 

popíšeme Kunderovy romány na úrovni externí a interní formy. Externí formě se budeme 

věnovat pouze stručně, v rámci interní formy budeme sledovat logiku hudební metafory. 

Tematickou rovinu Kunderových románů popíšeme v jedné z dalších kapitol. 

2.1 EXTERNÍ FORMA  

Jedním aspektem odlišnosti je jazyk, ve kterém je dílo napsáno. Dalším aspektem 

je jeho horizontální kompozice. Francouzský a český cyklus se od sebe liší délkou i způsobem 

dělení do kapitol. Všechny české romány mají přibližný rozsah čtyři sta stran a jsou děleny 

na sedm dílů obsahujících kapitoly označené číslem či kapitoly konkrétně pojmenované. 

Romány Kunderova francouzského období mají přibližný rozsah dvě stě stran, Kundera 

upouští i od dělení románu na sedm částí, tyto části pak nahrazuje krátkými číslovanými 

kapitolami. „À la composition ample et complexe des romans tchèques, qui pourrait 

se comparer à celle de la sonate, succède ainsi l'univers intime et mesuré de la fugue.“25 

2.2 INTERNÍ FORMA  

Pozastavme se nyní nad identifikací odpovídající logice citátu. Kundera sám 

označuje své české dílo za psané v sonátové formě. Byl synem známého brněnského 

muzikologa, v mládí se učil hrát na klavír a později dokonce studoval hudební skladbu. Jeho 

zájem se významně promítá do jeho díla. Ve své sbírce esejů, konkrétně v kapitole Entretien 

sur l´art de la composition, srovnává románovou kompozici s kompozicí hudební. Propůjčuje 

si z hudební terminologie pojmy jako polyfonie, kontrapunkt, hlas (jako melodické linky) atd. 

Své hudební zaměření nijak nezastírá, dokonce označuje Nesmrtelnost za opus č. 7., 

a opravdu, tento text je inspirován pravidly sedmivěté hudební skladby, pravidly sonátové 

formy. 

                                                             

25 GIRARD, René. Lež romantismu a pravda románu. Praha: Dauphin, 1998, s. 47. 
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2.2.1 SONÁTOVÁ FORMA 

Přistupme nyní k jistému muzikologickému exkurzu a podívejme se na strukturální 

aspekty sonátové formy. Jak nás poučí řádky Encyklopedického atlasu hudby, sonátová forma 

obsahuje tři části. První je expozice (ke které je případně připojena pomalá introdukce), 

jež je dělena na hlavní motiv (v hlavní tónině), spojovací oddíl (v paralelní tónině), vedlejší 

téma (kontrastní s novým motivickým materiálem) a závěrečný oddíl (nebo též téma, 

kde se objevuje také nový motivický materiál). Dále je zařazeno provedení, ve kterém 

se pracuje s motivy uvedenými v expozici, přičemž toto provedení vyhledává tonálně 

vzdálené oblasti. Poslední částí je repríza, jež „opakuje expozici. Vedlejší téma se nyní 

objevuje v hlavní tónině, čímž odpadá modulace do dominantní nebo paralelní tóniny 

a je dosaženo určité syntézy předešlých protikladů. Na úplný závěr reprízy se objevuje kóda, 

ve které zazní ohlas na hlavní motiv.26 

Aplikací těchto pravidel na Kunderovu Nesmrtelnost zjistíme, že vykazují podobné 

uspořádání. Pomalou introdukci v Nesmrtelnosti zastupuje vypravěčovo uvedení čtenáře 

do příběhu románu. Kundera zde plynule přechází z introdukce k hlavnímu tématu, máme tím 

na mysli přechod z příběhové linie vypravěče do příběhové linie postavy: „Když jsem 

se vzbudil, bylo skoro už půl deváté a představoval jsem si Agnes. Leží jako já v široké posteli. 

[...] Pak vstala. Naproti ní na dlouhé noze jako čáp stojí televizor. […] Stojí teď těsně 

u postele a já ji poprvé vidím nahou. Agnes, hrdinku mého románu.“27 Hlavním motivem 

expozice je příběh Agnes, v paralelní tónině je připojen příběh její sestry Laury. Laura 

je Agnesiným protikladem, proto vytváří dojem paralelní tóniny, tedy tóniny, které 

je podobná, ale přesto je jiná. Nejlépe je to vykresleno jejich dvojím pojetím vlastní identity 

(metody připočítávání a odčítávání28) či jejich opačným přístupem ke skutečnosti. Za vedlejší 

téma bychom mohli označit příběh z minulosti, tedy příběhovou linii Bettiny von Arnim 

a Goetha. Toto téma je lyrické ze dvou důvodů, líčí příběh z minulosti, jehož hlavní 

tematickou dominantou je láska a nesmrtelnost romantického básníka Johanna Wolfganga 

von Goetha. Závěrečným oddílem je příběh Kunderova donchuána, Rubense. Rubensova 

postava přináší nové motivy (jeho prostřednictvím můžeme vidět Agnes z jiného úhlu 

pohledu). 

                                                             
26 MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 148. 
27 KUNDERA, Milan. Nesmrtelnost. Brno: Atlantis, 1993, s. 14. 
28 Tamtéž, s. 104. 
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Provedením je konkrétní realizace motivů uvedených v expozici. Avšak všimněme 

si poznámky o vyhledávání tonálně vzdálené oblasti. Tato technika souvisí s Kunderovým 

způsobem koncipování příběhů a postav. Postava jednoho příběhu se motivicky propojuje 

s postavami příběhu paralelního, stejně tak jako se hlavní melodie propojuje s melodií 

vedlejšího tématu. Srovnejme následující dva úryvky:  

Byla vždycky trochu zamilovaná do svého staršího bratra básníka Clemense Brentana 

a s velkým potěšením si mu sedala na klín. Už tehdy (bylo jí čtrnáct let) uměla vychutnat tu troj-

značnou situaci, v níž byla zároveň dítětem, sestrou i lásky potřebnou ženou. Je možno odehnat dítě 

z klína?29 

Laura zažívá příjemný pocit, že se dotýká zadnicí stehen muže, po kterém tajně toužila; 

ten pocit je o to dráždivější, že se mu usadila na klíně ne jako milenka, ale jako švagrová, s plným 

dovolením manželky. Laura je narkomanka mnohoznačnosti.30 

Příběh Bettiny von Arnim přináší motiv klína ve spojení s mnohoznačností. Kundera 

nechává tento motiv zaznít celých sto stran před jeho další realizací. Jeho zazněním v novém 

kontextu rozšiřuje jeho platnost a zároveň dochází k propojení těchto dvou linií příběhů, 

těchto dvou melodií. Motiv tak dosáhne své významové komplexnosti. 

V poslední části, v repríze, se cesty všech příběhů spojí. Vypravěč-postava, který 

původně obývá příběhovou linii určenou demiurgovi, se setkává s postavami svého příběhu. 

Tento díl je lemován vedlejším motivem románu. 

Das Ewigweibliche zieht uns hinanl To věčně ženské nás táhne výš!“ Goethův verš jako 

pyšná bílá husa plácal křídly pod klenbou plovárny a Paul odrážen ve třech plochách zrcadel 

odcházel k houpacím dveřím, nad kterými zářil stále zlatý míč.31 

Ve funkci kódy vystupuje vypravěčova reminiscence hlavního tématu: „Auta troubila 

a bylo slyšet křik rozhněvaných lidí. V takové situaci toužila kdysi Agnes koupit si pomněnku, 

jeden jediný kvítek pomněnky; toužila ho držet před očima jako poslední sotva viditelnou 

stopu krásy.“32 

                                                             
29 KUNDERA, Milan. Nesmrtelnost. Brno: Atlantis, 1993, s. 62. 
30 Tamtéž, s. 168. 
31 Tamtéž, s. 333. 
32 Tamtéž, s. 336. 
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Po předběžné analýze této hudební metafory jsme došli k závěru, že by Kundera 

skutečně mohl komponovat podle pravidel sonátové formy. Odchýlili jsme se však od analýzy 

ryze hudební k analýze obsahově-tematické. 

2.2.2 FUGA 

V podobné analogii postupuje při svém hodnocení Kunderovy „francouzské“ 

kompozice François Ricard, který ji označuje za umění fugy. Toto označení je však pouze 

krásnou hudební metaforou inspirovanou polyfonickým charakterem této hudební formy. 

Rigorózní dodržení formálního srovnání by předpokládalo analýzu mnohonásobně větší. 

On sám z fugy zamýšlel především obsahovou část a ne tolik kompoziční komplexnost. Proto 

se i my omezíme na analýzu její obsahové části.  

Také Květoslav Chvatík poukazuje na hudební prvky v Kunderových kompozičních 

postupech: 

Východiskem Kunderovy koncepce románu není tedy jednota děje, jednota příběhu, nýbrž 

jednota témat, ztělesněných v určité množině postav. Formou tohoto ztělesnění jsou polyfonie 

a variace, dvě techniky odvozené z Kunderovy dlouhodobé hudební praxe.33 

Vyzdvihuje zde zejména dva kompoziční prostředky, polyfonii a variaci. Další 

hudební kategorií, která hraje v Kunderově díle značnou roli, je tempo. My se jím však 

vzhledem k rozsahu práce nebudeme zabývat. 

2.2.2.1 Polyfonie 

Kundera podává definici polyfonie následovně: „La polyphonie musicale, c‘est 

le développement simultané de deux ou plusieurs voix (lignes mélodiques) qui, bien que 

parfaitement liées, gardent leur relative indépendance.“34 

V logice této citace Kundera komponuje své fabule. Jednotlivé fabule v rámci románu 

jsou zdánlivě samostatné, pouze prostřednictvím svého vzájemného dotyku nabývají 

významu. Jednotlivé fabule můžeme vnímat jako jednotlivé hlasy příběhu, které se ve svém 

vyprávění navíc přerušují. 

                                                             
33  CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 83. 
34  KUNDERA, Milan. L'art du roman. Paris: Gallimard, 1986, s. 96. 
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Kundera však poukazuje na další dvě pravidla, bez jejichž dodržování nemůže 

románový kontrapunkt fungovat.  Jsou jimi: „1. l’égalité des « lignes » respectives; 

2. l’indivisibilité de l’ensemble“35. Tato nerozdělitelnost je zajištěna právě pomocí témat 

a motivů. 

V Kunderových románech bychom mohli sledovat dva typy polyfonie: polyfonii 

na úrovni příběhu a polyfonickou konfrontaci snu a skutečnosti.36  

2.2.2.1.1 Polyfonie na úrovni příběhu 

U všech románů bychom mohli rozeznat polyfonii prvního typu. V Nesmrtelnosti 

se vyskytuje několik příběhových linií: příběhová linie vypravěče a postav, ty bychom mohli 

dále rozčlenit na příběhovou linii přítomnosti (Agnes a Laura, vypravěč-postava), minulosti 

(Bettina a Goethe) a věčnosti (Goethe, Hemingway). Tyto příběhy se však střídají v rámci 

kapitol (liché kapitoly jsou věnovány příběhu přítomnosti, liché příběhu minulosti, 

s výjimkou sedmého dílu, který je syntézou předcházejících příběhů). Pomalost obsahuje tři 

fabule, vypravěče-postavy, postav přítomnosti (Vincent, Berck, Pontevin, Immaculata atd.) 

a postav románu Vivanta Denona (rytíř a Madame de T.). Identita obsahuje jednu fabuli, 

avšak vnitřně diverzifikovanou. Tato fabule se skládá z intimního života Chantal a Jean-

Marca a z jejich veřejného života. Poslední román je sestaven z příběhů postav Josefa, Ireny 

a Milady.  

Jednotlivé fabule se neustále přerušují ve svém vyprávění. Samostatnost jednotlivých 

fabulí je pouze zdánlivá. Ve skutečnosti jsou propojeny na úrovni motivického a tematického 

materiálu. V případě románu Pomalost bychom mohli dodat ještě na úrovni prostoru, 

ve kterém se vyprávění odehrává. 

2.2.2.1.2 Polyfonická konfrontace snu a skutečnosti 

Polyfonií na další úrovni je konfrontace fantastického či snového příběhu a románové 

reality. Nesmrtelnost obsahuje fantastický prostor věčnosti. V tomto prostoru se setkávají 

literáti dvou různých epoch, aby si vyměnili své poznatky o nesmrtelnosti. Tyto postavy 

se tak vysmívají marnivým žijícím. V Pomalosti vzniká fantastická epizoda až samotnou 

konfrontací postav z rozdílných epoch. Vincent se setkává s postavou osmnáctého století. 

                                                             
35  KUNDERA, Milan. L'art du roman. Paris: Gallimard, 1986, s. 99. 
36  Tamtéž, s. 105. 
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Polyfonie je zajištěna jejich rozdílným pohledem na téma diskrece, pokory a vlastního obrazu. 

Příběh Chantal a Jean-Marca představuje fúzi snu a reality postav, jejich příběh se rozpouští 

ve snové realitě. Čtenář tak, aniž by si povšiml, přechází do světa snu. Toto rozpuštění hranic 

umožňuje prozkoumání hlavní otázky románu: „Pendant combien de temps l'homme peut-il 

être considéré comme identique à lui-même ?“37. V posledním románu se sen vyskytuje pouze 

jako motiv vytvářející kolektivní podvědomí všech exulantů. 

Polyfonie hledisek jednotlivých vypravěčů je násobena protínáním dvou časových rovin i řady 

míst děje, aby byla v závěrečném dílu dramaticky soustředěna do několika málo hodin a na jedno 

místo, na němž se všechny dějové linie protínají.38 

V závěru Nesmrtelnosti i Pomalosti se vypravěč-postava setkává s postavami svého 

románu na místě, kde jejich vyprávění začalo. Dochází k propojení existenciálních oblastí 

vypravěče-postavy a postav jeho příběhu.  

Květoslav Chvatík spatřuje ve volbě tohoto kompozičního prostředku hlubší 

význam:„Struktura jeho románů je naopak zásadně polyfonní, což v této souvislosti znamená, 

že vypravěč hledá pravdu v její pluralitě a relativitě ve vědomí všech románových postav.“39 

2.2.2.2 Variace 

Dalším kompozičním prostředkem je variace. Tento prostředek má divergentní 

charakter. Téma vyslovené titulem knih se totiž rozbíhá mezi jednotlivá vyprávěcí pásma, 

ať už v podobě dílčích témat, či motivů. Ty jsou takto prozkoumávány z různých 

pohledů.„Dans chaque ligne de narration, ce thème est considéré sous un autre angle comme 

une chose reflétée dans trois mirroirs.“40 

Chvatík označuje toto motivické rozpadání jako prostředek k udržení románové 

jednoty. 

V Knize smíchu a zapomnění se autor pokusil překonat hrozící disparátnost materiálu 

důsledně kontrapunktickou kompozicí celku.[...] Diferenciace motivů a disparátnost 

jednotlivých pásem vyprávění, vzpomínek, reflexe prostupuje i jednotlivé díly knihy a naopak 

vždy dva díly jsou spjaty společným tématem. […]  Jde o simultánní pojednání několika 

                                                             
37 KUNDERA, Milan. Les testaments trahis. Paris: Gallimard, 1993, s. 248. 
38 CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 47. 
39 CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 14-15. 
40 KUNDERA, Milan. L'art du roman. Paris: Gallimard, 1986, s. 106. 
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samostatných tematických linií a jednotlivé díly knihy jsou variacemi týchž motivů 

s protikladným významovým vyzněním.41 

V Kunderových románech bychom mohli najít dva typy variačních postupů, interní 

a externí. Interní variací rozumíme opakování tématu či motivu mezi postavami románu, 

za externí variaci bychom mohli považovat použití motivů, které se objevují v jiném románu, 

tedy intertext.  

2.2.2.2.1 Variace v Nesmrtelnosti 

V románu Nesmrtelnost se nachází oba typy variace. Externím typem variace 

bychom mohli nazvat Kunderovu inspiraci v knize Korespondence Goetha s dítětem 

od Bettiny von Arnim. Z této knihy si propůjčuje téma vztahu mezi Bettinou a nesmrtelným 

Goethem, aby jej hravým způsobem ztvárnil ve svém románu. Interním variačním postupem 

je použití motivu brýlí. Brýle vystupují jako atribut postav. Motiv brýlí se objevuje u Agnes, 

Laury i Bettiny.  Každá postava je používá jiným způsobem. Agnes si v nich připadala hezká 

a tajemná42, Laura si je nasazovala, aby zakryla pláč43, Bettina chce skrze ně dát drze 

a vyzývavě najevo, že patří k mladé generaci44, Christiána je naopak vnímá jako součást 

nesrozumitelné řeči45.  

Celá tato kniha je ve formě variací. Jednotlivé oddíly následující po sobě jako jednotlivé úseky 

cesty, která vede dovnitř tématu, dovnitř myšlenky, dovnitř jedné jediné situace, jejíž pochopení 

se mi ztrácí v nedohlednu.46 

2.2.2.2.2 Variace v Pomalosti 

Příběh Pomalosti využívá ve své výstavbě variaci na konkrétní epizodu z novely 

Není zítřku Vivanta Denona, konkrétně na společně strávenou noc rytíře a Madame de T. 

Kundera tento motiv rozšiřuje příběhem Vincenta a Julie. Vytváří příběh, který je právě onou 

zmíněnou variací. Interní variací je motiv rychlosti. Zatímco v příběhu osmnáctého století 

bytostně prožívají svou existenci: „Le cocher le salue ; il s’arrête, il approche les doigts 

de son nez, puis il monte, s’assoit, se blottit dans un coin, les jambes agréablement allongées 

                                                             
41CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 82. 
42 KUNDERA, Milan. Nesmrtelnost. Brno: Atlantis, 1993, s. 98. 
43 Tamtéž. 
44 Tamtéž, s. 52. 
45 Tamtéž, s. 52. 
46CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 83. 
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[...] pendant tout ce temps, il s’efforcera de rester au plus proche de la nuit qui, 

inexorabalement, se fond dans la lumière.“47, postavy století dvacátého před touto zkušeností 

utíkají prostřednictvím extáze, tedy zapomenutím sebe sama: „D’un pas déterminé, il se hâte 

vers sa moto, il désire sa moto, il est plein d’amour pour sa moto, pour sa moto sur laquelle 

il oubliera tout, sur laquelle il s’oubliera lui-même.“48. Další interní variací je prostor zámku, 

ten je motivickým pozadím příběhu. 

2.2.2.2.3 Variace v Identitě 

V Identitě je variační látkou motiv proměny. Na úrovni externí bychom mohli najít 

podobné rysy s  Kafkovou Proměnou. Chantal stárne, což s sebou přináší, zvláště u žen, jisté 

tělesné proměny. Pokouší se proti této změně, která ji děsí tím, nakolik transformuje její 

identitu, bojovat. Stejný motiv se projevuje v rámci interní variace. Tato proměna má několik 

poloh: nehraná proměna, hraná proměna a proměna snová. Všechny tyto proměny odkazují 

k tématu identity. Nehranou proměnou prochází Chantal, prožívající své stárnutí: „Toute 

femme mesure le degré de son vieillissement à l’intérêt ou au désintérêt que les hommes 

manifestent pour son corps.“49 Hranou proměnou prochází postava Jean-Marca: „Je deviens 

Cyrano; Cyrano: l’homme qui sous le masque d’un autre déclare son amour à la femme 

aimée [...].“50A snovou proměnou prochází Agnes v závěru románu, tato proměna 

je ve znamení ztráty identity: „˗ Anne? » Elle est glacée d’horreur: «Pourquoi m’appelez-

vous Anne? – N’est-ce pas votre nom? – Je ne suis pas Anne! – Mais depuis toujours je vous 

connais sous le nom d’Anne!»“51 

  

                                                             
47 KUNDERA, Milan. La lenteur. Paris: Gallimard, 1995, s. 183. 
48 Tamtéž, s. 182. 
49 KUNDERA, Milan. L'identité. Paris: Gallimard, 2000, s. 51. 
50 Tamtéž, s. 122. 
51 Tamtéž, s. 201˗202. 
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2.2.2.2.4 Variace v Nevědomosti 

Nevědomost je vystavěna na variacích obou typů. Poukažme si na variované téma 

návratu. Na externí úrovni dochází k propojení Homérovy Odyssey a dalších románů 

o návratu (typických pro dvacáté století). Na interní úrovni se toto téma opakuje 

u jednotlivých postav, ať už těch, co se vrací, či těch, ke kterým se vrací. 

2.2.2.2.5 Variace jako prostředek výstavby postav 

Kundera používá prostředek variace i při komponování svých postav. Vytváří 

postavy, jejichž význam se rozšiřuje přes postavy jiných románů. Typickými postavami 

tohoto typu jsou: Rubens, doktor Havel či Martin, jeden z protagonistů povídky Zlaté jablko 

věčné touhy. Ve francouzském cyklu se tento typ postavy rozpouští do postavy libertina. 

Postavy se však propojují i na interní úrovni, avšak v kontextu celé Kunderovy 

tvorby. Kundera nechává takto postavy vstupovat do prostoru nad románem, kde se postavy 

pro svou podobnost propojují. Mohli bychom tak najít spojitost mezi Immaculatou a Bettinou. 

Obě tyto postavy touží participovat na nesmrtelnosti veřejných osob se snahou hypertrofovat 

tak svou duši. Mohli bychom propojit postavu Josefa a Jean-Marca pro jejich obdobný způsob 

výběru povolání či Josefa a Rubense, kteří si uvědomují slabost své paměti, oba zjišťují, 

že se jejich erotický život proměnil na sled krátkých limitovaných obrazů či fotografií. 

Chantal rozšiřuje svou platnost atributy Agnes. Obě postavy trpí představou, že se nalézají 

ve světě, do kterého nepatří. Dalším společným znakem je jejich shodný vztah k tělesnu. 

„Quand je vous ai revue, j'ai été émerveillé par votre allure si légère, si assoiffée 

des hauteurs.“52 A „Její sestra Agnes: tělo se zvedá jako plamen. A hlava je ustavičně mírně 

sklopená: skeptická hlava dívající se k zemi.“53 

V další kapitole se budeme zabývat problematikou kunderovských postav 

a vypravěčů, protože právě tyto dvě naratologické kategorie jsou svorníkem umělecké jednoty 

Kunderových románů54. 

  

                                                             
52 KUNDERA, Milan. L'identité. Paris: Gallimard, 2000, s. 92. 
53 KUNDERA, Milan. Nesmrtelnost. Brno: Atlantis, 1993, s. 238. 
54  CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 24. 
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3. KATEGORIE POSTAVY A VYPRAVĚČE 

Svorníkem umělecké jednoty Kunderových románů, médiem integrace příběhů 

a existenciálních témat zůstává obraz literární postavy nebo obraz vypravěče. [...] Jedinečná postava, 

nebo jedinečná perspektiva postavy vypravěče, jejich individuální existenciální kód a konkrétní 

situace, to je východisko Kunderových románů, jejich tematické i epické centrum.55 

V této kapitole se pokusíme určit povahu kunderovských postav a vypravěče. 

Pokusíme se definovat především vznik, ztvárnění a úlohu postav v příběhu a to, jaké motivy 

se k nim váží. Postavy budeme klasifikovat podle jejich příslušnosti k té které příběhové linii. 

Dále se pokusíme zachytit, jaké typy vypravěčů Kundera ve svých dílech používá. Stejně jako 

v předešlé kapitole budeme zkoumat Kunderovo architektonicky nejdokonalejší dílo, 

Nesmrtelnost, a jeho tři francouzské romány, Pomalost, Identitu a Nevědomost. Jako 

teoretický podklad budeme používat ...na okraji chaosu... Daniely Hodrové, Vyprávět příběh 

Tomáše Kubíčka a Teorii vyprávění Franze Stanzela. 

3.1 POSTAVA 

Le roman est une méditation sur l'existence vue au travers de personnages 

imaginaires.56 

Přestože nám autor nesděluje mnoho o smyslu svých románů, vyjadřuje 

se ke způsobu jejich komponování, tedy i ke způsobu tvorby svých postav. Základními pojmy 

charakterizujícími Kunderovy postavy jsou egoimaginární ego / imaginární bytost57, 

možnost58 a dvojexpozice59.  

Jak jsme zmínili výše, Kundera používá románu jako nástroje poznání. Za jeho 

základní kámen považuje zkušenost. Kunderovy se snaží ze svých postav vytvořit jakési 

„průvodce“ na cestě za poznáním. Každá postava je tvořena tak, aby zažívala univerzální 

existenciální zkušenost (nevolnost, závrať, odcizení,...). Drží se takto Proustova vyjádření 

o smyslu románového umění: „Každý čtenář, když čte, je vlastním čtenářem sebe sama. 

                                                             
55  CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 24. 
56  KUNDERA, Milan. L'art du roman. Paris: Gallimard, 1986, s. 106. 
57  Tamtéž, s. 21. 
58  Tamtéž, s. 48. 
59  LE GRAND, Eva. Kundera, aneb, Paměť touhy. Olomouc: Votobia, 1998, s. 35. 
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Román je zvláštním optickým nástrojem, který spisovatel nabízí čtenáři, aby mu umožnil 

objevit to, co by jinak sám v sobě nikdy neviděl...“60. 

Postava se nám tedy jeví jako určitý způsob naplnění existenciální možnosti života. 

Například, jak Kundera píše ve svém L‘art du roman, Tereza, jedna z hlavních postav románu 

Nesnesitelná lehkost bytí zažívá existenciální zkušenost závratě, přičemž my tuto zkušenost 

můžeme mít nebo jsme ji nezažili, ale máme ji v sobě uzavřenou, avšak tato možnost není 

našim kódem.  

Ce n'est pas la clé pour comprendre vous ou moi. Pourtant, et vous et moi nous connaissons 

cette sorte de vertige au moins comme notre possibilité, une des possibilités de l'existence. Il m'a fallu 

inventer Tereza, un « ego expérimental », pour comprendre cette possibilité, pour comprendre 

le vertige.61 

Milan Kundera se v koncipování svých postav nedrží norem nastolených 

psychologickým realismem. Jak jsme se zmínili výše, vytváří své postavy pod imperativem 

Kafkova epigonství. Nesnaží se nám podat co největší množství informací o postavě, nechává 

je redukované do té míry, do jaké slouží ideje románu. Není popsáno fyzické vzezření 

postavy, pokud to tedy není nutné pro vyjádření jejího základního tématu, Kundera ve svých 

románech postupně redukuje i jména postav, zatímco v Žertu mají jeho postavy ještě jméno 

a příjmení, v románu Nesmrtelnost je postava dokonce známa pouze pod svým křestním 

jménem (Agnes) či pouze pod svou přezdívkou (Rubens). Kundera takto polemizuje s pojetím 

postavy jako napodobeniny živé bytosti a prohlašuje postavu za „imaginární bytost“, 

za „experimentální ego“62. 

Mohlo by se zdát, že takto tvořená postava nemůže působit „živě“. Kundera však 

ve svých esejích argumentuje tím, že postavu dělá živou to, že dochází na konec 

své existenciální problematiky, tzn., že dochází až na konec významu slov či významu situací, 

ze kterých je uhnětena. Postavy jeho románu jsou nositeli témat a jejich význam je lemován 

dílčími motivy. Všechny postavy hledají svou vlastní identitu. 

                                                             
60 KUNDERA, Milan. Nechovejte se tu jako doma, příteli. Brno: Atlantis, 2006, s. 20. 
61 KUNDERA, Milan. L'art du roman. Paris: Gallimard, 1986, s. 49. 
62 HODROVÁ, Daniela. ...na okraji chaosu.... Praha: Torst, 2001, s. 528. 
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Každá z postav má nějaký existenciální kód, který je charakterizován klíčovými 

slovy. Klíčovými slovy vyjadřujícími například téma postavy Terezy z Nesnesitelné lehkosti 

bytí jsou le corps, l'âme, le vertige, la faiblesse, l'idylle, le Paradis63. 

Saisir un moi, cela veut dire, dans mes romans, saisir l'essence de sa problématique 

existentielle. Saisir un code existentiel. (...) le code de tel ou tel personnage est composé de quelques 

mots-clés.64 

Postavy jsou dále vystavěny jako otázka či jako hypotéza. Jejich význam se nám 

rozkrývá teprve jejich blouděním příběhem. Postavě je obvykle vsazena do cesty nějaká 

neobvyklost, která ji donutí jednat. „Typ postavy v Kunderových románech můžeme také 

označit jako postavu-hypotézu stojící v opozici k postavě-definici, jejíž rysy, povaha, 

sémantický kód jsou otevřené a rozvíjejí se teprve v intencích hledání a tázání textu.“65 Celý 

román je jakýmsi meditativním dotazováním se, vypravěč tak prostřednictvím postav pokládá 

otázky, které nevysvětluje, ale ani na ně nežádá odpověď. Vyžaduje pouze pozorného čtenáře. 

Význam postav je dále zpřesňován jejich vsazováním do dvojexpozice s dalšími 

postavami. Abychom poznali, čím postavy jsou, je důležité je vidět v porovnání s tím, čím 

nejsou. Získáváme tak onu románovou polyfonii významů a realita zůstává obsažena ve své 

komplexnosti. Čtenáři je tato skutečnost srovnávání a prodlužování postav naznačena 

opakováním motivů. V Nesmrtelnosti se nám tak protíná například postava Agnes 

a Christiany a vstupují do kontrastu se svými mladšími sokyněmi, Laurou a Bettinou.  

Aby Kundera čelil redukující práci orchestrované kýčem, svá témata a postavy podřizuje 

sémantické dvojexpozici, v níž se simultánně objevují dva v zásadě neslučitelné světy, jejichž 

překvapivou blízkost ukazuje.66  

Jedním z těchto motivů umožňujících dvojexpozici je tělesnost, konkrétně odlišené 

nazírání tělesnosti postavami vyprávěcí linie přítomnosti. Zatímco Agnes chápe svou 

tělesnost jako cosi, co ji „táhne k zemi“, její sestra Laura se se svým tělem ztotožňuje. Tímto 

dvojím pohledem na tělesnost se Kundera snaží utéci redukcionalismu kýčem67. 

                                                             
63 KUNDERA, Milan. L'art du roman. Paris: Gallimard, 1986, s. 46. 
64 Tamtéž, s. 46. 
65 KUBÍČEK, Tomáš. Vyprávět příběh: naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Brno: Host, 2001, 
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66 LE GRAND, Eva. Kundera, aneb, Paměť touhy. Olomouc: Votobia, 1998, s. 35.  
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V Kunderově díle můžeme rozlišovat postavy lyrické a postavy epické. Lyrickými 

postavami se rozumí ty, které hledají sama sebe ve svém obrazu. Tyto postavy neprožívají 

spontánní touhu, hledají štěstí ve svých vzorech. Snaží se od zbytku společnosti vydělit 

patetickými gesty a silnými emocemi. Typicky lyrickou postavou v románu Nesmrtelnost 

je Laura, která nejenže přebírá Agnesino gesto loučení, ale i její rozmary, kterými je například 

nošení černých brýlí. Toto vše si nakonec přetváří podle svého. Další lyrickou postavou 

je Paul, který se snaží být postavou originální. „Najednou pochopil, že ho ostatní vidí jinak, 

než jak se vidí on sám anebo jak si myslí, že ho vidí jiní.“68 V tuto chvíli si uvědomí, 

že na jeho postavu dopadá něžný svit komična69. Mezi epické postavy bychom mohli zařadit 

právě postavu Agnes a postavu Christiany, jsou to postavy, které netouží po předvádění 

se na velké scéně dějin, ale jediné, co chtějí, je autenticky existovat. „Podezírám ji dokonce, 

že raději ležela na trávě s očima upřenýma k nebi, po němž plula oblaka.“70 

3.1.1 DĚJOVÉ LINIE JEDNOTLIVÝCH ROMÁNŮ 

Abychom dokázali dostatečně vhodně pracovat s postavami, musíme je nejprve 

rozřadit do jednotlivých dějových linií. Z jejich umístění v příběhu plyne jejich povaha 

a důležitost. 

3.1.1.1 Pomalost 

Incipit románu Pomalost připomíná incipit Nesmrtelnosti. Příběh jako by se rodil 

přímo „před zraky“ čtenáře. Vypravěč-postava uvádí čtenáře do děje zdánlivě biografickým 

vyprávěním o své cestě na venkovský zámek ve Francii. Netrpělivost předjíždějícího řidiče 

ve spojení s představou renesančního zámku strhne vypravěče k úvahám o čase, dějinách 

a pomalosti. Nostalgie po časech, které nepozorovaně odešly ze světa, zrodí příběh, který 

se stane hlavní příběhovou osou románu. Další příběhové linie vznikají zdánlivě náhodně. 

Vypravěč Pomalosti, stejně jako tomu bylo v románu Nesmrtelnost, demonstruje, nakolik 

média určují proud našich myšlenek.  

                                                             
68 KUNDERA, Milan. Nesmrtelnost. Brno: Atlantis, 1993, s. 128. 
69 KUNDERA, Milan. Nechovejte se tu jako doma, příteli. Brno: Atlantis, 2006, s. 13. 
70 KUNDERA, Milan. Nesmrtelnost. Brno: Atlantis, 1993, s. 210. 
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Ležím v posteli ve sladkém polospánku. Už v šest hodin v lehkém prvním probuzení sáhnu po 

malém tranzistorovém rádiu, které mám u polštáře, a stisknu knoflík. Ozvou se první ranní zprávy, 

jsem sotva s to rozeznat jednotlivá slova a zase usínám, takže se věty hlasatelů proměňují ve sny.71 

Příběh Bercka a Immaculaty klíčí z asociace vyvolané televizní reportáží 

o hladovějících afrických dětech. „Les enfants français accourant pour apporter de l'aide 

à leurs petits camarades africains évoquent toujours pour moi le visage de l'intellectuel 

Berck.“72 

Nabízí se nám více způsobů dělení postav. Rozdělíme je podle toho, jakou 

existenciální oblast zaujímají z hlediska časového, a jejich vztahu k vypravěči. V logice 

příběhu vložíme do centra naší analýzy postavy, které vytváří páry. 

Pomalost obsahuje tři hlavní příběhové linie. První je linie vypravěče a jeho ženy 

Věry. Tento příběh je umístěn do příběhové linie přítomnosti. Tato linie je komplikovaná, 

obsahuje totiž vypravěče-postavu, vypravěče-demiurga. Tato dvě rozdělení se navíc vzájemně 

protínají, omezují, odkazují od fikčního světa ke světu reálnému.  

Další linií příběhu je linie přítomnosti. Časově se shoduje s vypravěčovou linií 

příběhu, ale je jí ontologicky podřazená, protože jde o fikční postavy, které si vypravěč sám 

vytvořil. Na této úrovni budeme rozlišovat více dílčích příběhů. Obsahuje příběh Vincenta 

a Julie, Vincenta a Pontevina, Bercka a Duberqua, Bercka a Immaculaty, Immaculaty 

a kameramana a nakonec nostalgický svět českého vědce. Tento svět vzniká meditací 

vypravěče-postavy a rozšiřuje se meditacemi vypravěče demiurga. 

Třetí příběhovou linií je linie minulosti, která je výše zmiňovanou osou celé knihy, 

propojuje se totiž s oběma předešlými liniemi. Vypravěč konfrontuje tento svět s moderním 

světem 20. století. Hlavní postavy tohoto příběhu jsou Madame de T. a rytíř. 

Koexistují tak vedle sebe dvě historická období, která autor-vypravěč propojuje 

společným tématem, tématem libertinismu. 

 

3.1.1.2 Identita 
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Tento román obsahuje omezený počet postav, je jich znatelně méně než v předešlém 

románu. Nevyskytuje se v něm dokonce ani postava-vypravěč, jako tomu bylo v Pomalosti 

a Nesmrtelnosti. 

V tomto příběhu se rozvíjí pouze jedna fabule, příběh samozřejmě obsahuje dílčí 

příběhové digrese, ale tyto příběhy jsou pouze epizodické, nicméně je třeba zmínit, 

že pro Milana Kunderu „žádná epizoda není a priori odsouzena zůstat navždy epizodou, 

neboť každá událost, i ta nejnepatrnější, má v sobě skrytu možnost stát se dříve či později 

příčinou jiných událostí, a proměnit se takto v příběh či dobrodružství“73. 

Postavy budeme proto klasifikovat podle jejich důležitosti v příběhu. Rozdělíme 

je na postavy hlavní a vedlejší. Vedlejší postavy si rozdělíme podle toho, do jaké životní sféry 

hlavních postav patří. Tuto životní sféru budeme určovat podle prostoru či času, ve kterém 

se pro hlavní postavy staly důležitými. Vznikají nám tak tři kategorie: kategorie soukromého 

života přítomnosti, soukromého života minulosti a veřejného života. V rámci těchto 

tří kategorií budeme pokračovat v jejich další analýze. Pokusíme se je charakterizovat přes 

způsob jejich vzniku, jejich vnější a vnitřní charakteristiku a funkci v příběhu. 

Hlavní postavy tohoto románu se tentokrát nerodí z vypravěčovy úvahy, vzpomínky 

či pocitu, vypravěč je rovnou umisťuje do příběhu. Vedlejší postavy jsou nezbytné 

pro fungování hlavních postav, reprezentují totiž svět, ve kterém se hlavní postavy nacházejí. 

Vstupují tak do fikčního světa skrz vzpomínky hlavních postav, skrz jejich vyprávění.  

Stejně jako tomu bylo v předešlých románech, tak i v Identitě dostáváme pouze 

redukované informace o postavách. Mohli bychom si postavy rozdělit podle způsobu 

pojmenování. Toto pojmenování koresponduje s prostorem, který v příběhu obývají. Mohli 

bychom najít pět způsobů jejich pojmenování: vlastní jména (Chantal, Jean-Marc), obecná 

jména označující rodinné příslušníky (belle-soeur, enfant, mari), přezdívky (Britannicus), 

příjmení (Leroy) či pouze označení vytyčením charakteristického znaku postavy (la dame 

distinguée aux doigts couverts de bagues, collègue).  

Postavy označené vlastním jménem jsou protagonisty příběhu, toto označení 

koresponduje s jejich časoprostorovým umístěním do soukromého života přítomnosti. Postavy 

označené pouze obecným jménem určujícím jejich postavení v rodině patří do soukromého 
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života minulosti, na který se hlavní postava snaží zapomenout, nejmenuje je jejich vlastními 

jmény. Další postavy spadají do prostoru veřejného života, tudíž nesou buď označení 

příjmením, přezdívkou, nebo svým převládajícím vizuálním znakem. Je to svět mimo osobní 

zónu hlavní postavy. 

Dalším kritériem pro třídění postav je jejich přímá charakteristika. Množství 

informací je opět úměrné prostoru, ve kterém se postavy vyskytují. Tuto kategorii budeme 

řešit v logice časoprostorových kategorií. 

První je prostorová kategorie soukromí. Patří do ní hlavní dvojice postav stárnoucí 

milenecký pár Chantal a Jean-Marc. Je v ní pojednáván jejich intimní život. Postavy této linie 

jsou protagonisty románu, posouvají příběh. Máme tak o nich více informací než o ostatních 

postavách. Kundera je však dále konstruuje jako experimentální ega. Informace, 

které nám o nich poskytuje vypravěč, jsou pouze ty, jež umožňují dále vystavovat příběh. 

V případě postavy Chantal máme informace o její minulosti, víme, že se brzy vdala, měla 

dítě, které brzy zemřelo, že žila ve vile, jež se pro ni stala symbolem noční můry, symbolem 

nesvobody. Víme, že pracovala jako učitelka, ale aby mohla utéct, rozhodla se dělat práci, 

kterou nemá ráda a vytvořila si tak dvojí identitu, jednu, která se vysmívá, druhou, 

jež je konformní se světem, který nenávidí, jehož se necítí součástí. 

3.1.1.3 Nevědomost aneb „Qu'est-ce que tu fais encore ici ?“74 

Román Nevědomost se svým incipitem liší od předešlých románů. Vypravěč 

nás uvádí do příběhu prostřednictvím dialogu postav. Téma jejich rozhovoru je zároveň 

základním motivem celého románu. Je jím životní pocit exulantů postavených před otázku 

Velkého návratu75 do rodné vlasti. Příběh postav Nevědomosti se stává materií k úvahám 

o paměti, lásce, dějinách, identitě atd., tedy k úvahám nad Kunderovými základními tématy. 

Příběh Nevědomosti se od předešlých románů liší i svým rozložením na dějové linie. 

Neobsahuje totiž příběhovou linii vypravěče-postavy, vypravěč je zde přítomen nejvýrazněji 

ve formě esejistických úvah. Není v něm obsažena ani paralelní příběhová linie minulosti, 

jako tomu bylo v Nesmrtelnosti či Pomalosti. S románem Pomalost jej však spojuje vsazení 

příběhu hlavních postav do paralely s příběhem románu jiného autora, tentokrát s příběhem 
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Homérova Odyssea, konkrétně s příběhem jeho návratu na rodnou Ithaku. Příběh Odyssea 

je, spíše než samostatným příběhem, součástí vypravěčových úvah, nebudeme jej tudíž 

považovat za samostatnou příběhovou linii. Román Nevědomost se skládá ze dvou 

příběhových linií postav, ta je dále opředena reflexivními pasážemi vypravěče ve formě eseje 

či vypravěče jako hodnotícího autentifikátora. Úloze vypravěče se budeme věnovat 

v následující kapitole. 

Postavy tohoto příběhu obývají stejnou existenciální oblast, kterou je převážně 

začátek devadesátých let v Československu. Vsazením hlavních postav do dvojexpozice 

se vypravěč snaží zachytit existenciální zkušenost nostalgie v její úplnosti. 

Takto nám vznikají dvě linie příběhu, linie exulantky Ireny a linie exulanta Josefa. Irena 

prožívá stesk po své vlasti, přestože se nechce vrátit, Josef naopak žádnou nostalgii necítí. 

Vedlejší postavy vstupují do příběhu, stejně jako v Identitě, prostřednictvím vzpomínek 

a vyprávění hlavních postav, následně jsou tyto postavy aktualizovány svou vlastní 

promluvou. 

Příběhová linie Ireny obsahuje postavu její matky, zesnulého manžela Martina, 

současného přítele Gustava, Josefa, Sylvie, její francouzské přítelkyně, a její soucitnou 

přítelkyni Miladu. Vedlejší postavy vytvářejí v příběhu prostor pro dokreslení tématu hlavní 

postavy. Pouze postava Milady na chvíli vytvoří autonomní příběhovou linii. Tato postava 

také jako jediná prostupuje příběhové linie obou hlavních postav. Příběhová linie Josefa 

obsahuje postavu jeho zesnulé ženy, bratra a jeho ženy Katy, přítele N., Ireny (na jejíž jméno 

si nemůže vzpomenout, mluví o ní tedy jako o ženě z letiště), dcery jeho bývalé ženy 

a Milady (která v jeho příběhu vystupuje pouze jako dívka z deníku či dívka ze střední školy).  

3.1.2 CHARAKTERISTIKA POSTAV 

V této části budeme zkoumat způsob výstavby postav. Pokusíme se zjistit, zdali 

postavy i nadále fungují jako experimentální ega či imaginární bytosti, pokusíme se určit, 

jakou možnost představují a do jakých dvojexpozic je vypravěč vkládá. Zaměříme 

se především na charakterizaci hlavních postav příběhů. 

3.1.2.1 Postava jako experimentální ego 

Kundera pracuje se svými postavami jako s experimentálními egy. Projevuje 

se to ve způsobu jejich pojmenování a v množství informací, které nám o nich poskytuje. 
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Postavy románu Pomalost si můžeme na základě jejich pojmenování rozdělit do tří skupin. 

První skupina je složena z postav pojmenovaných křestním jménem (Vincent, Julie) nebo 

příjmením (Duberque, Berck, Pontevin, Čechořipský). Vypravěč je pojmenovává podle toho, 

jakou měrou se podílejí na společenském životě fikčního světa Pomalosti. Postavy označené 

příjmením jsou společensky aktivní, aspirují takto na malou či velkou nesmrtelnost. Dále 

vypravěč pojmenovává své postavy přezdívkou či podle jejich funkce v příběhu (Immaculata, 

kameraman). Postava Immaculaty vystupuje z paměti jiných postav, proto je označena 

přezdívkou, kterou jí paměť této postavy udělila. Nakonec je tu pojmenování Madame de T. 

a rytíř. Toto pojmenování v sobě nese kouzlo doby 18. století: „Nous sommes entrés dans 

le monde du secret, là  où il n’y a pas de noms.“76 

Kundera se ve svém rozhovoru vyjadřuje k pojmenování svých postav následovně: 

„Jacques-Alain Berck = Léon Schwartzenberg ! Tu as remarqué ? Les deux noms rimes !“77. 

I v tomto případě Kundera nechává svůj román podlehnout výzvě hry. Zastavme se na chvíli 

nad způsobem pojmenování českého vědce: Čechořipský. Toto jméno by mohlo být složeno 

ze slov Čechy a Říp. Čechy odkazují ke státní příslušnosti a Říp je pradávným znakem 

češství, tato teorie je podpořena následujícím dialogem s Berckem. Ten se ve snaze posílit své 

ego předstíranou solidaritou s postkomunistickou zemí, jíž přisuzuje reálie, které patří 

do okolních zemí východního bloku, stává komickou postavou.  

3.1.2.2 Postava jako možnost 

Všechny Kunderovy postavy se pokouší zachytit svou vlastní identitu. Vzhledem 

k tomu, že nás ale každým dnem životní zkušenost pozměňuje, je uskutečnění této tužby 

nemožné. Postavy se takto pokoušejí různými marnými pokusy dojít ke štěstí před zraky 

společnosti.  

3.1.2.2 Vincent 

Vincentovou možností je osobní nejistota a z ní plynoucí nutnost napodobovat vzory 

z jeho okolí. Motivy, které tuto postavu doprovázejí, jsou rychlost, zapomnění, obraz 

a metafora. Na cestě za vlastní identitou a štěstím postupuje nesvobodně. Je ochoten vzdát 

se potěšení ve prospěch obrazu, který bude mít pro společnost. Hledá svůj obraz v uznání 
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druhých. Napodobuje nejprve Pontevina (zkouší vyprávět jeho vtipy, pokusí se svést mladou 

písařku), dále se pokouší napodobovat mistry libertinství. Na to je však příliš ovinut lyrickou 

iluzí78, potřebuje zakrýt vulgaritu poetickou metaforou. Hledá svou cenu v uznání druhých, 

a tak neprožívá svůj život autenticky, snaží se na své bytí ve světě zapomenout 

prostřednictvím extáze z rychlosti. Opouští příběh ve znamení popření sebe sama. „D‘un pas 

déterminé, il se hâte vers sa moto, il désire sa moto, il est plein d’amour pour sa moto, pour 

sa moto sur laquelle il oubliera tout, sur laquelle il s’oubliera lui-même.“79 

3.1.2.3 Chantal  

Chantal zažívá existenciální zkušenost stárnutí. Jejími klíčovými slovy se tak stává 

vše, co je spjato s tělesnou proměnou: identita, touha, stud, stárnutí, tělesnost, obraz. 

Vypravěč ji vystavuje na tématu identity. Vchází do příběhu přes úvahy o nečekaném 

odchodu ze světa (spodoba se smrtí), nechává ji pracovat v království imagologie, ve světě 

reklamní agentury. V tomto světě je nucena se přetvařovat, její obraz se začíná štěpit na obraz 

pro veřejnost a soukromý. Její stárnutí chápe jako průsvitnění jejího těla, jako krok směrem 

ke smrti. Dostáváme informace o její minulosti, kde pobývala se svou bývalou rodinou 

ve vile, kde všechna pravidla soukromí odpadají. Tato postava dochází na konec své 

existenciální tematiky tak, že přes zvrácený svět snu, kde ji z její identity doslova vysvlékají, 

dochází ke konverzi. 

3.1.2.4 Jean-Marc 

Jean-Marcovým tématem je vášeň a jedinečnost. Jeho motivy jsou žebrák a strom. 

Jean-Marc vstupuje do příběhu reflexí na téma zaměnitelnosti pro něj doposud jedinečné 

bytosti. Jeho jediným pojítkem se světem je vášeň k Chantal. Jako mladý si chtěl vybrat 

povolání, ke kterému by pociťoval nějakou vášeň, ale všechny vědy mu připadaly beze 

smyslu, zvolil si povolání doktora bez sebemenší znalosti sebe sama. Pro svůj odpor k tělesnu 

zanechává studií, vzdává se všech ambicí a uvědomuje si, že tous les trains étaient partis80. 

Dobrovolně se tak usídluje en marge du monde81. Jeho alter egem v příběhu se stává žebrák 

sedící pod stromem svých možností. Žebráci jsou, podle slov Chantal, jediní libres 
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et sincères82. Jean-Marc odsuzuje lidi pro jejich lhostejnost a s tím spojenou neautentičnost, 

protože on je právě postavou, která se rozhodla žít ve shodě se svým přesvědčením. 

„Aujourd‘hui nous sommes tous pareils, tous unis par la commune indifférence envers notre 

travail. Cette indifférence est devenue passion. La seule grande passion collective de notre 

temps.“83 

Posledním pojítkem se světem se pro něj stává jeho vztah s Chantal. „Il se disait que 

Chantal est son seul lien sentimental avec le monde.“84Protože je Chantal jeho jedinou vášní, 

prožívá její lhostejnění, snaží se opět probudit její zaujetí pro sebe a svět milostnými dopisy 

oslavujícími její krásu a tělesno. V logice svého tématu se však opět usazuje na pokraji jejich 

lásky, vytváří si novou identitu a dopisy píše po vzoru Cyrana z Bergeraku.  

Motiv ztráty identity milované bytosti se přes svět snu dostane do své krajní podoby, 

vysvlečením Chantal z její identity. Po této Chantalině zkušenosti tak Jean-Marc může v klidu 

odejít z příběhu. 

3.1.2.5 Josef 

Josefovým existenciálním tématem je zapomnění. Odchází ze své vlasti, protože 

se necítí být součástí světa, ve kterém doposud žil. Odjíždí do Dánska a pod silou přítomnosti 

zapomíná svou minulost. Jeho paměť ho v jeho očích očerňuje: „Le malade souffre 

de la déformation masochiste de sa mémoire.“85. Příběh Nevědomosti je vystavěn na motivu 

nostalgie, kterou Josef právě pro svou masochistickou paměť necítí. Po smrti své ženy 

se vrací do Československa a zjišťuje, nakolik se jeho představa o sobě samém rozchází 

s realitou. „Lorsqu‘il vivait en Bohême et qu’il rencontrait des gens qui l’avaient connu 

précedement, il était toujours surpris qu’ils le tiennent pour quelqu’un de plutôt courageux 

(il se voyait pusillanime), à l’esprit caustique (il se croyait ennuyeux) et qui avait bon coeur 

(il se rappelait que ses mesquineries).“86 Zjišťuje, že se po své emigraci stal pro „pozůstalé“ 

mrtvým. Sleduje předměty, které kdysi patřily jemu, v domě svého bratra a to v něm 

umocňuje touhu svou ženu chránit a uchovat. Když se pokusí vybavit tvář a usměv své ženy, 

dochází k závěru, že mu v jeho paměti nezbylo než několik málo obrazů. Nekonečným 

                                                             
82 KUNDERA, Milan. L'identité. Paris: Gallimard, 2000, s. 109. 
83 Tamtéž, s. 104. 
84 Tamtéž, s. 111. 
85 KUNDERA, Milan. L'ignorance. Paris: Gallimard, 2005, s. 87. 
86 Tamtéž. 
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opakováním jejich společných zvyků tak vyzývá čas na souboj. Tato postava uzavírá celý 

román popřením své minulosti a následným odchodem za idylou domku z červených cihel 

a ztepilou jedlí. 

Josef se propojuje s postavou Rubense: „Když už se smířil s tím, že se mu jeho život 

ztenčil na sexuální zážitky a ty zase jen na sedm nehybných obrazů, na sedm fotografií, chtěl 

by aspoň doufat, že v nějakém koutu paměti je zapomenuta ještě osmá, devátá, desátá 

fotografie.“87.  

3.1.2.6 Irena 

Ireniným existenciálním tématem je nesvoboda. Po sametové revoluci se vydává 

do Československa pod tíhou zjednodušených argumentů své přítelkyně Sylvie a následně 

rozhodnutí svého přítele. Vypravěč se pouští do rozboru její minulosti, kde ji přirovnává 

ke stínu její matky. Irena přemýšlí, jak by její život vypadal, kdyby se rozhodla sama za sebe. 

Když se vrátí do Prahy, je nucena si pro nenadálou změnu počasí koupit v Praze šaty. Jakmile 

se zahlédne v zrcadle, probudí to v ní úvahy o tom, jak by vypadal její život, kdyby 

neemigrovala. 

Celle qu'elle voyait n'était pas elle, c'était une autre ou, quand elle se regarda plus 

longuement dans sa nouvelle robe, c'était elle mais vivant une autre vie, le vie qu'elle aurait eue si elle 

était restée au pays.[...] Comme si, jadis, au début de sa vie adulte, elle avait eu devant elle plusieurs 

vies possibles parmi lesquelles elle avait fini par choisir celle qui l'avait amenée en France.88 

Uvědomění si vlastní neuskutečněné možnosti se dotýká otázky identity a svobody. 

Z toho plynou klíčová slova Ireny: slabost, závislost, nesvoboda. Její slabost se projevuje 

v nemožnosti se sama za sebe rozhodnout. Vypravěč vytváří prostor pro úvahy na téma 

nutnosti a náhody. Náhodu chápe jako naši jedinou svobodu, nutnost naopak chápe jako tlak 

okolí, a tedy vzdání se možnosti rozhodovat se sami za sebe. 

Irena uzavírá svůj příběh svou vlastní volbou. Tato volba je poněkud nešťastná, 

ale přesto svobodná.  

3.1.2.7 Milada 
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Miladino téma je opředeno narážkou na část Skácelovy básně, která tuto postavu 

příběhem doprovází: 

Un cheval va à travers champs; sur son do sun squelette avec une faux à la main et, derrière, 

sur sa croupe, un paon à la queue déployée, splendide et chatoyante comme l’éternelle vanité.89  

V tomto úryvku se odráží Miladin vztah k životu. Protože se jako mladá ocitla tváří 

v tvář smrti, vnímá tak nadále její přítomnost a uvědomuje si marnost lidského počínání. 

Když se Milada rozhodne vzít si kvůli nešťastné lásce život, je to právě její pýcha, 

která ji provází na cestě ke smrti. V poslední okamžik před plánovanou smrtí vyndá z kapsy 

zrcátko a je dojata sama sebou, svou krásou.  

Klíčovými slovy Milady je nostalgie, krása a smrt. Její příběh klíčí z Josefova deníku, 

tedy ze zaznamenané vzpomínky. 

Milada se bojí smrti a její fyzické stránky, svádí tak boj s časem. Nejenže je její 

přítomnost zajatá časem minulým: „Le temps lui apparaît tout différement ; ce n’est plus 

le présent victorieux qui s’empare de l’avenir; c’est le présent vaincu, captif, emporté par 

le passé.“90, ale tato nostalgie ji dovádí k popření vlastní budoucnosti: „L‘avenir 

ne l’intéressait pas; elle désirait l’éternité, c’est le temps qui s’est arrêté, qui 

s’est immobilisé ; l’avenir rend l’éternité impossible; elle désirait annihiler l‘avenir.“91. 

Po prvním milostném neúspěchu se rozhodne popřít svou budoucnost patetickým gestem, 

sebevraždou. Ta se jí však nezdaří a namísto toho je potrestána odnětím ucha. V tuto chvíli 

se začíná rozehrávat motiv jejího tělesna. Milada je jedinou z postav, jejíž vhled je popsán 

textem. Po své hrůzné zkušenosti zažívá „effroi d‘être corps, d’exister sous forme 

d’un corps.“92.  

Milada během svého života na malou chvíli nachází klid ve zjištění, že život není 

než věčným opakováním již zažitého. Nakonec však dojde k závěru, že toto opakování není 

způsobeno ničím jiným než une regrettable uniformité des individus93. Pro své popření 

časovosti a svá patetická gesta se propojuje s postavou Laury. Obě se snaží svou sebevraždou 

zůstat nesmrtelnými ve vzpomínce svých bývalých partnerů. 
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Milada odchází z příběhu s výše zmíněným úryvkem a zjištěním, že zasvětila 

svůj erotický život kráse.  

3.1.2.3 Dvojexpozice 

V Pomalosti a Nevědomosti se Kundera drží dvojexpozice především v rámci 

intertextu. Pomalost je vystavěna v ose s příběhem Denonovy knihy Point de lendemain. 

Nevědomost pak čerpá svůj význam v Homérově Odysseji. Položením takto rozdílných světů 

vedle sebe vystupují rozdíly, které by jinak mohly zůstat skryty.  

3.1.2.3.1 Pomalost 

Příběh Pomalosti je vystavěn na ose příběhu Denonova Point de lendemain. Tímto 

sblížením vystupuje na povrch rozdíl mezi erotičnem 20. a 18. století. „Le libertinage 

du XVIIIe siècle et le sentimentalisme de l‘amoureux « post-romantique » de la fin de notre 

XXe siècle.“94 Staví tak vedle sebe mysteriózní svět pomalosti a diskrece libertinské doby 

a rychlost a smazání hranic mezi veřejným a soukromým životem století dvacátého. Touto 

paralelou erotický život 20. století ztrácí svůj smysl. „La recherche hédoniste du plaisir, 

en butte au monde de la divulgation et à l‘imagologie, est-elle une utopie?“95 

Na závěr románu vypravěč umožní setkání představitelů těchto dvou epoch. Toto 

setkání je vybídnutím k poučení se z minulosti, avšak lyricky do sebe zahleděná postava 

Vincenta toto setkání nepochopí a pokouší se zapomenout na své potěšení v rychlosti svého 

motocyklu. Rytíř si svou pomalostí vychutnává dozvuky předešlé noci. „Dans cette lenteur, 

je crois reconnaître une marque de bonheur.“96  

  

                                                             
94 DRAPER, Marie-Eve. Libertinage et donjuanisme chez Kundera. Montréal: Balzac, 2002, s. 92. 
95 Tamtéž. 
96 KUNDERA, Milan. La lenteur. Paris: Gallimard, 1995, s. 183. 
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3.1.2.3.2 Nevědomost 

Jak jsme zmínili výše, příběh českých exulantů je vystavěn na paralele s příběhem 

Velkého návratu97 Odyssea. Vypravěč touto esejistickou pasáží otevírá reflexi na téma, zdali 

je ve 20. století možné vnímat tento návrat stejným způsobem. Postavy Nevědomosti zažívají 

ze strany přátel podobné popření svého života jinde jako Odysseus. Postavy obou příběhů 

neustále čekají na otázky týkající se jejich exilu. Otevřeme-li otázku po návratu do kraje 

dětství jako prostoru, postavy Nevědomosti se již nevrací do stejného místa, které opustily, 

protože rytmus moderní doby tuto krajinu dávno přetvořil. Srovnejme si příběh Irenina 

návratu s návratem Odysseovým. „Il vit la rade qu‘il connaissait depuis son enfance, 

la montagne qui la surplombait, et il caressa le vieil olivier pour s’assurer qu’il était resté 

tel qu’il était vingt ans plus tôt.“98 Irena je naopak po krátké návštěvě své rodné země 

zklamaná světem, který nepoznává. „Après quelques pas, ils comprirent que la paix 

dominicale les avait berné; le chemin était barré [...] des arbres abbatus  [...].“99Kundera 

se pokouší aktualizací tématu emigrace rozbourat tradiční chápání vlasti, tedy místa, 

kam se každý touží vrátit a kde chce být pohřben. Klade důraz na člověka jako svobodné 

individuum, které si vybírá svůj život a s ním i vlast. 

Pro dokreslení tématu emigrace vsazuje do dvojexpozice exil Irenin a exil Gustafův. 

V Irenině případě se jednalo o exil z politických důvodů, byla tak ve Francii považována 

za une jeune femme qui souffre, bannie de son pays100, kdežto Gustaf je pro svou emigraci 

(přestože šlo spíše o exil z osobních důvodů) považován za un symphatique Scandinave très 

cosmopolite qui a déjà oublié où il est né101. 
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3.2 VYPRAVĚČ MNOHA TVÁŘÍ 

Milan Kundera využívá moderní vyprávěcí techniky. Pokusíme se řídit podle 

Stanzelova tzv. typologického kruhu vyprávěcích situací. Stanzelův typologický kruh obsahuje 

autorskou vyprávěcí situaci, ve které vypravěč vystupuje mimo svět postav a převažuje 

tak vnější perspektiva, vyprávěcí situaci v ich-formě, v níž je dominantní identičnost 

existenciálních oblastí vypravěče a jeho postav, a personální vyprávěcí situaci, 

kde je dominantní vyprávěcí způsob reflektora, vyprávění z úhlu pohledu postavy. Vytváří 

takto vyprávěcí situace podle způsobu zprostředkování fikční reality.102 

Kategoriemi, které definují vyprávěcí situaci, jsou osoba, perspektiva a modus. 

Kategorie osoby v sobě nese dělení podle identičnosti či neidentičnosti existenciálních oblastí 

vypravěče a postav. Zde se rozlišuje užití gramatické osoby, ich-forma, er-forma, 

kde nositelem první osoby je osobní vypravěč a nositelem třetí osoby vypravěč autorský. 

Dalším důležitým faktorem je tělesnost vypravěče. Autorský vypravěč je pouze hlasem 

v příběhu. Kategorie perspektivy zahrnuje dělení na vnější a vnitřní. Vnější perspektiva 

označuje způsob nahlížení mimo hlavní postavu, to je typické pro autorskou vyprávěcí situaci. 

Naopak vnitřní perspektiva má své ohnisko vnímání v hlavní postavě, reflektora. Vyprávění 

z vnější perspektivy vyvolává domnění, že vyprávějící substance má neomezené informace, 

že je tato substance garantem pravdy, vnitřní perspektiva vytváří dojem limitovanosti 

informací. Spojením obou perspektiv vznikne polopřímá řeč. Modus určuje, je-li skutečnost 

vyprávěna či zobrazována, tedy jde-li o vypravěče či reflektora103. Každá dílčí kombinace 

prvků z jednotlivých kategorií má svou specifickou funkci. Dále bychom měli zmínit 

problematiku autentifikace textové reality, ta však nebude součástí naší práce. 

My se pokusíme najít základní vyprávěcí polohy Kunderových románů. 

Kundera nepoužívá, jako tomu bylo v klasickém románu, základní vyprávěcí mody, 

ale vzhledem k vrstevnatosti vyprávěné látky musí použít rozmanitých způsobů jejího 

zprostředkování, dochází u něj k narušování hranic mezi osobním a neosobním vyprávěním. 

Vypravěč je totiž zároveň demiurgem, postavou i mluvící instancí.  

Tomáš Kubíček vytváří v rámci autorského vypravěče šest vyprávěcích typů. 

Jsou jimi vypravěč jako prostý zprostředkovatel děje, vypravěč rozvíjející svůj monolog 
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zevnitř postavy, vyprávění charakteru polopřímé řečí postav, vypravěč nemilosrdný analytik, 

vypravěč-esej, vypravěč v dialogu se čtenářem104. 

Vypravěč, který je v jeden okamžik postavou i demiurgem, k nám promlouvá 

v osobní ich-formě. Jeho postavení v příběhu je tedy vyňato z existenciální oblasti postav. 

V románu Nesmrtelnost je tento typ vypravěče spojován s osobou autora románu (přestože 

jde o textovou realitu). „Stojí teď těsně u postele a já ji poprvé vidím nahou. Agnes, hrdinku 

mého románu.“105 

Povšimněme si však chvíle, kdy se vypravěči jeho stvořitelství vymyká z rukou. 

Je to chvíle, kdy se setkává, jako je tomu na konci divadelního představení, na stejném místě 

se všemi svými postavami, jejich existenciální oblasti se takto začínají prolínat. V tomto 

okamžiku se začíná vyprávění prolínat s přímou řečí s postavami. „Od vchodu mířil směrem 

k nám sličný muž v plavkách mezi padesátkou a šedesátkou [...] Avenarius nás představil. 

Pochopil jsem, že před sebou vidím Paula.“106 

Dále je pro příběh nepostradatelným vypravěč v er-formě, který nám 

zprostředkovává děj, ale ve třetí osobě mluví i vypravěč, který rozvíjí svůj monolog zevnitř 

postavy. Tento typ vypravěče nám umožňuje pozorovat myšlenky a pocity postav, 

ale toto pozorování je doprovázeno jeho kritickým nadhledem. „Ale o to Agnes nešlo. 

O co tedy šlo? Neuměla na to odpovědět.“107 

Dalším vyprávěcím modem je podoba polopřímé řeči: „[...] nakonec si řekla, 

že nemůže poručit svým citům: není s to se trápit myšlenkou na jejich války ani se těšit z jejich 

slavností, protože je proniknuta vědomím, že to není její věc.“108 

Vypravěč ve formě eseje bude pro naše další úvahy velmi důležitým. Kundera 

reflektuje umění eseje v kapitole Notes inspirées par « Les somnambules » . Takto inspirován 

Brochovými Náměsíčníky klade mezi nezbytnosti nového umění zasadit do románu „[...] d'un 

art de l'essai spécifiquement romanesque (c'est-à-dire qui ne prétende pas apporter 

un message apodictique mais reste hypothétique, ludique, ou ironique.“109. Kunderův 
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vypravěč ve formě eseje vsazuje příběhy do kontextu s mimotextovou realitou. Vytváří dále 

prostor pro rozvoj myšlenek, které čtenáře dále směřují k porozumění předkládanému 

příběhu. Esejistické pasáže zpomalují tok děje, aby mu vtiskly potřebný smysl. V těchto 

pasážích se dovídáme o Kunderově postoji k nadvládě obrazu, o hypertrofii lidské duše, 

mluví tu o evropských dějinách v širším kontextu atd. Takto ztvárněná realita je velice blízká 

Kunderovým esejům jako takovým. „Rusko a Francie jsou dva póly Evropy, které se budou 

věčně přitahovat. Francie je stará, unavená země, kde už z citu zůstaly jen formy. [...] Jsi zemí 

Formy, tak jako Rusko je zemí Citu!“110 

Posledním vyprávěcím typem je vypravěč nelítostný analytik, který je vypravěčem 

vševědoucím. Analyzuje postavy do té míry, aby se nám rozkryly ve svém významu.  

Tomáš Kubíček si povšiml ustupování vypravěče za postavy. Na začátku románu 

vstupuje vypravěč do světa jako vypravěč-demiurg, posléze přechází do er-formy zatím 

s náhledem do „duší“ postav, aby nakonec přes polopřímou řeč došel až k dialogu 

s postavou.111 „Na jedné straně je zde neustále přítomný stín auktoriálního vypravěče-

demiurga, na druhé straně však jako by vznikala textová realita na něm nezávislá.“112 

3.2.1 POMALOST 

Do románu Pomalost vstupujeme pomocí osobního vypravěče v ich-formě, právě 

jeho dotekem s realitou fikčního světa se rodí postavy. „Je conduis et, dans le rétroviseur, 

j‘observe une voiture derrière moi.“113 Tento vyprávěcí modus se objevuje v příběhu vícekrát. 

Jde s příběhovou linií této postavy. Postupným rozkrýváním příběhu, oslovením ze strany 

jeho ženy: „Milanku, cesse de faire des plaisanteries. Personne te comprendra.“114, 

narážkami na jeho zemi a dílo, se tento vypravěč začíná identifikovat s autorem díla: 

„ « Tu m’as souvent dit vouloir écrire un jour un roman où aucun mot ne serait sérieux. 

Une Grande Bêtise Pour Ton Plaisir. [...] ».“115. Tímto modem končí vyprávění celého 

románu. Osobní vypravěč připravuje prostor pro vypravěče esejistického typu. 
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Pro tento román je příznačný autorský vypravěč ve formě eseje. Touto podobou 

se totiž vyprávění staví na úzkou hranici mezi světem fikce a reálným světem. 

„Dans la language de tous les jours, la notion d‘hédonisme désigne un penchant amoral pour 

la vie jouisseuse, sinon vicieuse. C’est inexacte, bien sûr: Épicure, le plus grand théoricien 

du plaisir, a compris le vie bienheureuse d’une façon extrêmement sceptique[...].“116 

Ostatní typy vypravěče jsou užity podle toho, ve které narativní linii se nacházejí. 

V příběhu Madame de T. a rytíře je nejsilnější složka vypravěče-demiurga. Tento typ 

vypravěče bychom mohli v tomto případě zároveň označit za vypravěče-scénografa, 

je si blízký s vypravěčem -  zprostředkovatelem děje, ale s tím rozdílem, že děj koncipuje jako 

divadelní představení. „Première étape: ils se promènent, les bras entrelacés, conversent 

[ ...]. La nuit est enlunée, le jardin descend en terasses vers la Seine dont le murmure se joint 

au murmure des arbres.“117 Dále je v této lini častý typ vypravěče-analytika a vypravěče 

komunikující se čtenářem: „Essayons de capter quelques fragments de la conversation.“118. 

V příběhové linii postav současnosti je nejčastější vyprávěcí figurou autorský 

vypravěč a reflektor. Autorský vypravěč opět promlouvá jako analytik: „Pontevin sait se taire 

si souverainement que même la Voie lactée, impressionée par son silence.“119.  

Svůj podíl má i figura reflektora: „Elle sent cette fascination, ce dévouement coller 

à sa peau, et une vague de froideur lui monte à la tête.“120. 

Ve vyprávění je hojně užíváno přímé řeči, polopřímou řeč využívá autor například 

u postavy českého vědce: „L’homme qui copule a-t-il le corps bien entraîné? Qu’est-ce qui 

est le plus utile pour la culture corporelle, l’amour physique ou les travaux manuels?“121. 

                                                             
116 Tamtéž, s. 16. 
117 Tamtéž, s. 43. 
118 Tamtéž, s. 43. 
119 Tamtéž s. 36. 
120 Tamtéž, s. 129. 
121 KUNDERA, Milan. La lenteur. Paris: Gallimard, 1995, s. 145-146. 
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3.2.2 IDENTITA 

Román Identita se liší od předešlých románů svým incipitem. V Nesmrtelnosti 

i Pomalosti totiž nejdříve vystupuje vypravěč v osobní ich-formě jako jedna z postav. 

Právě z jeho reflexí se před zraky čtenáře rodí jeho postavy. V Identitě je čtenář přímo vsazen 

do děje autorským vypravěčem - zprostředkovatelem děje. „Un hôtel dans une petite ville 

au bord de la mer normande qu’ils avaient trouvé par hasard dans un guide. Chantal arriva 

le vendredi soir pour y passer une nuit solitaire, sans Jean-Marc qui devait la rejoindre 

le lendemain vers midi.“122 

Identita je vystavěna na dialogu hlavních postav. Situace sdílené protagonisty jsou 

posléze vyprávěny z jejich vlastní perspektivy. Diskurs postav je přenášen z jedné postavy 

na druhou, vzniká tak specifické vidění románového světa. Dialogická forma vyprávění 

vyžaduje právě autorského vypravěče, zejména vypravěče jako zprostředkovatele děje 

a analytika. Dochází též ke zdvojení perspektivy pomocí polopřímé řeči: „Ah, ce qu’elle 

déteste cela, manger seule!“123. 

V tomto románu je velmi častá přímá řeč, ta je však protkána viděním autorského 

vypravěče výše zmíněných typů či reflektora: „Oui, elle connaît bien cette émission avec 

ce titre qu lui fait horreur[...].“124 nebo také: „Elle sentait sur sa bouche les lèvres humides 

d’une femme [...] et cela lui était à tel point désagreable qu’en pleine nuit elle est allée dans 

la salle de bains pour, longuement, se laver et se gargariser.“125. Po deskriptivních pasážích 

se v textu objevuje autorský vypravěč - analytik, který však v tomto románu není tolik 

ironickým jako chápavým. Jeho přístup k postavám určuje tonalitu celého díla. „Est-

il vraiment si froid, si insensible? Un jour, il y a plusieurs années, il apprit que F. l’avait 

trahi; ah le mot est pas trop romantique, sûrement exagéré, pourtant, il en fut 

bouleversé[...].“126 nebo také „Cette rencontre gâchée qui les a rendus incapables 

de s’embrasser a-t-elle vraiment eu lieu? Se rappelle-t-elle encore, Chantal, ces quelques 

                                                             
122 KUNDERA, Milan. L'identité. Paris: Gallimard, 2000, s. 9. 
123 Tamtéž, s. 11. 
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instants d’incompréhensions? [...] Guère.“127. Jak uvádí Kubíček, tento typ vypravěče 

odhaluje svou ironií masky postav128. 

Autorský vypravěč v subjektivizované ich-formě se projeví až na samém konci 

románu.„Et je me demande: qui a rêvé? Qui a rêvé cette histoire? Qui l’a imaginé?“129 

Zvolená forma vypravěče popírá jeho autentifikační funkci. Poslední kapitola pokračuje 

v tomto modu. 

3.2.3 NEVĚDOMOST 

Román Nevědomost nezačíná ani osobním vypravěčem v ich-formě, ani autorským 

vypravěčem v er-formě, jsme uvedeni do světa postav jejich dialogem, tedy přímou řečí 

postav. Vypravěč se objevuje až na konci kapitoly, kde nahlížíme na skutečnost očima Ireny, 

prvním vyprávěcím modem je reflektor, který pozvolna přechází v autorského vypravěče 

vedoucího svůj monolog zevnitř postavy, aby se v další kapitole projevil jako vypravěč-esej. 

K zobrazení myšlenek postav slouží vyprávěcí modus reflektora. Epizody, ve kterých 

se postavy setkávají, jsou půdou pro jejich další úvahy. Díky rozdílnému nahlížení těchto 

setkání vzniká ona románová polyfonie známá z předešlých Kunderových románů. 

V tomto románu dochází k setkání Ireny a Josefa na letišti, Irena považuje jejich 

setkání za osudové: „Jamais elle n’avait oublié leur rencontre lointaine. C’ était à Prague, 

elle était avec une bande d’amis dans un bar et lui, ami de ses amis, n’avait d’yeux que pour 

elle.“130, on si jej však vůbec nepamatuje: „Lui aussi, il était heureux de cette rencontre; 

elle était amicale, coquette et agréable, dans la quarantaine, jolie, et il ne savait pas de tout 

qui elle était.“131. Toto setkání se stává zápletkou celého jejich příběhu. Čtenář je v tuto chvíli 

o příběhu více informovaný, než samotné postavy. Má tak možnost nahlížet fikční svět 

románu v jeho smutné víceznačnosti. 

                                                             
127 KUNDERA, Milan. L'identité. Paris: Gallimard, 2000, s. 38. 
128 KUBÍČEK, Tomáš. Vyprávět příběh: naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Brno: Host, 2001, 

s. 59. 
129 KUNDERA, Milan. L'identité. Paris: Gallimard, 2000, s. 206. 
130 KUNDERA, Milan. L'ignorance. Paris: Gallimard, 2005, s. 58. 
131 Tamtéž, s. 59. 
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V románu je používáno nejen přímé a nepřímé řeči, ale i řeči polopřímě. Zdvojuje 

se tím hledisko vypravěče a postavy. „Ne lisait-elle pas sa propre vie d’après un mode 

d’emploi que les autres lui avaient glissé entre les mains?“132 

  

                                                             
132 KUNDERA, Milan. L'ignorance. Paris: Gallimard, 2005, s. 30. 



46 

 

4. TEMATICKÁ ROVINA 

Jako nás na rovině formální vybízela k srovnání těchto dvou románových cyklů 

jejich různost, na rovině tematické nás k tomu bude vybízet jejich podobnost.  

Mais si j´avais écrit sept romans indépendants je n'aurai pu espérer saisir « la complexité 

de l'existence dans le monde moderne » dans un seul livre.133  

Tato poznámka se týká pouze jeho českých děl, avšak Tomáš Kubíček, který 

se ve svém díle jako první věnuje i Kunderovým francouzským románům, mluví dokonce 

o hyperprostoru134 rozprostírajícím se nad všemi Kunderovými romány. Tento hyperprostor 

umožňuje existenci metapříběhu135. 

Obhlédneme-li Kunderovo románové dílo, neubráníme se dojmu, že jde vlastně 

jen o jednotlivé variace téhož tématu. Uvnitř Kunderových románů rezonuje stále týž tón, to, co se 

mění, jsou jeho interpreti, prostředí, forma. […] Stále znovu se setkáváme se shodnými motivy, 

situacemi, otázkami, problémy.136  

Milan Kundera tedy svými romány vytváří jakýsi rámcový text, který má teprve jako 

celek schopnost vystavit téma, jež se mu stalo předmětem ztvárnění. Jednotlivé romány 

a jejich jednotlivé příběhy slouží jako ilustrace předmětu jeho zkoumání, jímž je zkoumání 

tajů lidské existence.  

4.1 TÉMATA 

Depuis toujours je les construis sur deux niveaux : au premier niveau, je compose l’histoire 

romanesque ; au-dessus, je développe des thèmes. Les thèmes sont travaillés sans interruption dans 

et par l’histoire romanesque.137 

Pro patřičné pochopení Kunderova díla a jeho koherentní analýzu si nejprve 

stanovíme, o jaký typ románů se jedná. Vyhneme se tak případným dezinterpretacím, 

ke kterým jsou jeho díla náchylná. (Připomeňme si nepovedenou filmovou adaptaci 

Nesnesitelné lehkosti bytí amerického režiséra Philipa Kaufmana. Philip Kaufman zařadil 

                                                             
133 KUNDERA, Milan. L'art du roman. Paris: Gallimard, 1986, s. 94. 
134   KUBÍČEK, Tomáš. Vyprávět příběh: naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Brno: Host, 

2001, s. 31. 
135 KUBÍČEK, Tomáš. Vyprávět příběh: naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Brno: Host, 

2001, s. 31. 
136 Tamtéž. 
137    KUNDERA, Milan. L'art du roman. Paris: Gallimard, 1986, s. 107. 
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Nesnesitelnou lehkost bytí mezi historiografické romány. Chápal toto dílo jako uměleckou 

zpověď občana východního bloku.) Nesmíme tedy Kunderovo dílo chápat ani jako 

historiografický román, ale ani jako román psychologický, protože ambicí jeho románů není 

vykreslení psychických stavů jeho postav, ale o zachycení vztahu člověka a světa. 

Tous les romans de tous les temps se penchent sur l'énigme du moi. Dès que vous créez 

un être imaginaire, un personnage, vous êtes automatiquement confronté à la question : qu'est-ce que 

le moi ? Par quoi le moi peut-il être saisi ? C'est une de ces questions fondamentales sur lesquelles 

le roman en tant que tel est fondé.138 

V návaznosti na své předchůdce Kundera používá román jako nástroj poznání. 

Pokouší se skrze něj najít odpověď na otázku uchopitelnosti vlastní identity. Navazuje 

na tradici moderního románu, který již nehledá odraz vlastního obrazu v lidském činu, 

ale snaží se prozkoumat vnitřní život člověka. Pokouší se rozšířit dědictví post-proustovsky 

orientovaného románu Franze Kafky, který se odklání od zkoumání vnitřních motivací 

člověka, ale vsazuje člověka do přítomnosti a reflektuje „quelles sont sont encore 

les possibilités de l'homme dans un monde où les déterminations extérieures sont devenues 

si écrasantes que les mobiles intérieurs ne pèsent plus rien.“139, Kundera rozšiřuje jeho odkaz 

tím, že jej aplikuje na moderní svět. „Le roman n'est pas une confession de l'auteur, 

mais une exploration de ce qu'est la vie humainde dans le piège qu'est devenu le monde.“140 

Tématem Kunderových románů je hledání jistoty, že lze poznat sebe sama ve světě 

plném mnohoznačností. Moderní svět se stal pro člověka pastí z mnoha důvodů. Jedním 

z nich je nahrazení Boha vírou v lidský rozum a člověka vůbec. Dobrovolně jsme 

se tak vydali vstříc relativitě věcí, neexistuje již substance, která by nám ukazovala 

co je dobré a co špatné. Román tak využívá polyfonii pravdy k postihnutí světa v jeho 

komplexitě. Dalším důvodem je zmenšení světa. Svět se s rozvojem techniky zmenšil, 

všechny vzdálenosti jsou kratší, a tak se svět vzdává své vrstevnatosti, své různorodosti. 

Se zmenšením vzdáleností se začínáme jeden druhému více podobat. Hrozí nám tak ztráta 

vlastní jedinečnosti, přecházíme od přibližování, přes podobání se až k unifikaci. 

Kundera přirovnává vztah člověka a světa ke šnekovi a jeho ulitě. Jednou z ambic 

jeho románů je popsat tento spirálovitý vztah člověka a světa. Jsme determinováni prostorem, 
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ve kterém žijeme. Přestože máme pocit, že máme možnost se v něm pohybovat, jsme neustále 

určováni zvenku, obkreslujeme pouze ty možnosti, které nám svět nabízí. Jeho romány 

promlouvají o tom, jak jsou lidské postoje a chování formovány ohlupující vládou obrazu 

a médií. Samotné příběhy Kunderových románů vyvstávají z vypravěčových meditací 

na téma, které mu nabídl sám svět.  

Milan Kundera popisuje společnost, ve které byla církev či jiná substance určující 

správnou cestu životem nahrazena vládou obrazu. Toto téma prostupuje veškerou Kunderovu 

prózu, ať už se jedná o povídku Falešný autostop, kde ženská postava dokola opakuje: 

„Já jsem já, já jsem já, já jsem já...“141, aby se ujistila o tom, že to tak skutečně 

je, nebo postava Terezy z Nesnesitelné lehkosti bytí, která hledá svou identitu ve svém 

obličeji, jenž je zatopen rysy její matky, nebo nakonec hlavní postava Nesmrtelnosti, Agnes, 

která se zrodila z něčeho tak neosobního jako je gesto. Milan Kundera tak potvrzuje, 

že člověk není než svůj obraz.142 Eva Le Grand dochází k závěru, že vláda imagologie 

s konečnou platností potvrzuje „schizoidní rozštěpení subjektu“143. Postavám, a ani nám, 

už nezáleží na tom existovat v pravdě, existovat autenticky, ale záleží nám na tom, 

jak působíme a jak nás vidí druzí. Postavy se tak podřizují nadvládě zdání, nechávají se vláčet 

iluzí a kýčem. 

V následující části se pokusíme vyjádřit k některým základním tématům a motivům 
objevujícím se v jeho románech. 

                                                             
141 KUNDERA, Milan. Směšné lásky. Brno: Atlantis, 2007, s. 85. 
142 KUNDERA, Milan. Nesmrtelnost. Brno: Atlantis, 1993, s. 131. 
143 LE GRAND, Eva. Kundera, aneb, Paměť touhy. Olomouc: Votobia, 1998, s. 57. 
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4.1.1 IDENTITA  

Pendant combien de temps l'homme peut-il être considéré comme identique  

à lui - même?144 

Eva Le Grand označuje Kunderovy romány za „metaforu tázání po identitě člověka, 

identitě, jež se nenapravitelně rozpadá a umožňuje, aby jedincovo já zmizelo za obrazy, které 

mu vnucuje dobová móda.“145. Kundera umisťuje své postavy do světa, kde vládne 

imagologie. Ocitají se ve světě, který pozbyl jistot, ve světě chaosu. Zažívají tíhu vlastní 

zodpovědnosti a utíkají tak raději různými prostředky, ať už stavem extáze, či nápodobou 

společností uznávaných vzorů nebo hodnot, k zapomnění bytí. Vzdávají se takto vlastní 

svobody a jejich obraz se začíná štěpit. S tímto tématem se pojí značné množství dílčích 

témat, kterými jsou tělesno, soukromý a veřejný život, oko kamery, vlastní obraz, 

nesmrtelnost, paměť atd. My se pokusíme tato dílčí témata prozkoumat. 

Téma identity je nejexplicitněji zpracováno v eponymním románu. Chantaliným 

klíčovým slovem je identita. Tato postava se s tímto tématem rodí a zároveň s jeho extrémní 

podobou odchází z příběhu. Vypravěč zkoumá Chantal ze dvou úhlů pohledu, z úhlu pohledu 

života veřejného a soukromého. Stává se tak pro čtenáře nositelkou dvou tváří, tedy té, která 

se vysmívá, a té, jež je konformní. Chantal navíc pracuje v reklamní agentuře, 

tedy v království imagologie146. „Chantal, ma petite Chantal, ma petite Chantal ! Comme 

s'il voulait, en répétant ces mots, insuffler à ce visage transformé son vieil aspect perdu, 

son identité.“147  Chantal dochází na konec své existenciální problematiky tak, že na konci 

příběhu je doslova svléknuta ze své identity. Podobné téma ztráty identity prožívá i postava 

povídky Falešný autostop, když si kvůli nevydařené hře se svým přítelem navlékne masku 

lehké stopařky: „Já jsem já, já jsem já, já jsem já...“148 

                                                             
144 KUNDERA, Milan. Les testaments trahis. Paris: Gallimard, 1993, s. 248. 
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4.1.1.1 Tělesnost v mnoha významech 

Motiv těla a tělesnosti se těsně váže k tématu identity. Le Grand mluví v tomto 

kontextu o narušování náboženského klišé o stvoření člověka k obrazu Božímu. Vypravěč 

zkoumá tělo z jeho nedokonalé stránky (vyměšování, menstruace, masturbace novorozence, 

oko jako orgán smáčený tělními sekrety). Vsazuje jej zároveň do významové dvojexpozice 

s erotickou podstatou těla. Kundera vytváří postavy, které se snaží před svou předurčeností 

k nedokonalosti utéct prostřednictvím kýče. „Mais en ce cas, où est la grandeur de la vie ? 

Si nous sommes condamnés à la bouffe, au coït, au papier hygiènique, qui sommes-nous ?“149  

Jediná postava, která je sto vnímat lidskou bytost v její ubohosti a zároveň sexualitě, 

je postava libertina. Jednou z postav aspirujících na tuto kvalitu je Vincent. Je však ještě 

natolik lyrickou postavou, že svůj úkol nezvládne. Jeho libertinská obsese vyslovit sexuální 

vulgaritu ztroskotá na jejím zlyrizování.  

Il regarde vers le ciel comme s’il y cherchait une aide. Et le ciel l’exauce : il lui envoie 

l’inspiration poètique ; Vincent s’écrie : « Regarde ! » et fait un geste en direction de la lune. « Elle 

est comme un trou du cul percé dans le ciel ! 150 

Postavy Kunderových románů vnímají svou tělesnost různým způsobem, buď 

se se svou tělesnou stránkou ztotožňují, nebo ji spatřují jako zátěž. Chantal prožívá zkušenost 

stárnutí, uvězněnosti duše v těle, která podléhá času. „Elle était au début du parcours 

physiologique de la femme et son corps devenait quelque chose d’encombrant dont elle avait 

honte.“151 Toto pojetí tělesna je blízké tomu, jak jej pojímá postava Agnes, chápe jej taktéž 

jako přítěž: „Naproti tomu tělo ženy, čím víc se stává nepotřebnější, tím víc je tělem: těžkým 

a obtížným; podobá se staré manufaktuře určené k demolici, u které musí ženino já zůstat 

až do konce jako hlídač.“152. Postavy takto reflektují svou nesvobodu, svou vrženost do světa, 

jehož musí být občany. Jako jediné možné východisko, jak utéci svému tělu a zároveň světu, 

je pro ně smrt, absolutní smrt nastává až se zpopelněním. „Il n'y a que le feu crématoire pour 

que notre corps leur échappe.“153 Motiv smrti v plamenech se objevuje v Nesmrtelnosti, 

Identitě a dále i v Nevědomosti. 
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4.1.1.2 Stud 

S tématem tělesna se pojí téma studu. Stud určuje hranice mezi veřejným 

a soukromým životem, v případě, že tyto hranice vymizí, zmizí s nimi i stud.  

La pudeur est l‘une des notions-clés des Temps modernes, époque individualiste 

qui, aujourd’hui, imperceptiblement, s’éloigne de nous ; pudeur : réaction épidermique pour défendre 

sa vie privée ; pour exiger un rideau sur une fenêtre.154 

Epidermickou reakci vyvolanou pocitem studu zažívá Agnes co by Loutnistka, když 

Rubens položí dlaň na její prs, tedy když Rubens překročí hranice jejího soukromí. Chantal 

je svou epidermickou reakcí vyzrazena ve chvíli, když kráčí po boku svého partnera a kolem 

nich se mihne člověk, kterého považovala za autora milostných dopisů.  

4.1.1.3 Soukromí a veřejnost aneb autenticita, svoboda a vlastní obraz 

Vidění ve všech podobách (pohled, oko, kamera, fotografie, obraz a tak dále) nahrazuje 

touhu, aniž by kdo zpozoroval nebezpečí, které takový únos skutečnosti představuje.155 

V Pomalosti Kundera staví do dvojexpozice dva světy, svět moderní a svět 

osmnáctého století. Svět osmnáctého století označuje za svět tajemství, svět, kde potěšení 

pramenilo z naplnění vlastní touhy. Toho však bylo možné dosáhnout právě odtržením světa 

veřejného od světa soukromého. Pomyslná hranice mezi veřejným a soukromým životem 

se u člověka moderního světa začíná rozmazávat. Moderní člověk je neustále sledován, 

konfrontován s pohledy druhých. A právě tyto pohledy zbavují individuum vlastní svobody, 

svobody chovat se podle vlastní vůle, rozhodovat se podle vlastních tužeb, tedy 

ne v nápodobně obecně uznávaných vzorů, ale v souladu se sebou. 

Stejně jako se Agnes snaží utéct do sladké nepřítomnosti pohledů156, tak i Chantal 

nakonec po smrti posledního pojítka se svým manželem utíká před ničivou silou rodinné vily, 

která pro ni představovala naprosté popření jakékoliv osobní zóny, utíká před vilou, která 

ji zbavovala její svobody a její osobní integrity. „ Elle était tout à fait prête à accepter cette 

                                                             
154  KUNDERA, Milan. Les testaments trahis. Paris: Gallimard, 1993, s. 302. 
155  LE GRAND, Eva. Kundera, aneb, Paměť touhy. Olomouc: Votobia, 1998, s. 63. 
156  KUNDERA, Milan. Nesmrtelnost. Brno: Atlantis, 1993, s. 34. 
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vie en collectivité, sous une surveillance constante, la malpropreté collective, avec le nudisme 

quasi obligatoire autour de la piscine [...].“157  

Kundera však pro komplexní zobrazení pojednávané skutečnosti vytváří i postavy, 

jež své já konstituují z obrazu, který jim o nich předkládá veřejnost. Jedna z postav Pomalosti 

dokonce spatřuje oko kamery jako jednu z životních podmínek. „Cher monsieur, nous 

ne pouvons pqs choisir l‘époque où nous sommes nés. Et nous vivons tous sous le regard 

des caméras.“158 Tyto postavy však před zraky kamer ztrácí svou autenticitu. Jejich snaha 

uhlídat vlastní obraz se stává komickou hrou.  

4.1.1.4 Obraz 

V Kunderových románech se objevují postavy, které jsou veřejně činné a spatřují 

svou budoucnost ve svém obrazu. Postavy, které se naklání za vlastním obrazem, jsou postavy 

lyrické, tedy ty, které neprošly konverzí159. Můžeme mezi ně zařadit Vincenta, Immaculatu, 

Bercka, Duberqua, Bettinu, Bernarda Bertranda, Paula, Immaculatu atd. Definují 

se prostřednictvím hledáčků kamer či obdivu svého okolí. „Être lyrique, c’est en effet perdre 

toute distance critique et ne vouloir faire qu’un avec le monde.“160 Tyto postavy se plně 

podřizují nadvládě imagologie. Pro tyto postavy je důležitější zdání než ryzí skutečnost 

a autentická existence. Opačnými postavami jsou postavy Agnes a Christiany. 

Christiana netrpěla hypertrofií duše a netoužila se předvádět na velké scéně dějin. 

Podezírám ji, že raději ležela na trávě s očima upřenýma k nebi, po němž plula oblaka. (Podezírám ji 

dokonce, že uměla být v takových chvílích šťastna, což člověk s hypertrofovanou duší nerad vidí, 

protože, upalován na ohni svého já, sám nikdy šťastný není.)161  

Antipody lyrickým postavám vytváří postavy hledající asentimentální erotismus. 

Jsou jimi postavy kunderovských donchuánů a libertinů, patří mezi ně, jak jsme se zmínili 

v kapitole o variaci, například Rubens, Martin z povídky Zlaté jablko věčné touhy a doktor 

Havel. Kundera se snaží jejich prostřednictvím prozkoumat otázku lidské paměti, vlastního 

obrazu a touhy. 

                                                             
157  KUNDERA, Milan. L'identité. Paris: Gallimard, 2000, s. 148. 
158  KUNDERA, Milan. La lenteur. Paris: Gallimard, 1995, s. 102. 
159         KUNDERA, Milan. Nechovejte se tu jako doma, příteli. Brno: Atlantis, 2006, s. 11. 

160  BOYER-WEINMANN, Martine; THIROUIN, Marie-Odile. Désaccords parfaits: la réception 
paradoxale de l'œuvre de Milan Kundera. Grenoble: ELLUG, Université Stendhal, 2009, s. 250. 

161  KUNDERA, Milan. Nesmrtelnost. Brno: Atlantis, 1993, s. 210. 
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Tyto postavy vystupují z mlh morálního zákazu162. Pod kuratelou své svobodné vůle 

překračují společností uznávané hodnoty. Oproti lyrickým postavám, které hledají ztracenou 

jednotu, hledajíce svůj vlastní obraz v milované bytosti, donchuánové hledají v ženách onu 

miliontinu nepodobného163. Erotika se pro ně stává způsobem zkoumání světa. Rozdílnost 

lyrických postav a jejich antipodů spočívá ve způsobu přijímání reality.  

V Kunderových románech však antipodické postavy pociťují svou anachroničnost. 

„Le don Juan moderne se débat dans un monde où la sexualité a quitté la sphère de l’interdit 

pour entrer dans celle du devoir. Il est possible de coucher avec beaucoup de femmes, mais 

il n’y a plus de prix à payer.“164 Stávají se tak smutnými postavami Kunderových příběhů. 

                                                             
162  KUNDERA, Milan. La lenteur. Paris: Gallimard, 1995, s. 17. 
163  LE GRAND, Eva. Kundera, aneb, Paměť touhy. Olomouc: Votobia, 1998, s. 162. 
164  BOYER-WEINMANN, Martine; THIROUIN, Marie-Odile. Désaccords parfaits: la réception 

paradoxale de l'œuvre de Milan Kundera. Grenoble: ELLUG, Université Stendhal, 2009, s. 266. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo stanovit charakteristiku Kunderova autorského stylu 

ve francouzském jazyce. Analyzovali jsme jeho francouzsky psanou prózu, konkrétně jeho tři 

poslední romány: La Lenteur, L'Identité  a L'Ignorance. 

Ke zkoumání této tematiky nás inspirovala změna, kterou prošly Kunderovy české 

romány po jeho první tvůrčí odmlce. Lišily se od předešlých románů na úrovni formálního 

plánu. Dalším podnětem se nám stala skutečnost, že romány jeho francouzského cyklu 

se výrazně proměňují v rovině externí formy. 

Analyzovali jsme proto Kunderovu francouzskou románovou tvorbu právě z hlediska 

její kompozice, výstavby a funkce jejích románových postav, pokusili jsme se identifikovat 

vypravěče a určit základní témata jeho románů. 

Z předcházejících analýz jsme došli k závěru, že na úrovni kompozice Kundera 

nehledá ve svých francouzských románech nové prostředky, pouze se pokouší rozvinout 

prostředky použité ve svém českém tvůrčím období. Používá prostředku polyfonie a variace. 

Nabourává tak jednotu děje, která je však spojena tematicky. Redukuje množství 

promlouvajících hlasů, ruší tak kauzalitu a linearitu děje. Proměnou typu své kompozice 

se pokouší, v paralele k proměně, kterou doznává dílo Beethovenovo, casser le principe 

même du schèma compositionnel préétabli165. 

Ve své francouzské tvorbě dodržuje stejná pravidla jako v románech českých, avšak 

čím dál striktněji aplikuje požadavek formulovaný ve svých esejích: „Mon impératif 

est « janackien » : débarasser le roman de l’automatisme de la technique romanesque, 

du verbalisme romanesque, le rendre dense.“166. Právě díky prostředku variace a polyfonie 

Kundera dosahuje naplnění svého imperativu. Variace a polyfonie umožňují koexistenci 

různých časů románu, křížení narativních linií, tematickou variaci atd.167. Nejde tedy 

o autorskou proměnu, nýbrž o přirozený vývoj autorského rukopisu. 

Kundera i nadále vytváří své postavy jako experimenální ega, která mají být nositeli 

nějaké lidské zkušenosti (závrať, nejistota, stárnutí, vášeň, nesvoboda, zapomnění atd.) Avšak 

způsob jejich ztvárnění se proměňuje. Vypravěč nám o nich podává méně informací. 

                                                             
165 KUNDERA, Milan. Les testaments trahis. Paris: Gallimard, 1993, s. 203. 
166 KUNDERA, Milan. L'art du roman. Paris: Gallimard, c1986, s. 95. 
167 LE GRAND, Eva. Kundera, aneb, Paměť touhy. Olomouc: Votobia, 1998, s. 122. 
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To je zřejmé už z jejich pojmenování. Křestními jmény jsou pojmenovány téměř výhradně 

hlavní postavy (Agnes, Vincent, Chantal, Josef, Irena atd.), vedlejší postavy jsou označeny 

pouze svou přezdívkou (Rubens, Immaculata), podle vztahu k hlavní postavě (matka, zesnulá 

žena, švagrová, bratr), podle svých dominantních rysů (distingovaná dáma s prsty posetými 

prsteny) či podle jejich pracovního postu či společenského statusu vůbec (kameraman, 

žebrák). O životě hlavních postav dále dostáváme pouze ty informace, které slouží 

k dokreslení jejich tématu a následně pak tématu určeného titulem románu. Snaží 

se prostřednictvím postav prozkoumat prostor lidské existence. Kundera se takto snaží 

vyhnout bezúčelné popisnosti. Jeho cílem je postihnout na menší ploše tutéž významovou 

hloubku, jakou obsahovaly jeho české romány. 

Identifikací jednotlivých pásem vypravěče jsme došli k závěru, že Kundera 

ve francouzském i českém románovém cyklu používá shodné typy vyprávěcích situací. 

Používá nejen osobního vypravěče v ich-formě, autorského vypravěče následujících typů: 

vypravěč jako prostý zprostředkovatel děje, vypravěč rozvíjející svůj monolog zevnitř postavy, 

vyprávění charakteru polopřímé řečí postav, vypravěč nemilosrdný analytik, vypravěč-esej, 

vypravěč v dialogu se čtenářem ale i vyprávěcí modus reflektora. Můžeme však zaznamenat 

ústup osobního vypravěče a nárůst vypravěče-eseje. Pro vypravěče esejistického typu však 

není vyhrazen zvláštní prostor, jako tomu bylo například v Nesmrtelnosti, je daleko více 

integrován do příběhů a promluv postav. 

Kundera se snaží svým románem zachytit aktuální problémy moderní společnosti. 

Kouzlo jeho románů spočívá v tom, že pojednávají o módních tématech. Zabývají 

se například otázkami pomalosti ve spojení s autentickým prožíváním, či vlivu médií 

na svobodu lidského rozhodování. Pokouší se jimi nabourat vžité představy o fenoménu 

vystěhovalectví, či o hodnotách nastolených sentimentem, který označuje za marnivý. 

Všechny jeho postavy hledají svou identitu ve světě, který se pro svou mnohoznačnost stává 

nesrozumitelným. S tématem identity se pojí dílčí témata jako je tělesnost, vlastní obraz, 

soukromý a veřejný život, stud, autentická existence a svoboda. Prozkoumávaná látka 

je shodná pro oba románové cykly. Inovace se projevuje pouze v tom, že dochází ke zhuštění 

témat. Témata doprovázející jednotlivé postavy čím dál více směřují k centrálnímu tématu 

určeným titulem knihy. Lze tedy i v tomto případě říci, že Kundera používá stejná témata, 

ale na menším prostoru, což samozřejmě vyžaduje umění elipsy.  
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Kunderovy francouzské romány se takto vyznačují snahou o postihnutí co nejvíce 

významové šíře na co nejmenší ploše. Tato snaha se projevuje obměnou narativních strategií. 

Nejde tedy o změnu autorského stylu, pouze o jeho vybroušení. 
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