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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce interpretuje trilogii Trýznivé město (obsahující části Podobojí, 

Kukly a Théta) české prozaičky a teoretičky románu Daniely Hodrové. Komplexní románová 

struktura se v analýze „otevírá“ skrze kategorie prostoru a postav; osou práce je teze, že místa 

v poetice D. Hodrové mohou nabývat určitých bytostných rysů (paměť, vůle, charakter atd.) a 

naopak, že určité postavy splývají s prostorem, který obývají. I přes nápadné sepětí obou 

kategorií jsou obě hlavní oblasti práce pojednávané odděleně, a to následovně: po vymezení 

východisek (přičemž základ sekundární literatury tvoří odborné práce D. Hodrové) se 

soustředíme nejprve na vymezení jednotlivých topoi (tedy „literárně zatížených“ míst, 

příkladem je hora, soutěska, propast a další) a popisu jejich konotací se zřetelem k celkovému 

smyslu trilogie; pozornost bude věnována také prostorům netopografickým (tzn. předmětům a 

částem těla). Poté se zaměříme na problematiku postav, zejména na jejich hraniční statut mezi 

osobností, byť fiktivní, a literárním konstruktem plnícím určitou obecnější funkci, a na jejich 

proměny prostupující celým dílem. Závěrečná část věnovaná aspektu pohybu je vedle 

zmíněných dvou kategorií pomyslnou třetí osou, usouvztažňující poznatky předcházejících 

kapitol, zabývající se nejen pohybem postav v prostoru a jeho důsledky, ale i vnitřní 

dynamikou textu vzhledem k sobě samému i jiným textům.  

 

Klíčová slova: naratologická analýza, román, Trýznivé město, Daniela Hodrová, 

současná česká literatura, literární prostor, Praha, topos, charaktery, dynamika textu 

  



ABSTRACT  

This bachelor thesis aims to interpret the trilogy Trýznivé město (subsuming parts called 

Podobojí, Kukly and Théta) by the Czech novelist and literary scholar Daniela Hodrová. A 

complex structure of the novel is in the analysis “opened” through the categories of space and 

characters; an axis of the thesis is the idea that in the poetics of D. Hodrová, some places can 

acquire certain features of living creatures (such as memory, free will, temper etc.) and vice 

versa, that some characters can coalesce with the space they inhabit. In spite of a firm mutual 

connection between the two categories, they will be discussed separately, in the following 

order: after having defined the background (using mainly theoretical works of D. Hodrová as 

secondary sources), firstly, we will focus on the localization of particular topoi (i.e. “literary 

loaded” places, e.g. the mountain, the pass, the abyss etc.) and on the description of their 

connotations in terms of the general sense of the trilogy; the attention will be also given to the 

non-topographical places (i.e. objects or parts of the body). Then, we will consider the issue 

of characters, primarily their ambivalent status between personalities, though fictional, and 

mere literary constructs performing certain functions, and also their transformations 

permeating the whole trilogy. The final part, focused on the aspect of motion, presents, beside 

the two mentioned categories, the third notional axis, integrating the observations of the 

previous chapters, and it concerns not only the movement of the characters in the space, but 

also the inner dynamics of the text with respect to itself as well as to other texts. 

 

Key words: narrative analysis, novel, Trýznivé město, Daniela Hodrová, contemporary Czech 

literature, literary space, Prague, topos, characters, textual dynamics 
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ÚVOD 

Alice Davidovičová by si nikdy nepomyslela, že okno jejího dětského pokoje visí tak 

nízko nad Olšanským hřbitovem, že tělo tuto vzdálenost urazí ani ne za dvě vteřiny.  

Je první věta románu branou, jíž vstupujeme do prostoru díla? Vchází se do 

Trýznivého města
1
 Daniely Hodrové vyslovením jména Alice Davidovičové? Je jeho prvním 

prostorem pokoj s oknem fungujícím jako mez vnitřku a vnějšku, života a smrti? A co o 

charakteru tohoto fikčního města vypovídá fakt, že se otevírá právě překročením hranice, 

momentem volného pádu, lakonickou zmínkou o letícím těle?  

Jednoznačná odpověď by byla v rozporu s dílem samým, neboť v Trýznivém městě je 

vše relativní; smysl je svinut hluboko pod povrchem, v místě prolnutí několika různých vrstev 

románu, a vyjevuje se teprve postupným skládáním fragmentů do výsledného obrazu, 

z jednotlivých vláken vzniká nejprve základní síť – osnova pevnější tkaniny, která se 

poznenáhlu mění téměř v tkáň, v cosi organického, k čemu se lze přirozeně vztahovat pojmy 

charakter, vůle či paměť, implikujícími myslící bytost. I přes nastíněné metaforické 

konceptualizace je třeba brát v potaz, že fikční prostor díla je entitou z podstaty abstraktní, 

dotvářející se teprve v průniku autorovy a čtenářovy individuální imaginace. Jistá 

konkretizace je nicméně nutným kognitivním procesem, jímž se naše mysl díla chápe, a stává 

se tak i užitečným interpretačním nástrojem. 

 Jak už bylo řečeno, těžištěm mé bakalářské práce bude analýza dvou základních 

složek narativní struktury, prostoru a postav, a jejich vztahu, přičemž vysokou míru 

provázanosti a postupně se rozostřující hranici obou zmíněných kategorií považuji za 

klíčovou. Vzhledem k zaměření práce lze definovat dvě výchozí ideje (obě výrazně 

tematizované jak ve fabuli, tak v syžetu): osou první části interpretace bude město jako soubor 

mnoha různých topoi, osou druhé části pak bytostná podstata, zejména její projevy skrze 

osobní i kolektivní paměť. Zavedením pomyslné kolmice k oběma předchozím získáváme 

trojrozměrnou soustavu; touto třetí přímkou je pohyb, vývoj v čase. (Analogií v intencích díla 

                                                 
1
 Všechny odkazy k primárnímu textu v této bakalářské práci se vztahují k tomuto vydání: Hodrová, 

Daniela: Trýznivé město (Praha: Hynek, 1999).  

Způsob odkazování v celé práci je následující: v případě, že je název konkrétní části trilogie zmíněn v samotném 

textu, obsahuje poznámka pod čarou pouze paginaci vztahující se k uvedenému vydání z r. 1999; není-li název 

části v textu explicitně uveden, poznámka pod čarou jej obsahuje, přičemž číslo strany se opět vztahuje 

k uvedenému vydání celé trilogie.  
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jsou tři rozměry pohybu: lineární vývoj vpřed, horizontální „odbočky“ vlevo a vpravo v rámci 

jedné časové či narativní roviny, vertikální noření se do hlubších vrstev.)  

Ve vymezených souřadnicích lze tedy sledovat pohyb postav prostorem. Pohyb 

v Trýznivém městě znamená skutečně pouť, bloudění, útočiště i oblasti potenciálně 

nebezpečné, místa proměny a jednosměrné soutěsky. Postavy lze chápat téměř jako 

archetypy, procházející proměnami, jako herce i loutky na jevišti fikčního světa, nasazující 

jména jako masky. Prostor je zde dimenzí velice komplexní, která se stává jakousi koláží 

několika subjektivních perspektiv, víceméně soudržnou díky dominantám; zásadní je navíc 

rozlišení prostoru vnitřního a vnějšího, navíc ne všechna místa lze chápat ve smyslu 

topografickém, jak bude dále ukázáno. Město, ani ve svém nejkonvenčnějším smyslu, není 

inertní kulisou, nýbrž nevyzpytatelnou bytostí nadanou pamětí, jistým charakterem a mocí, 

s mnoha energetickými centry.  

Z popsaných pohybů a principů pak plynou některé další možné konceptualizace díla: 

text jako kukla, uvnitř níž dochází k přerodu v cosi jiného; text jako lastura; město jako 

alegorie světa; město-svět jako divadlo s vágní hranicí mezi tragédií a fraškou, hercem a 

loutkou, hercem a divákem; život jako karneval, město-labyrint, kudy je třeba probloudit až 

k sobě samému; město citlivé a vnímající aj. Všechny tyto konceptualizace lze označit jako 

významná sémantická pole trilogie, tematizovaná na různých rovinách románu; z toho důvodu 

jim bude věnována pozornost dále v práci.  

Dynamika díla v obecnějším smyslu samozřejmě také prostupuje napříč narativní 

strukturou. Je patrná v lexiku a syntaxi, v sémantické a významové struktuře i v kompozici. 

Nejvýraznější z pohybů a principů zakódovaných do románové textury jsou následující: 1. 

ambivalence, rozporuplnost, bipolarita (analogickou trajektorií je pohyb kyvadla, oscilace), 2. 

odraz, zrcadlení, souměrnost, překlopení 3. cykličnost, opakování (pomyslný kruh, spirála), 4. 

zakuklování, zavíjení a rozvíjení 5. proměna, zdání, mnohotvárnost, 6. vrstvení, prolínání a 

prosvítání jednotlivých vrstev (symbolickou trajektorií je vertikála). 

 Jedním z vyústění těchto pohybů v rovině významové je pak specifické pojetí smrti, 

jež v Trýznivém městě není pevným koncovým bodem; prostory mrtvých a živých se mísí, 

podléhajíce ovšem různým zákonitostem. Ustavuje se chronotopová triáda před životem – 

život – po životě, s důrazem jednak na přechody mezi sférami, tedy zrození a smrt, jednak na 

jejich cyklické opakování a návaznost. Smíšené prostory, stejně jako jejich meze, lze pak 

chápat jako uzly v textuře či jako epicentra významového pohybu. Dalším aspektem 
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popsaných vztahů je syntéza obou základních zkoumaných složek: postavy jako by stále více 

splývaly s místy, zvláště po smrti, prostory mají tvůrčí moc a paměť, skrze niž se dotýkají 

všechny tři časové dimenze, a proces hledání vlastní identity a kořenů je přímo spjat 

s pohybem v prostoru.  

Reflexi vrstvení a postupného sestupu stále hloub lze sledovat i v kompozici trilogie: 

Podobojí je jakýmsi ohledáváním a mapováním terénu, ustavováním dominant a prvním 

kontaktem s postavami, je částí nejzřetelněji románovou, zatímco následující Kukly jsou spíše 

fragmenty vzpomínek, sestupem, snahou vyrovnat se s minulostí; závěrečná Théta se pak do 

jisté míry stává metatextem, románem o románu, tematizujícím vztah autorky a postavy a 

textu jako možného útočiště.  

Specifickým jevem je pak intertextovost, pomyslné provazování vláken románové 

výstavby s vlákny jiných děl, a vztah k mimoliterární realitě, významný, jak už bylo řečeno, 

především v Thétě. Předivo jiných příběhů se autorce stává materiálem vlastního narativního 

aktu, obecná literární schémata jsou pomyslnými kořeny, ukotvujícími vyprávění v širším 

kulturním povědomí. Hodrová ve svém románu odkazuje k Bibli, k antické mytologii a 

dramatu, ke středověké i moderní evropské literatuře.   Jakkoli už tedy intertextovost nespadá 

do oblasti zájmu mé práce, je třeba s tímto aspektem v interpretaci pracovat. Za jakési pilíře 

podkladové vrstvy považuji zejména Homérova Odyssea, Dantovu Božskou komedii a 

Komenského Labyrint světa a ráj srdce, ale i mnoho dalších děl, k nimž bude odkazováno 

v průběhu práce.   
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1 VYMEZOVÁNÍ RÁMCŮ 

1.1 DÍLO JAKO SOUČÁST URČITÉHO KONTEXTU 

Daniela Hodrová, s odkazy k nejvýznamnějším osobnostem a teoriím moderní i starší 

literární vědy, konceptualizuje ve svých odborných pracích, přiblížených dále v textu, literární 

dílo jako svébytnou síť vztahů, překračující tímto způsobem své vlastní hranice. Metafora díla 

jako tkaniny vznikající z provázání jednotlivých vláken je východiskem druhé části této 

kapitoly zabývající se Trýznivým městem v rovině obecné před započetím úvah o prostoru a 

charakterech – předtím, než obrátíme pozornost k vnitřní struktuře románu, je ovšem potřeba 

zabývat se rovinou o stupeň obecnější, představovanou společenským, uměleckým i 

teoretickým kontextem, do nějž dané dílo vstupuje. Slovo kon-text zde stojí ve svém 

nejvlastnějším významu se-tkávání. Ačkoli je v současné literární vědě za těžiště interpretace 

považováno dílo jako takové, nikoli jeho vztah k určitým aspektům mimoliterární reality, 

nelze vliv prostředí, v němž dílo vzniká a vychází, zcela ignorovat. Nelze samozřejmě 

zapomínat, že vztah mezi dílem a různými typy rámců, do nichž může být zasazeno, je 

interakcí oboustrannou a často poměrně neprůhlednou – snaha o prvoplánovou interpretaci 

vycházející z biografie autora, dobové situace atd. často interpreta od pochopení podstaty díla 

spíše vzdálí. Přesto se bez zmíněných rámců nelze zcela obejít; naopak, používáme-li je jako 

nástroje umožňující „napnout a rozvinout“ z postaty unikavé a dynamické dílo, stávají se 

zásadní složkou analýzy díla.  

Nejvýznamnějšími rámci, jež jsem zvolila zároveň jako určité strukturační principy 

první části této teoretické kapitoly, jsou následující tři oblasti: obecný charakter literatury 

v 80. a 90. letech 20. století, příbuzné teoretické disciplíny, jejichž prostřednictvím lze na dílo 

pohlížet, a osobnost autorky coby prozaičky a současně teoretičky románu. Zejména třetí 

z vymezených východisek má vzhledem k charakteru a cílům mé bakalářské práce i význam 

praktický – „dvojí perspektiva“ Daniely Hodrové v nahlížení na fikční svět totiž jednak 

umožňuje skutečně komplexně porozumět jejímu pojetí románového prostoru včetně všech 

specifických rysů, jimiž její poetika získává nezaměnitelný ráz, jednak její teoretické práce 

mimo vlastní odborný přínos přinášejí také koncentrovaný a do vzájemných souvislostí 

zasazený vhled do teorií a přístupů jiných předních literárních vědců.  

Na základě autorčiny erudice v oblasti, jejíž tvůrčí zpracování v románové trilogii 

Trýznivé město je předmětem zájmu mé práce, se zdá funkční považovat teoretické práce D. 

Hodrové za svého druhu rámce, v nichž lze analyzované prozaické dílo ukotvit, neboť 
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poskytují určité prizma pro vlastní interpretaci, a to zaprvé přímým vyslovením tezí, jež se 

pak uměleckou transformací stávají prvky a principy románového světa, zadruhé pak 

systematickou a tvůrčí prací s poznatky a názory jiných autorů. Charakter autorčiných 

odborných prací je zčásti patrný už z jejich názvů – nejdůležitější coby rámce Trýznivého 

města a tedy i této práce jsou Citlivé město (s podtitulem Eseje z mytopoetiky), Místa 

s tajemstvím (s podtitulem Kapitoly z literární topologie), úvodní stať v kolektivním díle 

Poetika míst, Hledání románu a kolektivní práce …na okraji chaosu…(s podtitulem Poetika 

literárního díla 20. století, spoluautorkami jsou Nina Vangeli a Lenka Jungmannová). 

Konkrétní ideje, pojetí a konceptualizace, jež Hodrová ve své odborné tvorbě nabízí, budou 

prezentovány postupně a co možná nejsystematičtěji vzhledem k aktuálnímu tématu práce, už 

od počátku je ovšem třeba vnímat perspektivu teoretickou a prozaickou jako dvě nedílné, 

vzájemně se prostupující a doplňující složky komplexního vnímání světa fikčního i reálného.   

1.1.1 DOBOVÝ KONTEXT 

Zaměřme se nyní blíže na první, zřejmě nejobecnější ze tří naznačených rámců, tedy 

na situaci v literatuře (v souvislosti se situací společenskou) v 80. a 90. letech, kdy vznikají a 

postupně vychází jednotlivé části Trýznivého města. Cílem této práce není vyčerpávající 

analýza dobového kontextu, nýbrž spíše schematické zachycení určitých obecně platných 

rysů, tendencí a směřování, rezonujících také v Trýznivém městě. Zde se samozřejmě nabízí 

otázka, do jaké míry vyrůstá umělecké dílo z doby svého vzniku (a naopak, jak moc je určitá 

doba ovlivněna svou kulturou) a do jaké míry se jedná o autonomní objekt určovaný 

imaginací autora. Tato otázka v současné době tvoří pomyslnou osu většiny kvalitních 

literárněvědných prací, včetně již zmíněných děl D. Hodrové, shodujících se, že odpověď není 

jednoznačná; jistým „kompromisem“ se zdá teze o pomyslném oboustranném zrcadlení 

(přičemž podstata tohoto vztahu by měla vyplynout z následujícího nástinu souvislostí). 

Z velkého množství odborné literatury, jež na toto téma vznikla a stále vzniká, bylo pro tuto 

práci nutno zvolit pomyslné vlákno, umožňující se v labyrintu informací, hypotéz a přístupů 

zcela neztratit. Z důvodů naznačených výše vychází následující pasáž především ze dvou děl, 

jimiž jsou V souřadnicích volnosti
2
 a již zmíněné …na pokraji chaosu….

3
  

Jak tedy co nejpřehledněji zachytit základní strukturu tak dynamické a složitě 

diferencované oblasti, jako je (post)moderní literatura, s níž je Trýznivé město (i celé další 

                                                 
2
 Hruška, Petr; Machala, Lubomír; Vodička, Libor; Zizler Jiří, eds.: V souřadnicích volnosti: Česká 

literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008, s. 1 - 20; 275 – 309.  
3
 Hodrová, Daniela a kol: …na okraji chaosu…Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001, s. 

7 – 158. 
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dílo D. Hodrové) spjato? Zdá se výhodné využít metody klíčových slov, představujících jakési 

uzly v rozsáhlé konceptuální síti, jejichž funkcí je udržovat vzájemnou soudržnost 

jednotlivých vláken. Vzhledem k nutnosti omezit se na tomto místě na základní nástin 

dominantních prvků daného období bude následující pasáž strukturována souborem pojmů 

pro moderní (současnou) literaturu klíčových, vysvětlených posléze detailněji: opozice chaosu 

a řádu, otevřené literární dílo, palimpsest a zvrstvenost., intertextovost, průsečík, hra a 

sebereflexe.  

První dvojice uvedených klíčových pojmů spolu těsně souvisí; jednoduše lze říci, že 

termín otevřené dílo, zavedené do odborného diskursu Umbertem Ecem
4
, odkazuje ke stavu, 

kdy jak v mysli autora, tak v mysli čtenáře začíná z chaotických či fragmentárních struktur 

krystalizovat určitý vnitřní řád díla, nikoli ovšem stabilní a racionálně uchopitelný, nýbrž 

spíše intuitivní a proměnlivým, řádem, jenž skrze každý další interpretační akt (ať už se jedná 

o opakované čtení či o jiného čtenáře) nabývá jiné podoby. Otevřené dílo je tak do určité míry 

analogií např. k otevřenému domu – ani zde otevřenost nejen že neimplikuje absenci dveří či 

zdí (tedy pevné, vymezující struktury), ale dokonce tyto prvky dávající objektu tvar a hranice 

zdůrazňuje (neboť objekt bez dveří otevřít nelze). Navíc je zásadní, že dílo není otevřené 

automaticky a pro kohokoli, nýbrž pouze pro toho, kdo čtením dokáže proniknout skutečně 

k podstatě a na základě vlastních imaginačních a recepčních schopností si z náznaků 

zrekonstruovat soudržný tvar, jinými slovy, vytvořit si z chaosu řád. Hodrová v tomto duchu 

charakterizuje principy a smysl poetiky, k níž se ve svých teoretických pracích orientuje a jež 

je díky své dynamické podstatě schopna reflektovat a respektovat proměnu (post)moderního 

literárního díla: „Pro čtenáře pak může sloužit jako svého druhu mapa (soubor map) či 

průvodce chaosem, jako který před ním nezměrné pole literatury 20. století vyvstává. 

Oscilujíc mezi pojetím struktury jako operativního nástroje a struktury jako ontologické 

reality, chce být ‘otevřeným dílem’. Nenabízí čtenáři jediný způsob analýzy, natož pak jediný 

smysl, ale rozhrnuje před ním pohled na velmi různorodé pole analýz a možných smyslů.“
5
 

Odpověď na otázku, jak tato proměna poetiky souvisí s proměnami společenskými a 

politickými jak v perspektivě celoevropské, tak specificky české, se přímo nabízí: procesy, jež 

v české
6
 společnosti probíhaly stále zřetelněji už v 80. letech a kulminovaly pak Sametovou 

                                                 
4
 Eco, Umberto: Otevřené dílo, 1962, In Hodrová, Daniela: …na okraji chaosu…, s. 17. 

5
 Tamtéž (Hodrová 2001), s. 16. 

6
 Pozornost zaměřená k českým dějinám, proměnám společenské situace a odrazu těchto jevů 

v národním smýšlení, je zásadní i vzhledem k Trýznivému městu, neboť se jedná o román tematizující hledání 

osobní a národní identity, historickou vinu a oběti, minulé události uložené v paměti míst atd. 
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revolucí r. 1989, lze přirovnat k sílící vůli po uvolnění tísnících struktur, po otevřenosti 

v nejširším slova smyslu, po různosti přístupů a názorů, na jejichž základě postupně 

krystalizuje pravdivé poznání atd.  

Rok 1989 (a přelom desetiletí obecně) pak lze považovat za jakýsi mezník: jak 

literatura, tak společnost (především počátku) 90. let, se ocitá v náhle svobodnějším prostoru, 

kde už neexistuje jediný vnější a závazný „řád“ vnucený normou, nýbrž kde je třeba si 

samostatně hledat vlastní vnitřní řád, platný nikoli genericky, nýbrž pro jedince v konkrétním 

okamžiku či v kontaktu s určitým dílem jako svébytným celkem. K této bytostné potřebě 

proměňovat entropii v jistý, byť i dočasný řád, poukazuje také kniha V souřadnicích volnosti, 

a to už svým titulem, jenž naprosto není oxymórický, ačkoli každá z jeho částí vyvolává 

výrazně jiné konotace: souřadnice evokují představu preciznosti, přesnosti a jednoznačnosti, 

zatímco volnost vyvolává dojem prostoru nestrukturovaného a ničím neřízeného. Skutečný 

smysl celého spojení vystihující charakter doby, jíž se dílo V souřadnicích volnosti primárně 

zabývá, tkví v syntéze obou představových okruhů: 90. léta jsou dobou, kdy člověk dostává 

příležitost hledat si vlastní řád, vlastní řídicí principy a pokoušet se, metaforicky řečeno, 

přesně určit svou pozici v mapě života. V literatuře se tento proces hledání samozřejmě také 

odráží a současně je jí podporován a katalyzován  - umělecká díla z této doby, obecně řečeno, 

nepředávají žádné jasné „poselství“, nýbrž se pokouší co nejautentičtěji zachytit vnitřní 

rozpoložení člověka uvědomivšího si, že obecně platná pravda a smysl života neexistují, a 

naznačit střet či naopak prostupování několika alternativních koncepcí nehodnotícím 

způsobem. V poetice D. Hodrové je pak chaos nikoli jen stavem do jisté míry nezbytným a 

tedy akceptovaným, nýbrž představuje vlastně určitou paralelu k procesu kreace a vířivého 

proměňování čili procesu zakládajícímu podstatu veškerého umění. Jako takový je pak chaos 

kódován do vnitřní struktury děl jakožto jeden z určujících kompozičních principů či je (v 

mnoha různých variacích) tematizován ve fabuli. 

 V …na okraji chaosu… formuluje autorka tuto svou perspektivu v podstatě 

kontinuálně jakožto východisko zakládající veškeré další teze. Z tohoto důvodu pochopitelně 

nelze vykládat její komplexní pojetí na základě jednotlivých formulací, neboť se jedná, 

řečeno autorčinou dikcí, o postupně se rozvíjející smysl svinutý v jádru takřka všech ostatních 

otázek. Argumentace založená na dílčích citacích je nezbytná, musí ovšem probíhat 

s vědomím, že uchopujeme pouze jeden z mnoha článku postupně se odvíjejícího 

myšlenkového řetězu. Podívejme se touto optikou na jednu ze zásadních pasáží z …na okraji 

chaosu…: „Budiž řečeno, že nejen díla fragmentární, s otevřenou a mobilní strukturou, 
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žánrově hybridní díla, ale i ta díla, která se pokoušejí zachránit před chaosem zpevňováním 

tvaru a jednoznačným smyslem, jsou ve skutečnosti výtvory chaosu, ta i ona díla jsou 

prostoupena prvky chaosu, „lesem“. Ostatně i sama hranice, kde končí svět tvarů a začíná 

chaos jako říše beztvarého, respektive neznámých a běžnými prostředky nepopsatelných 

tvarů, hranice
7
, která se dřív zdála nepochybná, se teď jeví nejasná.“

8
 V následující pasáži se 

pak Hodrová věnuje odrazu chaosu jakožto tvůrčí síly ve struktuře moderního literárního díla; 

v rovině kompoziční zmiňuje postup zvaný mise en abyme, jehož podstatou je zdánlivě 

nekonečné zrcadlení stále se zmenšujícího objektu v sobě samém (poukazující tak jednak 

dvoustranný vztah obou obrazů, jednak jakoby nepřerušitelný cyklus), v rovině tematicko-

motivické pak labyrint jako prototyp bloudění a hledání cesty.  

Dynamizace a otevírání vnitřních struktur díla s sebou přináší nutnost přizpůsobit jeho 

proměněné povaze způsob, jímž se k němu v interpretacích a odborné literatuře vztahujeme. 

Hodrová svůj teoretický přístup a s ním související jazyk charakterizuje následovně: 

„Netajíme se tím, že styl naší poetiky je místy silně ovlivněn poetikou díla, kterým se zabývá, 

diskurs o díle se čas od času stává metaforickým, unikavým, nejistým ve snaze postihnout 

něco tak unikavého, neklidného, nejistého, jako je literární dílo, zejména pak takové, jaké 

pokládáme za příznačné pro 20. století. K této proměně stylu poetologického diskursu však 

dochází při plném vědomí těchto rysů a dokonce i s jistým záměrem. […] Otevřenému 

charakteru díla by měl odpovídat otevřený charakter textu o něm, diskurs metaforický, 

hypotetický, mnohoznačný, ludický […].“
9
 

Další vzájemně související dvojicí klíčových slov jsou pojmy palimpsest a 

vrstevnatost. Palimpsest je termín v této souvislosti výrazně metaforický, sjednocující několik 

různých konceptualizací, přístupů a disciplín. V původním diskursu historických věd se 

palimpsestem rozumí obvykle pergamen či podobný materiál, z nějž je původní text seškrábán 

a následně přepsán textem novým; ve významu přeneseném se konceptualizace díla či 

(městského) prostoru zakládá na ideji jednotlivých vrstev paměti místa, do nichž se události 

postupně ukládají tím způsobem, že novější záznam „přepisuje“ a překrývá ten starší. 

                                                 
7
 Za určitou tematizaci tohoto principu konkrétně v Trýznivém městě lze považovat paralelní existenci 

bytostí živých (v běžném slova smyslu) a bytostí nenarozených či zemřelých (přičemž fázi před narozením i po 

smrti nazývá Hodrová beztvarými stavy existence), kdy hranice mezi oběma stavy (v trilogii materializovaná 

hřbitovní zdí) postupně pozbývá svou zřetelně oddělovací funkci a oba stavy se stálé nápadněji prostupují. 

Příznačné je v této souvislosti zmínění toposu lesa, což je v iniciačním románu a mystické literatuře obecně 

symbol nevědomosti a postupné cesty k pochopení (touto problematikou se D. Hodrová detailněji zabývá v díle 

Román zasvěcení, Praha 1993).  
8
 Hodrová, Daniela, …na okraji chaosu…, s. 133-134. 

9
 Tamtéž, s. 18. 
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Vnímání města jako palimpsestu je velmi blízké pojetí sémiotickému, kdy je dílo nebo jeho 

aspekt chápáno jako znak, tedy autonomní jednotka s vlastním významem, jenž musí být 

vykládán pouze vzhledem k celku. Tento přístup uvedl do literární vědy především J. 

Lotman
10

 a s ním spojovaná tartuská škola se zřetelem k městu Petrohrad – jeho teze a závěry 

je ovšem možné vztáhnout také k Praze i dalším místům. Obecně lze pojetí díla jako 

palimpsestu ztotožnit s principem paradigmatickým, akcentujícím osu výběru (v opozici k ose 

kombinace
11

) a paralelní existenci několika variant, jež se spolu lineárně nespojují (což ovšem 

neznamená, že neinteragují vůbec).  

Dalším klíčovým slovem charakterizujícím současnou českou literaturu je 

intertextovost, tedy proces, kdy si dílo (resp. autor) uvědomuje svou pozici v komplexní a 

nadindividuální síti, propojené vlákny tematickými, motivickými, symbolickými či 

kompozičními, a pokouší se svůj vztah k jiným dílům vyjádřit uměleckými prostředky 

v rámci vlastního díla. Intertextovost je samozřejmě rysem typickým nejen pro českou, ale i 

pro světovou literaturu, v českém kontextu má ovšem hledání vztahu k jiným evropským 

kulturám a jejich umění i ke starším fázím kultury vlastní specifický charakter i význam. 

Podstatu intertextovosti (s důrazem ke zpodobnění prostor) vystihuje Hodrová v Místech s 

tajemstvím následujícím způsobem: „Jestliže je dílo sítí vztahů, pak také prostor je v díle 

vytvářen sítí míst a jejich vztahů. I tato síť přitom překračuje hranice díla, její vlákna sahají 

do jiných děl. Smysl díla se zjevuje v nekonečném odvíjení sítě, jež je v něm zauzlena. 

Metaforicky se pokoušíme postihnout fakt, že dílo nabývá svého smyslu v kontextu tradic, 

které je spoluvytvářely a ve kterých je vnímáno. Stejně je tomu v případě míst, jejichž podoby 

se tvoří a vnímají v kontextu míst jiných děl.“
12

 Poukazem k místům vnímaným v kontextu 

míst jiných děl se zde Hodrová dotýká tématu literárního toposu jakožto typu místa 

vnášejícího do díla již existující významové či konotační zatížení a přesahujícího tak svou roli 

situačního (prostorového) rámce.  

Jak už vyplynulo z předchozích úvah, všechna klíčová slova jsou coby uzly komplexní 

sítě moderní literatury vzájemně pevně spjata – také pojem intertextovosti toto tíhnutí k takřka 

organickému propojení potvrzuje, především svou souvislostí s otevřeností a dialogickou 

podstatou románu. Hodrová, zabývajíc se v Citlivém městě textem v nejširším, ne nutně 

                                                 
10

 Podnětnost Lotmanových teorií připomíná Hodrová mimo jiné v úvodní kapitole Poetiky míst, 

zabývajíc se jeho úvahou o tématu jako o „jedné z mnoha variant, s jejichž pomocí se realizuje daný invariantní 

syžetový uzel“, čímž podle Hodrové předjímá ideu svinování a rozvíjení tématu (Poetika míst: Kapitoly 

z literární tematologie, Praha 1997)  
11

 Oba termíny používá Roman Jakobson: „Lingvistika a poetika“, In: Poetická funkce, Praha 1995.  
12

 Hodrová, Daniela: Místa s tajemstvím (kapitoly z literární topologie), Praha: KLP, 1994, s. 5. 
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literárním smyslu, o tomto fenoménu píše: „Intertextovost, která se zprvu jevila jako rys 

pouze některých textů – tedy těch, v nichž byla nápadná, případně reflektovaná, se posléze 

ukázala být rysem textů veškerých (každý text je intertextem), přičemž sám tento pojem 

vyjevil svou složitou strukturovanost a diferenciovanost ve stále se upřesňujících typologiích 

intertextových vztahů.“
13

 V následujícím odstavci se pak detailněji věnuje konkrétní podstatě 

intertextovosti, zejména jakožto jistého „nástroje“ k uvědomění si vnitřní struktury textu: 

„Intertextová analýza literárního textu odhalila podstatné rysy textu jako takového, jeho více 

či méně skrytou heterogennost, otevřenost a dynamičnost. ‘Cizí’, jiný text vyvolává v textu 

specifickou reakci a změnu kódu, vnáší do textu nový smysl a současně s sebou nezřídka 

přináší moment hry, jehož prostřednictvím se zdůrazňuje případný ironický či parodický, 

teatralizovaný smysl.“
14

 

Další z klíčových slov, průsečík, lze rovněž chápat ve velmi širokém smyslu – jak už 

bylo zmíněno, principem zrodu a postupné krystalizace díla je v moderní literatuře vzájemná 

interakce různých poetik, názorů a vnímání světa, sahající od střetu a vyhraňování se přes 

vzájemně obohacující kritickou reflexi až po ztotožnění se a návaznost na určitý existující 

model. Průsečík ve smyslu syntézy, protnutí několika možných pohledů se stává jedním 

z ústředních pojmů Hodrové poetiky snažící se o co nejvšestrannější a nejcitlivější vhled do 

díla. V …na okraji chaosu… se autorka ke vzácnému momentu prostoupení dvou dříve 

nesourodých částí (ne nutně) literárního díla vztahuje takto: „Průsečík bude hledán v mnoha 

dílech a mnohým způsobem, budeme neustále ‘pohybovat paprskem naší pozornosti’, budeme 

literárním dílem otáčet jako Rubikovou kostkou. Na rozdíl od hlavolamové hříčky skládačky, 

v níž existuje řešení, k němuž se hráč posléze naučí dospívat co nejkratší cestou, při otáčení 

dílem taková definitivní řešení a krátké cesty neexistují.“
15

  

Poukaz ke hře (v nejširším slova smyslu) zde není nahodilý, naopak se jedná o další 

zásadní rys spojující zejména díla vzniklá v posledních dvou desetiletích. Pojem hra 

v nejnovější literatuře často znamená zkoumání možností a hranic jazyka (potažmo 

srozumitelné komunikace) – Hodrová tento rozměr reflektuje jako určitou vnitřní energii textu 

a zároveň jej vnímá v širší perspektivě jako princip relativizující hranici vážného a 

nevážného, skutečnosti a napodobení (či alegorie) a také zmiňuje hru jako způsob 

seznamování se dítěte se světem a osvojováním si jeho řádu.  

                                                 
13

 Hodrová, D.: Citlivé město (eseje z mytopoetiky), Praha: Akropolis, 2006, s. 11.  
14

 Tamtéž, s. 11. D. H. zde vlastní citací odkazuje na dílo J. Lotmana. 
15

 Cit. dílo, s. 15. Vlastní citace D. H. odkazuje k dílu R. Ingardena: O poznávání literárního díla, Praha 

1967, s. 196.  
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Posledním klíčovým slovem z výše vymezené množiny (již by samozřejmě bylo 

možné neustále rozšiřovat) je sebereflexivnost textu, tedy moment, kdy dílo otevřeně 

tematizuje svou fikční podstatu, znakovost a utvářenost (v protikladu k poetice iluzivní 

příznačné např. pro realismus 19. století). Typickým příkladem románu reflektujícího proces 

psaní, imaginace a tvorby jako takové je právě Théta; v určitých pasážích dochází k jevu ne 

nepodobnému zmiňovanému mise en abyme, kdy jako by se text v cyklu zrcadlení zavíjel sám 

do sebe (tento postup graduje konkrétně v Thétě ve chvíli výměny perspektivy a výpovědní 

schopnosti mezi autorkou textu a postavou, o níž píše). Dimenze fikční a nefikční se zde 

podivným způsobem prolínají, dochází k překračování a relativizaci hranic díla, tedy 

k pomyslnému propojení vláken díla s texturou jiných fikčních světů i světa reálného.  

 

1.1.2 KONTEXT JINÝCH DISCIPLÍN A PŘÍSTUPŮ 

Do díla D. Hodrové, kde linie teoretická a prozaická vytváří koherentní, takřka 

organický celek, lze vstoupit i jinými branami než čistě literární analýzou; následující 

odstavec se tedy ve stručnosti zaměří na možnost využít v interpretaci např. východiska a 

metody kognitivní lingvistiky, sémiotiky, psychologie či výtvarného umění. Pozornost přitom 

bude (vzhledem k zaměření práce a potřebě určitého rámce) věnována především 

konkrétnímu textu Trýznivého města, naznačené souvislosti ovšem platí i pro celek autorčina 

díla.  

 

1.1.2.1 KOGNITIVNÍ LINGVISTIKA 

Význam kognitivní lingvistiky pro přiblížení se významu trilogie (a literárního díla 

obecně) tkví zaprvé v poměrně odlišném pojetí metafory, než je v literárněvědné terminologii 

obvyklé, zadruhé v teorii konceptuálních schémat a zatřetí v teorii blendů neboli smíšených 

prostor
16

. Všechny tři právě zmíněné oblasti jsou podrobněji popsány dále v práci, proto zde 

budou představeny co možná nejstručněji.  

Metafora v kognitivní lingvistice představuje nikoli konstrukt jazykový, nýbrž 

primárně myšlenkový, teprve sekundárně reflektovaný řečí. Její podstatou je v této 

perspektivě myšlení o určité oblasti pomocí struktur jiné oblasti, přičemž rovina zdrojová (v 

                                                 
16

 Problematikou metafory se zabývají např. G. Lakoff a M. Johnson v díle Metafory, kterými žijeme 

(Brno: Host, 2002), o konceptuálních schématech a blendech píše např. M. Turner v díle Literární mysl (Brno: 

Host, 2005).  
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jejíchž pojmech uvažujeme) bývá obvykle spjata s bezprostřední fyzickou či smyslovou 

zkušeností, zatímco rovina cílová (o níž uvažujeme) náleží zpravidla do sféry abstraktní 

spirituální, existenciální). Takto se konstituují rozsáhlé metaforické „sítě“ prostupující celým 

dílem – konkrétně v Trýznivém městě se jedná např. o kontextovou metaforu světa jako 

divadla, světa (a prostoru obecně) jako alegorického města, textu jakožto zvětšujícího se 

krystalu atd.  

Konceptuální schémata lze do určité míry chápat jako základovou rovinu metafory – 

jedná se obvykle o základní opozice vycházející z přirozené lidské zkušenosti, tedy např. o 

rozlišení nahoře x dole, světlo x tma, uvnitř x vně atd., kdy se s každým členem opozice pojí 

určité hodnocení (např. nahoře má konotace pozitivní, spojené se vzpřímeným postojem 

zdravého člověka či s dostatkem, zatímco dole evokuje člověka ležícího, tedy např. 

nemocného či poraženého, a dále nedostatek, ubývání atd.; podobně např. světlo se pojí 

s bezpečím a přehledností světa, zatímco noc je časem skrytých nebezpečí a nejistoty. 

Specifickými konceptuálními schématy jsou pak konstrukty typu cesta, nádoba. cyklus atd., 

charakterizované vždy svými určujícími rysy (lineárností a možností rozlišit počátek a cíl, 

opozicí uvnitř a vně předpokládající jasnou hranici, splýváním počátečního a koncového bodu 

v nekonečném opakování atd.).  

Smíšené prostory neboli blendy představují problematiku velmi širokou, vztahující se 

nikoli pouze ke kategorii prostor, nýbrž také k postavám a jejich vnitřním světům. Konkrétní 

případy budou rozebírány na příslušných místech dále v práci, už zde je ovšem třeba naznačit 

alespoň obecnou podstatu tohoto fenoménu. Jednoduše řečeno, smíšený prostor vzniká 

syntézou dvou základových prostor prostoru zcela nového, jenž přebírá určité rysy každého 

z obou původních, ovšem v předem neodhadnutelné kombinaci a poměru.  

1.1.2.2 SÉMIOTIKA 

Provázanost mezi literaturou založenou na existenci znakového písma a sémiotikou 

jakožto vědou o znacích lze samozřejmě vnímat na několika různých rovinách. Necháme-li 

stranou souvislosti zcela evidentní, je třeba věnovat pozornost zejména textu města a 

explicitní tematizaci určitého písmene (znaku) coby oživující formule fikční reality. Koncept 

textu města, kdy prostor, jenž jedince obklopuje a utváří, nabývá znakové povahy a jako 

takový může být čten i psán, rozvíjí už J. Lotman a s ním spojená tartuská škola; Hodrová na 

toto pojetí navazuje v několika svých pracích, specifickým způsobem jej rozvíjí a integruje jej 

do základních struktur vlastní poetiky. Konkrétně v Citlivém městě parafrázuje sémiotický 
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přístup takto: „Podle Lotmana se vztah textu – praprvku kultury, ‘dynamického systému, 

z něhož se rodí celá stavba kultury’ – s celkem kultury a jejím systémem kódů projevuje 

mimo jiné v tom, že si v různých úrovních stejné sdělení lze představit jako text, část textu 

nebo soubor textů (Tezisy 1981: 105).“
17

 Dále v Citlivém městě pak Hodrová zakládá a 

detailněji rozpracovává hierarchickou škálu pojmů (v níž hraje roli i diferenciace pomocí 

různých fontů použitého písma: „TEXT světa – TEXT kultury- Text literatury – text 

literárního druhu či žánru – literární text“
18

. Jak je zjevné, text i literatura zde nabývají 

podoby jakýchsi soustředných, postupně se zmenšujících kruhů; jejich středem je právě 

znaková podstata světa (nejširšího z pomyslných kruhů) a nutně tedy i všech jeho 

„podmnožin“. 

V prozaickém díle D. Hodrové, konkrétně v Thétě, si při vstupu „branou sémiotickou“ nelze 

nevšimnout nápadného důrazu nejen na akt psaní, tedy konstituování svébytné dimenze světa 

skrze písmena, ale i na dva zcela konkrétní znaky, vyjadřující základní existenciální opozici. 

Prvním je již v názvu exponovaná théta, značící smrt, zánik, nebytí; ve středověkých 

rukopisech prý byl tento znak připisován ke jménům zemřelých mnichů, v současnosti je 

používán (také Eliškou Beránkovou) jako korektorská značka pro pasáže, jež je nutné z díla 

odstranit. Oproti tomu druhý zásadní znak Théty, cheprer, hieroglyf s významem „býti“ 

připomínající tvarem posvátného skaraba, představuje život, oživení a vznik (což je v Thétě 

1.1.3 PSYCHOLOGIE 

Aspekt psychologický je zejména v prozaickém díle D. Hodrové naprosto zásadní, 

především kvůli bytostnému sepětí postavy a prostoru, jež je jejím prostřednictvím 

reflektován; v Poetice míst autorka rozvíjí tezi o archetypálnosti určitých míst, zakládající 

jejich literární předurčenost, a o jejich metaforické podstatě, tvrdíc, že „jednotlivá místa jsou 

vlastně metaforami míst spjatých s určitými fázemi této zkušenosti a majících rovněž 

metaforickou povahu – tato místa jsou metaforami určitých stavů a způsobů vnímání, postojů 

ke světu a k bytí.“
19

 

Ještě mnohem větší význam má samozřejmě psychologie v pojetí postav – vzhledem 

k tomu, že tato kategorie a její specifické podtémata analyzovaná konkrétně na příkladu 

Trýznivého města tvoří celou jednu kapitolu druhé části této práce, omezme se na tomto místě 

pouze na prvky pro autorčinu poetiku nejpříznačnější, jež budou primárně dokládány na 

                                                 
17

 Cit. dílo, s. 10. 
18

 Tamtéž, s. 12. 
19

 Cit. dílo, s. 15, kurzívu použila D. H. 
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rozebírané trilogii, platí ovšem i pro Hodrové další tvorbu. Prvním faktorem, z něhož do jisté 

míry vyplývají všechny ostatní, je skutečnost, že každá z postav jako by v sobě obsahovala 

několik různých charakterů, přítomných ovšem nikoli najednou (nejedná se o schizofrenní 

osobnosti), nýbrž „ve vrstvách“, přičemž hlavním životním úkolem je v sobě tyto „vrstvy“ 

postupně odhalovat a porozumět tak lépe nejen sobě, ale i druhým, neboť každý z těchto 

„dílčích charakterů“ umožňuje pochopení různých aspektů okolní reality a ztotožnění se 

s jinými postavami.  

Z hlediska psychologického je navíc zásadní, že tento osobností vývoj je katalyzován 

(a dokonce podmíněn) traumaty, obvykle související se smrtí velmi blízké osoby, 

souvisejícím pocitem viny a velmi bolestivým vyrovnáváním se s touto ztrátou, přičemž 

specifickým případem je potracení nenarozeného dítěte
20

.  Krizové momenty lze v kontextu 

trilogie vnímat jako moment, kdy se uzavírá jeden z mnoha cyklů opakujících se v životě 

postav a u některých se dokonce kruh v tomto bodě proměňuje ve spirálu (tedy přibližuje se 

k určitému středu, k jakémusi vnitřnímu místu), z perspektivy prostorové lze krize vnímat jako 

soutěsky, jimiž jsou postavy nuceny projít.  

Trilogie je samozřejmě prostoupena mnoha dalšími psychologicky zásadními motivy a 

tématy, jimž zde bohužel nemůže být věnována adekvátní pozornost (jedná se např. o 

problematické rodinné vztahy, hledání vlastní spirituality, tísnivé uvědomování si vlastního 

stárnutí či nemoci a blížící se smrti, roli umělecké tvorby jakožto psychoterapeutického 

prostředku atd.).  

1.1.4 VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

Přítomnost výtvarného umění a obecně prvku vizuálního v tematické či motivické 

rovině románu, ačkoli významně přispívá k působivosti textu, není sama o sobě ničím 

neobvyklým; zásadní složkou Trýznivého města (jednou z mnoha „bran“ trilogie) se sféra 

výtvarná stává teprve svou přítomností v základech struktury kompoziční a myšlenkové. 

Příznačná je z tohoto hlediska především část Kukly s podtitulem Živé obrazy, jenž výstižně 

reflektuje její charakter: na rozdíl od předchozího Podobojí nemají jednotlivé úseky textu 

názvy, nýbrž se jedná právě jen o číslované obrazy. Druhá výrazná odlišnost od Podobojí 

zdůrazňující „obrazovost“ druhé části je ta, že zatímco část první se z velké části realizovala 

                                                 
20

 Pro ilustraci lze zmínit následující traumata: Diviš Paskal si vyčítá Nanynčinu smrt, Sofie se nemůže 

zbavit vzpomínky na kamaráda Křídla, jenž v dětství spáchal sebevraždu, pan Sysel žije s vědomím vlastní 

zbabělosti v situaci, kdy násilně zemřel jeho přítel a další studenti, vypravěčka v Thétě se nedokáže smířit se 

smrtí otce atd.  
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pomocí výpovědí v ich-formě a poměrně dlouhých dějových linií, Kukly jsou psány er-formou 

z vypravěčského odstupu.  

Vizuálnost hraje v Kuklách důležitou roli také v rovině myšlenkové, přičemž 

pomyslným médiem, skrze nějž se dvě umělecké oblasti (text a obraz) prostupují, je pan 

Sysel, Sofiin otec, který obdivuje Chagalla, a navíc se pokouší najít vnitřní klid kreslením 

mandal. Jeho charakteristiku zásadních znaků Chagallových obrazů (zprostředkovanou v díle 

vypravěčskou reprodukcí monologu postavy) lze přesně vztáhnout také k principům 

determinujícím poetiku a fikční svět Trýznivého města: „Chagall je jazykozpytci zvlášť blízký 

pro spojení geometrického a organického na jeho obrazech. A také pro prostupování světa 

lidského a zvířecího. […] Pana Sysla fascinuje motiv prostupování dvou těl. […] A potom 

pan Sysel manželku i dceru upozorní na vracející se motiv průhledných útrob s lidským 

plodem. […] A pan Sysel začne mluvit o jiném prostupování u Chagalla – o prostupování 

míst – třeba Paříže s Vitebskem (ještě netuší, že i on sám se stane svědkem a posléze i obětí 

podobného prostupování, až se jeho kabinet začne prostupovat s jedním příkopem). A potom 

pan Sysel začne mluvit o motivu vznášení (člověk se vznáší ve snu a také po smrti), kterým 

byl Chagall posedlý. […]A nakonec se jazykozpytec zmíní o kruhu, který představuje 

základní kompoziční princip malířových obrazů.“
21

 

Dokladem využití výtvarných kompozičních postupů jsou také výrazné prostorové 

opozice a dominanty zobrazeného města, např. kontrast věže chrámu Nejsvětějšího srdce 

Ježíšova na náměstí Jiřího z Poděbrad a žižkovského televizního vysílače, zdůrazňování 

pohledu z výšky v panoramatické perspektivě (např. let balónem či na labuti), podrobný popis 

Maroldova obrazu znázorňující bitvu u Lipan, pozorovaného panem Syslem (přičemž jeho 

postřehy o prostupování světa na obraze a mimo něj, relativní hranici dvourozměrné a 

trojrozměrné perspektivy atd. opět přesně platí také pro charakter textu Trýznivého města).  

 

1.2 DÍLO D. HODROVÉ: SYNTÉZA PERSPEKTIVY TEORETICKÉ A 

PROZAICKÉ 

Následující pasáž se nepokouší sumarizovat principy díla D. Hodrové v několika 

odstavcích (taková snaha by totiž vedla ke kontraproduktivnímu zploštění mnohovrstevné 

struktury) ani předestřít konkrétní podobu syntézy obou linií autorčiny tvorby, nýbrž spíše 

                                                 
21

 Trýznivé město, s. 214-215. 



16 

 

zproblematizovat zjednodušující pojetí Hodrové románového díla jakožto praktické aplikace 

jejích odborných tezí. Použijme jako výchozí argument proti tomuto náhledu metaforický 

obraz z Kukel, kdy se vzpomínající babička postupně stále více a více zavíjí do kukly utkané 

ze snů, příběhů, vzpomínek i cizích textů. Podobně lze konceptualizovat i pozici Hodrové 

jako vypravěčky – její erudice a znalost jiných děl se v tajuplném procesu imaginace a psaní 

stává vláknem, předivem sítě či pomyslné kukly textu, v jehož jádře se cosi vyvíjí, nezávisle 

na okolním dění.  

Takovýto proces vzniku samozřejmě nelze vnímat jako „automatické psaní“ zcela 

nezávislé na vůli tvůrce;  naopak, Hodrová své texty konstruuje velmi sofistikovaným 

způsobem, výrazně založeným na promyšlené intertextovosti, a to nejen vazbou k jiným 

konkrétním dílům, ale i k celým žánrům, motivickým souborům či obecným rysům typickým 

pro určité období či styl. Metafora kukly má zde poukázat především k momentu pomyslné 

transsubstanciace, kdy se z autorčiny znalosti, asociace či zkušenosti stává koherentní fikční 

svět, jehož vrstvy a principy se čtenáři odhalují teprve postupně a navíc poměrně 

fragmentárně, s mnoha nedourčenými místy ponechanými jeho imaginačním a kombinačním 

schopnostem. Zásadní jsou zde samozřejmě vlastnosti samotného „vlákna“, tedy abstraktní 

materie, z níž umělecké dílo vzniká; v případě D. Hodrové je pevná, složitá, ale dynamická 

románová textura výrazně ovlivňována a utvářena její znalostí fikčního prostoru také z jiné 

perspektivy.  

Nelze samozřejmě zapomínat, že tento vztah je oboustranný, a je tedy možné tvrdit, že 

teoretické postoje D. Hodrové k problematice poetiky literárního díla do velké míry vyrůstají 

z její vlastní prozaické tvorby, kdy, jsouc jako vypravěčka vtažena do světa, jenž zakládá a 

zpřístupňuje, poznává utvářenost a fungování narativní struktury z pohledu „zevnitř“, nikoli 

z teoretického odstupu. Tuto svou pozici Hodrová explicitně reflektuje v Thétě, kterou je 

ovšem nutné chápat jako dílo fikční, byť působící velice autenticky (vztahem mezi 

implikovanou autorkou a postavou Elišky, do níž se ve třetí části Trýznivého města autorka 

stylizuje, se detailněji zabývají podkapitoly o postavách a zvláštním postavení Théty v rámci 

trilogie).  
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2 TEXTURA ROMÁNU 

Hodrová v úvodní stati Míst s tajemstvím vystihuje podstatu a strukturu literárního díla 

metaforou sítě a jejích jednotlivých vláken, představujících vzájemně provázané elementy 

fikčního prostoru. Konceptualizace textu a výpovědi obecně jakožto tkaniny (či dokonce 

tkáně), sítě, pavučiny apod. má oporu v oblasti etymologie a lexika, což lze pozorovat na 

příkladech typu snovat příběhy, zapřádat hovor, ztratit/ přetrhnout nit (výkladu) atd. Metafora 

vlákna či nitě vztažená k narativnímu aktu se odráží i v rovině abstraktnější: Hodrová 

s odkazem k T. de Chardinovi a M. Foucaultovi hovoří o významu a potažmo i o světě, který 

se zavíjí sám do sebe a posléze rozvíjí, v symbolické rovině podobný mušli či klubku. Příze je 

zdrojovou oblastí ještě další metafory, a sice lidského života v rukou tří sudiček-přadlen, jež 

nit postupně načínají, spřádají a přestřihují. 

Vrátíme-li se k představě literárního díla jakožto sítě či tkaniny, je třeba od samého 

začátku pracovat se třemi zásadními aspekty, jež s sebou tato konceptualizace nese. Prvním 

z nich je fakt provázanosti a ukotvení, což znamená jednak silné vzájemné vztahy a 

ovlivňování mezi elementy uvnitř textu (tj. mezi postavami, časoprostorem, dějovou složkou 

atd.), jednak vazby vnětextové: k autorovi a recipientovi, k jiným uměleckým dílům a 

k reálnému světu. Tento rys vnáší do hry tři druhy prvků: uzly, jejich spojnice a pevné 

ukotvující body; konkrétní podoby těchto prvků budou na vybraných příkladech ilustrovány 

dále v práci. Druhým rysem pomyslné sítě je pružnost – text je strukturou dynamickou a 

otevřenou, ustavující se v mnohosti interpretačních přístupů. Třetím aspektem je nutnost, 

chceme-li v rámci sítě někam posunout, sledovat pouze jedno vlákno – tedy nesnažit se 

uchopit v analýze všechny složky díla naráz, nýbrž zaměřit se jen na určité z nich: jak 

konstatuje Hodrová ve zmíněné úvodní stati, ne proto, že by některé uzly byly důležitější než 

jiné; jedná se pouze o zvolený úhel pohledu, o nutný rámec udržující interpretaci kompaktní a 

sevřenou.  

Perspektivou mého přístupu ke konkrétnímu dílu, Trýznivému městu, budou vlákna 

prostoru a postav a především jejich společné uzly. Než však takto vyznačenou cestou do 

Trýznivého města vstoupíme, považuji za užitečné zhlédnout tkaninu díla, alespoň zběžně, 

z jistého odstupu v její celistvosti. Princip selekce totiž umožňuje vidět zblízka jednotlivé 

uzly, ovšem ne výsledný ornament, který se naopak vyjevuje teprve jistou generalizací. 

V následující pasáži bude tedy pozornost věnována nejprve celkovému smyslu trilogie a 

společným rysům všech tří částí (patrným také v ostatních beletristických i odborných pracích 
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autorky) a poté naopak principům zakládajícím svébytnost a originalitu každé části. Obecné 

závěry o fungování románové struktury získané tímto postupem lze (a je to nutné) vztáhnout 

ke všem složkám této struktuře podřízeným, tedy i k prostoru a postavám, a naopak: 

specifická povaha těchto dvou kategorií v díle D. Hodrové má zásadní vliv na jeho celkovou 

poetiku.  

2.1 TŘI PROPOJENÉ KRUHY 

Položme si tedy zdánlivě banální otázku: Co je Trýznivé město? Možných odpovědí je 

mnoho, dokonce by se dalo říct, že s každou další postupujeme o krok hlouběji směrem 

k významovému středu díla. Odhodláme-li se k takovémuto sestupu, je ovšem třeba mít oporu 

v jistých pevných bodech (slovy úvodní metafory, lano, díky němuž chceme zdárně 

probloudit labyrintem či se spustit do hloubky, je nutné k něčemu spolehlivě upevnit). Jedním 

z pevných bodů je odpověď, že Trýznivé město je románová trilogie složená z částí nazvaných 

Podobojí, Kukly a Théta, vydaná v této podobě r. 1999. Otázka autonomie každé z částí je 

v tomto případě složitá, na počátku 90. let totiž všechny tři vyšly jako samostatné romány - 

Podobojí a Kukly r. 1991, Théta r. 1992. Období vzniku v případě Podobojí znamená prosinec 

1977 – říjen 1978 a červen 1984, v případě Kukel leden 1981 - listopad 1983 a v případě 

Théty prosinec 1987 – leden 1990. Jejich scelení v Trýznivém městě však není jen záležitostí 

formální, nýbrž gestem tvůrčím – všechny tři romány si v rámci trilogie uchovaly svou 

jedinečnost za současného vzniku styčných ploch. Možným grafickým vyjádřením jejich 

vzájemného vztahu jsou tři kruhy-množiny se společným středem, do jisté míry se 

překrývající. Dílčí prvky – na škále od kompozičních principů po motivy - pak náleží buďto 

průniku všech tří množin, pouze dvou z nich (přičemž společná podmnožina Podobojí a Kukel 

je větší a z podstaty odlišná od podmnožiny jedné z těchto dvou částí a Théty), nebo do 

samostatné podmnožiny jedné z částí.  

2.2 SHODNÉ RYSY CELÉ TRILOGIE 

Trýznivé město je dílem s extrémně vysokou míry provázanosti svých složek, což je 

evidentní jak ve vztahu mezi Podobojím, Kuklami a Thétou, tak ve vlastním vnitřním 

uspořádání těchto částí (a samozřejmě i ve vazbách vnětextových, tj. především k autorce a 

k reálnému světu, což však přesahuje rámec mé práce). Nejdůležitější implikace této 

provázanosti, rozebrané podrobněji dále v textu, jsou dvě, přičemž první zasahuje především 

rovinu strukturně-kompoziční, zatímco druhá přesahuje z oblasti fabule k obecnějším 

filosofickým konceptům. Silná vzájemná spjatost (zahrnující celou škálu vztahů od přesné 

shody, tj. nápadného opakování jednoho prvku napříč dílem, přes paralelu čili shodu 
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základového schématu, ovšem s jistým významovým posunem, dále přes rozehrání celého 

spektra možných konotací určitého prvku až ke vztahu kontrastu či binární opozice) v rovině 

kompoziční je právě oním pomyslným ornamentem založeným na pravidelném opakování 

jisté sekvence uzlů za využití konkrétních vláken. Princip provázanosti prvků románové 

výstavby, tedy jejich vztahování se k sobě navzájem, jejich zrcadlení, transpozice i 

vyhraňování, je principem scelujícím, přirovnatelným k funkci rytmu či metra v poezii. 

Druhou zmíněnou implikaci lze jednoduše vystihnout jakožto ideu, že vše souvisí se vším; 

Trýznivé město je pomyslným literárním modelem světa, v němž se nic neděje náhodou a 

sebemenší detail může (a pravděpodobně bude) hrát v nejneočekávatelnějším okamžiku 

důležitou roli; jednotlivé motivy a události se z tohoto pohledu jeví jako propletené kořeny 

skryté pod povrchem, z nich pak vyrůstá pomyslný strom komplexního významu. K takto 

pojatému dílu lze nalézt další analogie z přirozeného světa: podobá se živému organismu, 

Hodrová v Thétě pak proces vznikání díla přirovnává k buněčnému dělení či formování 

krystalické struktury. Uvedené konceptualizace s sebou ovšem přináší nutnost existence 

řídicích center či os, schopných zabránit neřízenému bujení textu a udržet románový 

„organismus“ funkční.  

Na tomto místě je důležité vysvětlit součinnost dvou zdánlivě protikladných principů 

Trýznivého města, tedy dynamického rozmachu napříč časy a prostory fikčními i reálnými a 

současně pevné „vnitřní kostry“. Využijme pro ilustraci ještě jednu metaforu, a sice domu 

vystavěného z určitého stavebního materiálu. V případě Trýznivého města má tento materiál 

z velké části podobu již připravených „bloků“ – jedná se o topoi v širším slova smyslu, tedy o 

motivy, témata a metafory, jež se v textu znovu a znovu vracejí
22

, často ovšem určitým 

způsobem proměněny. Možnými typy proměn jsou např. posun na ose mezi sakrálním a 

profánním (příkladem mohou být různé variace rituálu eucharistie: namísto symbolického 

chleba a vína postavy „přijímají“ čokoládu, salám, dílky pomeranče apod.); tatáž základní 

situace, již postupně prožívají různé postavy; románové věci-rekvizity, jež postupně mění 

majitele a uvádějí tím do pohybu jisté procesy aj. 

 Vnitřní dynamika díla je tedy na těchto topoi závislá dvojím způsobem – jedná se 

vlastně o sémantická pole se silným symbolickým a konotačním potenciálem, který je pak 

v díle dále rozvíjen, případně variován, na základě svých intertextových vazeb a mentální 

                                                 
22

 V takto širokém pojetí, neomezeném pouze na kategorii prostoru, zavedl topoi do literárněvědného 

diskursu např. E. R. Curtius (jak uvádí Hodrová v nástinu vývoje chápání tohoto i souvisejících termínů a 

konceptů v Poetice míst, s. 8.) 
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kulturní encyklopedie čtenářů; drobné i nápadnější modifikace topoi nás pak nutí 

k rekonceptualizaci zažitých kulturních schémat, což je možné jedině vzhledem k pomyslné 

projekční ploše významu obecně přijímanému jakožto základní – tímto způsobem vstupuje do 

hry mnohost významů jediného motivu a vnitřní struktury díla „ožívají“.  

Další souvislostí, k níž je tímto způsobem přitahována pozornost, je pak historická 

epocha, s níž jsou daná topoi primárně spjata: v případě Trýznivého města je to především 

národní obrození a romantismus, navíc s některými prvky přetrvávajícími z období baroka. 

Jak lze textové vazby k především 19. století interpretovat? Vysvětlení se zřejmě týká procesu 

hledání osobní identity, leitmotivu celé trilogie, s čímž nevyhnutelně souvisí také kořeny 

identity české, upevňující se právě v 19. století. Trýznivé město se k předcházejícím 

historickým obdobím a jejich kultuře vztahuje v první řadě skrze charakteristické motivy či 

metafory, jež ale autorka tvůrčím způsobem přetváří a integruje do významového celku díla 

(příkladem je osamělý kopec se šibenicí, hřbitov, sepětí života ženy s harfou či labutí, vztah 

mezi bytostí a sochou či obrazem, postava rozervance aj.) a dále skrze zapojení skutečných 

osobností (mimo jiné K. H. Máchy, J. Kollára, F. L. Čelakovského, K. Sabiny, B. Němcové a 

dalších) či míst s nějak vázaných k české historii č literatuře (např. čtvrť na Františku, 

Staroměstské náměstí, Pražský hrad a Jelení příkop, hora Blaník, Babiččino údolí aj.) jakožto 

charakterů či dějišť ve fabuli Trýznivého města. Návaznost na literární tradici se projevuje 

také v rovině formální, především využitím žánru „živých obrazů“ (jimž bude věnována 

pozornost dále v rozboru Kukel).  

Pokusme se nyní vymezit, jaká topoi se především uplatňují v kompozici Trýznivého 

města: užitečným nástrojem jejich odkrývání a popisu se zdá být přístup a terminologie 

kognitivní lingvistiky, přičemž za nejdůležitější považuji dvě teorie: zaprvé se jedná o 

metaforický přenos mezi doménou zdrojovou a cílovou, zadruhé o teorii představových 

schémat a konceptuálních metafor. První popsaný princip, jednoduše řečeno, umožňuje 

vztahovat se skrze určitou sémantickou oblast k oblasti jiné, tedy hovořit o jistých 

skutečnostech pomocí pojmů z jiného významového okruhu; tím vznikají dvě domény 

metafory, oblast zdrojová, která je obvykle součástí přirozeného světa poznatelného přímou 

smyslovou zkušeností, a oblast cílová, obvykle abstraktnější, přístupná díky složitějším 

myšlenkovým operacím.  

Co se týče Trýznivého města, nejdůležitější zdrojové domény lze rozdělit do tří oblastí. 

První z nich je divadlo: tradiční metafora světa jako pomyslného jeviště a lidského života 
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jakožto divadelního představení (popřípadě snu)prolíná textem takřka kontinuálně a dokonce 

umožňuje vznik metaforických řetězců: dostáváme tak složený obraz města jako modelu světa 

a současně světa jako jeviště divadelní hry, z čehož pak plyne také představa města jakožto 

divadelní scény. S prostředím divadla jsou pak spjaté další prvky zdrojové domény: herci či 

loutky (přičemž hranice se často relativizuje či zcela stírá, zároveň se však jedná o hranici 

stěžejní, neboť kritériem rozlišení není nic menšího než vlastní vůle a opozice aktivního 

jednání versus pasivního poddání se cizí vůli), masky a líčidla, rozdělení divadelního prostoru 

na jeviště, hlediště a zákulisí, scénář a předepsané role, kulisy, rekvizity (atributy postav) atd.  

Hodrová v Hledání románu popisuje vztah mezi společenskou situací a vnímáním (a 

uměleckým zobrazováním) světa a života jako divadla a konstatuje, že tato konceptualizace 

nabývala na významu především v obdobích neklidných a plných změn, kdy si lidé (obvykle 

právem) připadali skutečně jako bezmocné figurky v mocenské hře, hrající předem danou roli 

podle scénáře, jež byl kýmsi vymyšlen a od něhož se nelze odchýlit. Takováto období proměn 

politických a společenských uspořádání se během pravidelně opakují; dobu vzniku 

jednotlivých částí Trýznivého města, tedy přelom 80. a 90. let, lze mezi ně rovněž zařadit. 

Pocity bezmoci vůči silám, jež zasahují do našeho osudu, a snaha porozumět (v metaforickém 

smyslu) probíhající divadelní hře jakožto celku, nejen své drobné roli v ní, také prolínají 

celými dějinami umění, náboženství i filosofie a stupňují se především v období moderním a 

postmoderním, kdy hodnoty a ideje dříve považované za nezpochybnitelné (především 

v náboženské oblasti) začínají ztrácet svůj vliv, ovšem lidská potřeba určitých duchovních 

jistot nemizí, naopak; podstata zůstává stejná, proměňují se pouze možnosti jejího naplnění.  

Vrátíme-li se zpět k Trýznivému městu, divadlo a sémantický okruh s ním spjatý se 

objevuje jednak v rovině fabule jako motiv (se symbolickým přesahem) či přímo složka 

dějové linie, jednak v rovině syžetu jako princip kompoziční. „Divadelnost“ jakožto element 

narativní struktury lze doložit na obou zkoumaných složkách románu: postavy Trýznivého 

města se podobají hercům, kteří nemohou vystoupit z role, musí nejen dohrát představení do 

konce, ale také jen znovu a znovu opakovat, přestože už dobře vědí, co je v jejich roli čeká; 

podřízení se nutnému běhu událostí bez možnosti do něj zasáhnout vede v některých 

případech k již zmiňovanému rozostřování hranice mezi hercem a loutkou. 
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 S divadlem (potažmo karnevalem
23

) je spojena také centrální problematika díla: 

otázka identity a s tím související role a masky, vzájemná podobnost postav, občasná 

nemožnost rozeznat je spolehlivě od sebe, tušení mnohosti charakterů v sobě samém, oblečení 

(např. kroj) a jisté rekvizity jako prostředek vymezení a připomínání si vlastní identity. Co se 

týče prostoru, scéna, na níž se postupně rozvíjí osudy postav, je poměrně pevně ohraničeným 

prostorem, zdánlivě sloužícím jen jako kulisy k vnitřním dramatům postav; při bližším 

pohledu však tyto „kulisy“ významným způsobem interagují s aktéry a do vývoje událostí 

zasahují. Dokonce lze mluvit o „literární předurčenosti“ některých míst, což je opět téma 

spjaté s intertextovostí a kulturním povědomím čtenářů: jisté typy prostorů jsou totiž nabity 

potenciálem, aby se v nich rozvinul jistý typ děje; Hodrová s touto předurčeností pracuje, 

často ji ovšem převrací v pravý opak a narušuje tak stereotypní pojetí místa. Hřbitov se tak 

stává místem dětských her, hrobka se války stane útočištěm pro Žida, pana Turka) na 

Šibeničáku se schází milenci, a naopak dětský pokoj (jež běžně asociuje bezpečí) a jeho okno 

je dějištěm dvojnásobné sebevraždy. Jiné prostory si však svůj potenciál uchovávají; 

podrobněji bude tato problematika pojednána dále v práci.  

Navažme nyní znovu na identifikaci nejvýznamnějších zdrojových oblastí metafor 

v symbolické struktuře trilogie: mimo divadlo je druhou zdrojovou doménou biologie (tedy 

živá i neživá příroda), což je patrné jednak v Podobojí i v Kukách paralelou se světem 

zakuklujícího se hmyzu (bourec morušový, nymfa Meloe) a ve frekventovaných proměnách 

postav ve zvíře, jednak v Thétě v úvahách o povaze fikčního díla: autorka zde přirovnává text 

a jeho rozrůstání k buněčnému dělení (či přímo bujení) nebo ke vzniku krystalů a 

krystalických srostlic. Třetí zdrojovou oblastí je fyzický pohyb v prostoru (vertikální: výstup a 

sestup po schodech; horizontální: věčné chození městem), zvláště pak dětská hra: točení na 

kolotoči a roztáčení soch či houpání.  

Metaforický přenos významu však není jediným interpretačním nástrojem nabízeným 

kognitivní lingvistikou: dalšími uplatnitelnými možnostmi jsou teorie představových schémat 

a smíšených prostor (blendů)
24

. Představová schémata jsou založena na lidské zkušenosti 

s přirozeným světem a stávají se základem metaforického a symbolického způsobu chápání; 

přičemž principem konstituování představových schémat v naší mysli jsou opozice: nahoře x 

dole; světlo x tma (tedy den x noc); horizontála x vertikála; dále schéma cesty (vývoje od 

                                                 
23

 Hodrová ve svém pojetí karnevalu a karnevalizace vychází z teorie M. Bachtina, podle něhož lze 

tento fenomén vztáhnout k počátkům např. francouzského či italského románu, a využívá ji jako jedno 

z východisek vlastního přístupu (např. Hledání románu, s. 6).  
24

 Turner, Mark: Literární mysl, s. 82-120.  
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počátečního ke koncovému bodu), nádoby (tedy členění prostoru na vnější a vnitřní a hranici 

mezi nimi) a dalších. Vzhledem k tomu, že se takřka ve všech případech jedná o opozice 

prostorového charakteru se symbolickou implikací, budou představová schémata důležitá pro 

další popis jednotlivých typů prostor románu.  

Jak už bylo řečeno, všechny tři části Trýznivého města vytváří společně kompaktní 

románový celek se specifickou poetikou, jejímiž zákonitostmi se budu zabývat v následujícím 

odstavci. Hlavním obecným principem projevujícím se pak konkrétně na mnoha různých 

rovinách je relativizace hranic a prostupování a míšení kategorií obvykle jasně ohraničených. 

Rozostřování hranic přitom neznamená, že by tyto hranice a akt jejich přestoupení ztrácely 

svůj význam; naopak, přechody a zvláště pozice přesně uprostřed představují důležitou 

tematickou rovinu díla. Zřejmě nejnápadnější hranice v Trýznivém městě oddělují tři různé 

stavy: existenci před narozením, život a existenci po smrti. Smrt tedy není vnímána jako 

finální bod, nýbrž jako průchod k jinému způsobu existence, pro niž neplatí obvyklé 

časoprostorové zákonitosti: zemřelí se ocitají v jakési časové smyčce, v níž se minulé děje 

neustále opakují a zpřítomňují, aniž by bylo běh událostí možno ovlivnit či z věčného cyklu 

vystoupit. Mrtví i nenarození představují v Trýznivém městě tzv. „temné stavy existence“, 

s nimiž je živým umožněn kontakt jen v omezené míře: dvěma klíčovými podmínkami je 

jednak blízkost vlastní smrti (pozice na pomezí), jednak pohyb určitými „místy s pamětí“, 

která může být živými alespoň zčásti spoluprožívána.  

Také čas v románu tedy podléhá všudypřítomnému prostupování a relativizaci – 

v Trýznivém městě panuje „věčná přítomnost“, reflektovaná takřka výhradním využitím 

přítomného času. Specifické pojetí času lze vystihnout následujícími dvěma tezemi. Zaprvé, 

vývoj v čase (dospívání odněkud někam) nepředstavuje pro Hodrovou kontinuální proces, 

nýbrž sled jednotlivých fází jasně od sebe oddělitelných. Analogicky funguje animovaný film: 

zdánlivě plynulý pohyb je ve skutečnosti složen z ohromného počtu samostatných obrázku. 

Tyto fáze, jakési „momentky života“ navíc nenásledují lineárně za sebou, nýbrž „vedle sebe“: 

přítomný okamžik v sobě nese uloženou minulost a zároveň předznamenanou budoucnost. 

Vzpomínat tedy znamená vstupovat v duchu do zachovaných „obrazů“ z minulosti. Druhá 

teze je vlastně aplikací předešlé myšlenky na prostory a jejich bytostný charakter - „paměť 

míst“ spočívá v koexistenci obrazů s daným místem spjatých, což se týká jak příběhů 

osobních, tak historie národní; tyto výjevy ovšem dokážou vnímat jen některé postavy za 

určitých okolností. Pro pochopení problematiky času je podstatný také vztah obou zmíněných 

tezí k tzv. ustavičné přítomnosti – skutečnosti třeba i dávno minulé se zpřítomňují vstupem do 
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vědomí vnímatele a místa, jimiž postavy prochází, se díky své „paměti“ mohou stát 

symbolickou branou do minulých obrazů a životů jiných postav. Pomyslné uvíznutí v časové 

smyčce se na rovině jazykové projevuje tzv. „jazykem snu“ – především opakováním formule 

„a už (zase)“, jíž navíc věta obvykle začíná: spojka na první pozici tak do jisté míry narušuje 

pevné hranice věty a včleňuje ji do předchozího kontextu. Scény, které se „už zase“ dějí bez 

ohledu na vůli postav, pak budí dojem filmu mnohokrát přehrávaného, který i přesto musíme 

sledovat až do konce. Právě popsané zákonitosti zakládají a udržují soudržnost díla jako 

celku; každá z částí navíc na tomto podkladě rozvíjí vlastní funkční principy, jejichž popis 

bude předmětem následujících odstavců. 

 

2.3 SVÉBYTNOST JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ 

2.3.1 PODOBOJÍ 

První část trilogie, Podobojí, přirovnává sama autorka k symbolickému „dětství 

románu“
25

, neboť zde se utváří fikční svět díla. Jednotlivé prostory a věci samy sebe definují 

základní existenční formulí „jsem“, jak dokládají následující úryvky: „Jsem komora, komora 

zmrtvýchvstání. Mé jediné okno-okýnko je slepé a nevede do tohoto světa […]“, „jsem 

Olšanský hřbitov. Ale také jsem bývalá Syraňovská vinice, kousek po kousku jsem 

ustupovala zemřelým morem“, „Jsem kůže. Nejsem však kůže jako taková, ale kůže lidská 

[…]Jsem mezí, která tělo drží v jeho tělesnosti.“ či „Jsem štucl, perziánový štucl. Moje kůže 

pochází z jehňátek perských ještě nenarozených“
26

. Oproti tomu postavy jsou nahlíženy 

z vnější perspektivy a je o nich vypovídáno v er-formě. Z toho hlediska se tedy Podobojí 

obrací spíše ke světu vnějšímu než vnitřnímu, což lze dobře vztáhnout k výchozí metafoře. 

Dětství je totiž dobou, kdy s úžasem objevujeme své okolí (neboť vlastní nitro zatím 

reflektovat neumíme) a vlastní místo v něm; místa, jimiž se pohybujeme, se stávají naší 

součástí, a naopak.  

V Podobojí se jakožto čtenáři seznamujeme jednak s hlavními místy děje a 

s postavami, které se pak budou (v náznacích) objevovat i v Kuklách a v Thétě, jednak 

se zákonitostmi zobrazeného fikčního světa. Dějištěm románu jsou především Olšanské 

hřbitovy, dům naproti nim a blízké okolí, dále pak některá významná místa v Praze i mimo ni 
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(skalní město Obratel, hora Blaník aj). Zřejmě nejnápadnějším z jeho principů je ambivalence, 

nevyhraněnost, rozpětí a kolísání mezi dvěma extrémy, překračování hranic (prostorů i stavů) 

či nacházení se přesně uprostřed, na pomyslném území nikoho. Prostupování kategorií 

chápaných obvykle jako jasně oddělené je v Podobojí takřka všudypřítomné jednak 

v náznacích, jednak v explicitních vyjádřeních, např. „Jak je, Diviši Paskale, bláhové 

domnívat se, že existuje nějaký zásadní rozdíl mezi člověkem a věcí, mezi živým a mrtvým, 

člověkem a světem. Jedno přechází v druhé a okamžik a místo přechodu jsou často 

nepostižitelné.“
27

  

Vraťme se ještě jednou k metaforickému pojetí Podobojí jakožto „dětství románu“ pro 

ilustraci charakteristického pojetí času: čas zde plyne rychlým tempem kupředu, vzpomínky a 

jiné „návraty v čase“ zde příliš nehrají roli (na rozdíl od Kukel), tak jako se dítě obvykle 

nevrací k minulosti, nýbrž plně prožívá přítomnost a upíná se k budoucnosti. Obecně lze 

strukturu Podobojí označit jako syntagmatickou, založenou na spojování (kombinaci) 

jednotlivých dějových prvků v lineární posloupnosti (čehož je v rovině jazykové mimo jiné 

dosaženo spojkou „a“ na začátku větných celků); symbolickým znázorněním je horizontála.  

Časový úsek zachycený v Podobojí je ze všech tří částí nejdelší – sahá zhruba od první 

světové války po období normalizace, přičemž do složky dějové vstupuje především druhá 

světová válka (Pavel Santner odjel s transportem a Alice skočila z okna, skrývání a odhalení 

pana Turka v hrobce), revoluce v květnu 1945 a následné vyhrocení vztahů mezi Čechy a 

Němci, „Pražské jaro“ a příjezd sovětských vojsk v srpnu 1968. Historické události jsou 

ovšem zobrazovány zkratkovitě a spíše nepřímo, zastřeně (např. vojska Varšavské smlouvy 

coby moroví pacholci). Možné vysvětlení tohoto autorského přístupu je nasnadě: složité 

období druhé a třetí čtvrtiny 20. století je pomyslnou krystalickou mřížkou, jež dává 

vyprávění strukturu; historický kontext (i celá dějová složka) je východiskem pro rozvoj 

vlastního smyslu díla. Ohniskem, v němž se tematické a motivické paprsky protínají, je pak 

nutnost zorientovat se ve světě nejasných přechodů a zrelativizovaných hodnost, v němž 

racionální přístup ztrácí svou spolehlivost (smrt není definitivním koncem, věci jsou nadány 

jistým vědomím sebe sama atd.), nutnost rozhodnout se pro určitý postoj, přesvědčení, víru a 

následně si za nimi stát (k názorové nevyhraněnosti a následování silnějšího se vztahuje motiv 

převlékání kabátů) či potřeba překonat vnitřní konflikty ženoucí člověka dvěma opačnými 

směry zároveň, což ovšem předpokládá cestu k pochopení příčin a možných kořenů událostí, 
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nejen jejich pasivní přijetí (neboť jak už bylo řečeno, Trýznivé město je pomyslnou textovou 

sítí, v níž je vše vzájemně propojeno).  

Ze všech částí trilogie se Podobojí nejvíce blíží iluzivnímu románu v tradičním pojetí. 

Ve srovnání s následujícími dvěma částmi, především s Thétou, má určitou dějovou linii 

rozvíjenou chronologicky, přičemž jejím základem jsou životní příběhy protagonistů, 

především členů rodiny Paskalových a předchozích obyvatel jejich bytu v domě naproti 

Olšanům. Tyto aspekty mají však až sekundární význam; primární je dojem jakési 

samozřejmosti, s níž jsou prezentovány a postavami přijímány skutečnosti odporující běžné 

zkušenosti s časoprostorovými, kauzálními a dalšími vazbami, čímž se realita fikčního světa 

Hodrové podobá vnímání dítěte, jež si tyto vazby dosud dostatečně neupevnilo, či člověka 

snícího. Příkladem budiž úvodní scéna, v níž Alice poté, co skočila z okna, přichází do 

komory a setkává se s babičkou Davidovičovou a dědečkem, o němž si dosud byla jistá, že je 

mrtvý. Alicin milý Pavel Santner, o němž Alice do té doby jistě věděla, že odjel s transportem 

do koncentračního tábora, má navíc podle babičky právě ten den přijít požádat dědečka o 

Alicinu ruku. Alice se však nad ničím z toho nepozastaví; na opětovné setkání s babičkou, 

dědečkem i Pavlem reaguje klidně, jako by se to rozumělo samo sebou, což celé scéně dává 

poněkud snový charakter. Před čtenářem se tak od samého počátku otevírá dimenze fungující 

podle specifických pravidel, z nichž je podstatné především pojetí smrti pouze jako průchodu 

do jiného stavu existence (nikoli tedy jako definitivního konce) a vyvázanost z času, jež se 

s tímto stavem po životě pojí, což lze z jiného pohledu popsat také jako uvíznutí v časové 

smyčce s nutností znovuprožívat klíčové momenty svého života.  

Roli jakýchsi médií ve zpřítomňování minulých událostí osobního i kolektivního 

charakteru hrají místa se svou bytostnou podstatou, jimž bude věnována pozornost dále. Jen 

stručně tedy v tuto chvíli zmíním opozici týkající se prostoru i existence jako takové: na svět 

živých, jehož prostorem je dům a přilehlé ulice i další místa, a na svět mrtvých, jehož 

prostorem je Olšanských hřbitov; hřbitovní zeď je pak přirozenou hranicí obou oblastí, jejíž 

překonání je možné, ovšem nezůstává bez následků. Dvojakost, zasahující celou strukturu 

Podobojí, je shrnuta např. v následujícím úryvku: „Dva jsou břehy, na kterých je možno stát, 

dvě hlavní víry, které je možno vyznávat, dvojí je přirozenost živočicha v komoře babičky 

Davidovičové, ptačí a krysí, dva jsou Paskalové, dva jsou horolezci, které naverbovali 
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k bartolomějským pacholkům, a dva jsou také ti, kteří přijdou po nich. Dva jsou světy – 

předolšanský a olšanský – a dvojí je pohyb, který je ovládá – výstup a sestup.“
28

 

2.3.2 KUKLY 

Druhá část Trýznivého města, nazvaná Kukly (s podtitulem „Živé obrazy“), se 

zpočátku zdá být dílem nijak nesouvisejícím s přecházející částí. V Kuklách se totiž mění 

většina protagonistů i místo děje: ústředními postavami se stávají Sofie Syslové, její rodiče a 

prarodiče a další, o nichž bude řeč dále; dějiště se posouvá od domu naproti Olšanům na 

nedaleké náměstí Komenského (přičemž odkaz ke Komenskému samozřejmě není v této 

souvislosti náhodný, jak se ukáže).  

Vzájemná provázanost obou románů se však postupně prohlubuje. Mnohé charaktery z 

Podobojí (především Alice Davidovičová) vstupují do Kukel a procházejí týmiž místy jako 

v předchozí části, neboť centrem dění topograficky zůstává Žižkov. Než bude podrobněji 

rozebrán způsob prostupování obou románových světů, je nutné zabývat se obecnějšími 

principy, jež zajišťují svébytný ráz Kukel a zároveň tuto druhou část v hloubkové struktuře 

propojují s částí první. Vztah Podobojí a Kukel se totiž realizuje v jakési opoziční návaznosti, 

jak ilustruje následující přehled korelujících rysů, jež budou pro větší přehlednost číslovány a 

vzápětí podrobněji vysvětleny.  

Prvním rysem je paralela s fázemi lidského života: označila-li autorka Podobojí jako 

„dětství románu“, o Kuklách lze hovořit jako o dospívání. Na čem je tato metafora založena? 

Jednotlivé aspekty tohoto pohledu se pojí postupně s dalšími pojednávanými rysy. Druhým 

z nich je kategorie času a jeho zobrazení v románu: zatímco v Podobojí plynul čas lineárně 

kupředu, ve svižném tempu a u žádné z událostí se příliš „nezdržoval“, v Kuklách je tomu 

jinak: většina událostí se již odehrála a jsou znovuprožívány ve vzpomínkách (postavy 

vstupují do „živých obrazů“), případně zpřítomňována již zmíněnými časovými smyčkami a 

specifickými zákonitostmi času zemřelých. Vzpomínání a návraty k silným momentům jsou 

přitom charakteristické pro všechny životní etapy kromě dětství. S „živými obrazy 

z minulosti“ (o nichž bude ještě řeč dále) souvisí rys třetí, tj. větší statičnost Kukel ve srovnání 

s Podobojím. Nápadně se zde totiž prohlubuje tendence k diskontinuitě: jednotlivé momenty 

ve vývoji bytosti v čase na sebe sice navazují, ale stále jsou od sebe oddělitelné a rozlišitelné 

ve své ohraničenosti (opět lze pro ilustraci připomenout vztah mezi sadou obrázků a vteřinou 

animovaného filmu, jenž z nich vznikne). Život tedy není nahlížen jako jediný proud, nýbrž 
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jako množství ohraničených časoprostorů, jež spolu sousedí a jsou vzájemně průchozí a 

propojitelné, přesto si uchovávají své „rámy“. S představou jednotlivých „živých obrazů“ je 

spojen rys čtvrtý, tedy paradigmatický kompoziční princip namísto principu syntagmatického 

využitého v Kuklách. Jinými slovy, pozornost se v Kuklách upírá spíše ke zpětnému výběru 

ze souboru možných dílčích okamžiků uchovaných v paměti (jak v lidské, tak v paměti míst a 

věcí, což je velmi důležité) než k jejich spojování (kombinaci) do dynamické dějové linie. Za 

pátý rys pak lze pokládat vertikálu jakožto symbolické znázornění sestupů v čase i obecně 

introspektivních ponorů do sebe (v opozici k horizontále v Podobojí).  

Geometrie je vhodnou zdrojovou oblastní také další metaforické konceptualizace 

vnitřní struktury Kukel – křivkami výrazně vystupujícími napříč motivickou, tematickou i 

kompoziční rovinou jsou kruh (kružnice) a spirála. Kruh je symbolem takřka odvěkým; 

jednotlivé interpretace jsou vzájemně propojeny a obsaženy už v nejstarších lidských 

pokusech zachytit myšlenku či skutečnost pomocí znaků: s kruhem je spojeno cyklické 

opakování, splývání počátku a konce (známým obrazem je had zakusující se do vlastního 

ocasu, tedy věčný návrat k počátkům) a dále prvky obsažené i v jeho matematické definici, 

zejména opozice středu (centra, dominanty) a obvodu (periferie) a množina bodů mezi nimi. 

Dalším prvkem zásadním pro interpretaci je nekonečné množství os souměrnosti. To 

v obrazném slova smyslu znamená, že spojnice jakéhokoli bodu na kružnici se středem je 

vždy také spojnicí s jakýmsi třetím protilehlým bodem, přičemž přímka se stává pomyslným 

zrcadlem obou polovin (čímž se vracíme k obrazu díla-sítě, kde vše je se vším propojeno).  

Všechny tyto významy jsou v Kuklách nějakým způsobem na různých rovinách 

obsaženy. Mezi zásadní témata patří otázky spojené s časem, s jeho uplýváním, fázemi 

lidského života a cykličností (mnoho postav se vrací k zážitkům z dětství a mládí, často 

idealizovaným - Sofie ke hrám na dvoře, babička Mlynářová k letu balonem, dědeček Sysel 

k sokolskému mládí – nebo naopak trýznivým: pan Sysel nedokáže zpracovat násilnou smrt 

svého přítele Melíška atd.). Druhým tématem je „zakuklování“ (tedy postupné přijímání 

nových identit, v románu často spojených se specifickým atributem), jež lze zjednodušeně 

popsat jako přibývání koncentrických kružnic (vrstev) okolo středu (centra, jádra) osobnosti, 

přičemž každý z větších kruhů v sobě zahrnuje všechny menší. Kuklení a s ním spojené 

motivy hmyzu jsou jakýmsi leitmotivem, přítomným už ve jméně rodiny Kuklových, 

nesoucím s sebou ideu jednotlivých zdánlivě nesouvisejících vývojových stádií či 

symbolických kokonů z abstraktního přediva snů, příběhů, přemítání a introspekcí, v nichž 

může probíhat proměna skrytá očím druhých.  
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Pro interpretaci Kukel je důležitý také jejich podtitul „Živé obrazy“. Jak píše ve své 

stati M. Komza, živé obrazy, oblíbené především v 19. století, byly jakýmsi miniaturním 

divadelním představením, prostorovou kompozicí, v níž aktéři byli oblečeni a rozestavěni tak, 

aby společně alegoricky znázorňovali nějakou obecně srozumitelnou scénu z historie i 

současného dění či z literatury. Cílem přitom bylo společné prožívání umění, zásadním rysem 

živých obrazů byla jejich okamžitá srozumitelnost; diváci neměli být na pochybách, jakou 

událost či abstraktní kvalitu obraz představuje. Dalšími charakteristickými znaky živých 

obrazů byla jejich statičnost a pomíjivost: herci obvykle celou dobu stáli bez hnutí a celé 

„představení “ trvalo pouze několik minut (ve snaze zajistit přetrvání idey se pořizovaly 

kresby či fotografie).
29

  

Jak lze popsaný druh vizuálně-dramatické inscenace vztáhnout ke Kuklám? Vedle 

skutečnosti, že forma živého obrazu je jedním z mnoha odkazů k 19. století (tedy k období 

spjatému s hledáním vlastní národní identity), dotýkají se jednotlivé zmíněné aspekty a jejich 

interpretace hlubších významových vrstev díla. Za stěžejní považuji především fakt, že lidé 

dostávají masky a kostýmy a proměňují se z individualit v symboly (přesně řečeno se větší 

množství osob stává jediným symbolem). Nutným předpokladem úspěchu obrazu je apel na 

sdílené zkušenosti a znalosti v rámci určitého společenství (přičemž společné a vzájemně 

srozumitelné zkušenosti a hodnoty jsou pro toto společenství jedním z definičních znaků); 

smyslem masek a choreografií je vztahovat se symbolickým způsobem k obecně platným 

hodnotám a konceptům (jako je vlast, svoboda, národ atd.). Jednotlivec je přitom podřízen 

celku: role každého z aktérů je předem vymezena a pro vlastní invenci není v celkové 

kompozici prostor. Rovinu nadindividuálních principů ilustrovaných na životech konkrétních 

postav lze chápat jako podstatu dějové složky Kukel: řečeno ve zkratce, každý z charakterů 

(jsa součástí trýznivého města) se musí vyrovnávat s určitou tíživou situací nebo vzpomínkou 

a každý z nich nějakým způsobem uniká pryč z nepříjemné reality.  

Centrální postavou, jak už bylo řečeno, je Sofie Syslová, která si je čím dál míň jistá 

svou identitou a začíná se dívat sama na sebe i na okolní svět z dříve nevnímané perspektivy; 
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díky štuclu, „románovému předmětu“, se setkává s Alicí Davidovičovou, postavou 

z Podobojí. Povahu jejich vztahu ilustruje úryvek: „Jak málo se znám, myslí si Sofie Syslová, 

když sjíždí po pohyblivých schodech. Není to zvláštní, že se v Alici Davidovičové potkávám 

se sebou? A vlastně teď ani nevím, kdo jsem. Bloudím v sobě, nebo v ní, nebo v ní i v sobě 

zároveň? A i když se mi v ní cosi příčí, něco mnohem silnějšího mě k ní přitahuje. A možná je 

to všechno tím štuclem, který jí nedokážu vrátit. A Alice Davidovičová si v Zásmucké uličce 

pomyslí: Jak málo se znám. Bloudím v sobě, nebo vlastně v ní? A i když se mi v ní cosi příčí, 

něco mnohem silnějšího mě nutí, abych jí vstupovala do cesty. A možná je to všechno tím 

štuclem, který jí nedokážu vzít.“
30

  

Dům a jeho dvůr, kde Sofie vyrostla, ji znovu a znovu nutí vracet se ve vzpomínkách 

do dětství, což ale není jednoznačně idylické: součástí „živých obrazů“ z minulosti je totiž 

sebevražda jejího kamaráda Křídla skokem z balkonu na dvůr. Klíčem pro pochopení sebe 

sama se pro Sofii stává porozumění jejím rodičům a prarodičům; začíná vnímat jejich vnitřní 

světy a postupně se stává jejich součástí. Také osudy těchto postav lze chápat na obecnější 

rovině. Dědeček Sysel, stařec oblékající se potají do sokolského kroje pro připomenutí 

šťastného mládí, je figurou spíše dojemnou než směšnou. V rodinné historii se objevují 

narážky na problémy spojené s vypjatými česko-německými vztahy za války i těsně po ní a na 

věznění babičky Mlynářové v jáchymovském lágru. Jazykozpytec Sysel si vyčítá vlastní 

zbabělost v situaci, kdy během války při střetu s Němci obětoval život jeho přítel, a hledá 

útěchu ve studiu praslovanštiny a v rýsování mandal. Paní Syslová, Sofiina matka, se musí 

vyrovnávat jednak s mimomanželským vztahem pana Sysla, jednak s potraty několika dětí; 

uniká během dlouhých hodin strávených o samotě v zamčené koupelně (a vzdaluje se tak 

zbytku rodiny podobně, jako se její muž izoluje ve své pracovně). Postavení ženy 

v manželství tematizuje také příběh matky paní Syslové, Sofiiny druhé babičky: nadějná 

harfenistka musí po svatbě s hudbou přestat, ustřihnout si svůj krásný cop, vstoupit do Sokola 

a vystupovat (těhotná) na sletu v živém obraze.  

Zabývat se fabulí Kukel podrobněji není předmětem této práce; naznačení příběhových 

linií jednotlivých postav zde má sloužit jako konkretizace principu, jímž lze myšlenku díla 

vystihnout v mnohem obecnější rovině, a to následovně: jistoty světa Kukel se v porovnání se 

světem Podobojí relativizují a nejsou přijímány tak snadno a bezvýhradně; postavy začínají 

reflektovat samy sebe i své okolí v širších souvislostech, k událostem se opakovaně vrací a 
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z odstupu je znovu hodnotí. Zásadní je zde uvědomění subjektů, především Sofie Syslové, že 

jejich vlastní osobnosti jsou s ostatními propojeny vazbami často nevysvětlitelnými, že 

charakter není monolitickou stabilní jednotkou, nýbrž že se lze v sobě samém „setkat“ 

s několika různými osobnostmi či se poznávat v ostatních a že vývoj a proměna jsou 

imanentní součástí života. V tomto smyslu lze dle mého názoru považovat osobnost za 

smíšený prostor (blend) specifického typu, v němž se prolínají naše vrozené i získané 

vlastnosti s vnějšími podněty a vlivy.  Důležitá je také schopnost vcítění se, tedy proměny 

perspektivy, umění vnímat svět pohledem někoho jiného (v Kuklách se toto vciťování týká 

především Sofie v souvislosti s jejím sebepoznáváním skrze ostatní členy rodiny, často za 

přispění typických věcí či míst, jak bude vysvětleno dále. 

 „Trýznivé město“ zde dosud jasně označuje Prahu (na základně pojetí „města“ jako 

konkréta versus abstrakta lze v rámci trilogie rozlišit dva celky, Podobojí a Kukly proti 

Thétě), postupně se však toto město pro Sofii stává labyrintem světa (vnějšího i vnitřního), 

symbolicky vzhledem k jejímu bydlišti na náměstí Komenského. Akční rádius postav se 

v Kuklách výrazně zvětšuje ve smyslu prostorovém (většina postav, na rozdíl od Podobojí, je 

živých, nelimitovaných hřbitovní zdí, komorou, světlíkem atd.) i časovém (jde o již zmíněnou 

změnu vnímání z „dětského“ na “dospělé“); dějištěm se stávají také významná pražská místa 

jakožto symbolické průchody k jiným (historickým) událostem a osobnostem.  

Roste také množství intertextových odkazů, především k životu a dílu K. H. Máchy, a 

zvýznamňují se již zmíněné zdrojové domény tří komplexních metafor prostupujících celou 

trilogií: Sofie pracuje jako švadlena v „Říši loutek“, o mnoha postavách se v textu hovoří jako 

o loutkách, opakují se paralely s vývojem hmyzu, nově se objevuje také motiv spánku a jeho 

pojetí jakožto přechodu do jiného módu existence.  

2.3.3 THÉTA 

Théta, závěrečná část trilogie, se od Podobojí a Kukel v mnoha ohledech výrazně liší; 

nenavazuje na předchozí romány, nýbrž z nich vyrůstá a stává se symbolickou další vrstvou 

ve smyslu vertikálním: vztahuje se nejen k fikčnímu světu, nýbrž také k podstatě textu a 

tvoření jako takovému i k reálnému světu vně díla. Hodrová v Thétě píše: „Po Podobojí a 

Kuklách mám v úmyslu napsat román, který by reflektoval sám sebe. V náznaku. Kdyby byl 

celý pojat antiiluzivně, kdo by jej se zalíbením četl? Vždycky potřebujeme aspoň stín iluze 

skutečnosti.“, čemuž těsně předchází tvrzení, že „román nebude vznikat jako krystalická 
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drúza, jako tomu bylo v Kuklách, ale jako sestup kruhy času a příběhů, které se sobě budou 

podobat.“
31

  

Théta je dílem mnohovrstevným, s komplexní symbolickou a aluzivní strukturou: 

mimo jiné je experimentem se zpodobněním vztahu mezi autorkou a jejím fikčním alter-egem 

Eliškou Beránkovou, a tedy s pozicí vypravěče střídavě vně a uvnitř románového prostoru 

(což se z formálního hlediska odráží ve střídání ich-formy s er-formou); je textem o textu (v 

obecném smyslu), o jeho struktuře a zákonitostech, ale i o tvůrčím procesu jako takovém; je 

autentickým záznamem o autorčině vztahu k otci a vyrovnávání se s jeho smrtí i návratem ve 

vzpomínkách (skrze postavu Elišky) k dětství a k rozhlasovému souboru.  

Hodrová v Thétě opouští pevnou půdu (relativně) iluzivního románu a sugeruje čtenáři 

dojem, že text vzniká v aktuálním okamžiku před jeho očima a že protagonistkou je v díle 

sama autorka, beroucí na sebe podobu postavy, „konstruktu ze slov“, neboť pouze v této 

podobě může zaujmout pozici uvnitř románového prostoru a stát se, jakožto Eliška 

Beránková, součástí fikční linie. Fakt, že linie fikční (tedy příběh postav popisovaný vnějším 

vypravěčem) je pouze jedním z vláken díla, je zde klíčový. Hodrová v Thétě takřka neustále 

vyjadřuje svou potřebu sestoupit, proniknout k podstatě textu (obecně i vlastního 

vznikajícího) i své vlastní osobnosti, potřebu nalézt otce ve smyslu reflektovat po jeho smrti 

vzájemný vztah. Prostředkem, jak se k poznání dobrat, je (napohled paradoxně) fikce: v Thétě 

„trýznivé město“ ztrácí svou konkrétní podobu Prahy a stává se konstruktem vnitřním, 

„městem-labyrintem“ vystavěným z jiných uměleckých děl, z reálných míst a jejich 

subjektivního vnímání, ze vzpomínek, z osudů jiných reálných osob (Milady Součkové, 

Milady Horákové a dalších) a konečně z fikčního příběhu, jakési protiváhy „románu o 

románu“.  

V úvodní scéně, výrazně laděné v poetice snu, Hodrová líčí setkání s Dantem a 

společnou cestu k bráně z Božské komedie nesoucí slova: „Mnou vchází se do trýznivého 

města, mnou vchází se do věčné bolesti […]“
32

. V následující pasáži pak píše: „Je mi úzko 

z těsné brány slov, ale přesto do ní toužím vstoupit, do třetice všeho dobrého či zlého“, a 

pokračuje: „Slova touží sestoupit ke svému počátku. Čas minulý i budoucí se proplétá slovy. 

Kolik slov však ještě musím napsat, než se brána některým z nich otevře? Brána románu, do 

nějž toužím vstoupit – románu-města…?“
33

 Všimněme si zde zvýznamnění slova jako entity 
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nadané vůlí i jako klíče k bráně románu (jehož vnímání se zde posouvá oproti běžnému pojetí 

díky jeho konceptualizaci jako místa s tajemstvím, popsaného dále).   

Trýzeň v Thétě pramení právě z bezčasí (daného zmíněným prostupováním minulého 

a budoucího času, tedy z uvíznutí v časové smyčce, ze znovuprožívání minulých bolestných 

událostí, jimž se jednotlivá místa stala dějištěm (čímž se děje staly součástí paměti míst), 

z nutnosti klást při chůzi trýznivým městem (v přeneseném smyslu) nohy do šlépějí trpících 

postav, jež tudy prošly před námi. Jinými slovy, sestup k podstatě vede vrstvami 

(dantovskými kruhy) paměti osobní i kolektivní, obsahující výjevy, před nimiž nelze zavřít 

oči: poslední měsíce smrtelně nemocného otce, osud Milady Horákové atd.  

Překračování hranic a procházení branami či průchody různé povahy (což bude 

podrobněji pojednáno v rámci analýzy konkrétních prostor) zde nabývá extrémní důležitosti a 

důsledky tohoto překračování vlastně celý román utváří. Nejvýznamnější z těchto hranic je 

hranice samotného textu Théty a nevyhraněná pozice autorky vůči němu, kterou reflektuje 

takto: „A kým jsem já, když píšu tento román? Kým chci být? Tou, která sestupuje do své 

minulosti, nebo tou, která sestup té bytosti sleduje? Je nesnadné se rozhodnout, proto pozice 

střídám. Tam dole nebo nahoře (neboť co je dole, je i nahoře) – v každém případě v románu – 

skládám svá membra disiecta v nějaký křehký, pomíjivý celek (jeden z takových celků se 

jmenuje Eliška Beránková). Jsem Eliška Beránková a jsem ta, která se na ni dívá.“
34

  

Z této pasáže pak jasně vyvstává také Hodrové pojetí postavy právě jako pomyslného 

smíšeného prostoru: jednoduše řečeno, postava je kombinací určitých rysů, jež v různé míře 

mohou (či mohly) nést i další postavy: tím jsou podloženy proměny, rozeznávání spřízněnosti 

postav (typicky napříč Trýznivým městem, ale i ve vztahu k jiným textům), identifikace postav 

s jinými atd. Míšení a prolínání různých bytostí se stává dokonce definičním rysem některých 

postav, např. Rozptýlené či Obžalovaná z velezrady. Stejně jako status vlastního jména (jako 

určitého ohraničení, vnější demonstrace jinak nestálé identity) bude problematika postav 

podrobněji pojednána v příslušné kapitole.  

V Thétě gradují konceptualizace přítomné už v Podobojí a Kuklách: divadlo (cestou 

autorky k poznání otce-herce je představení Williamsovy Noci s leguánem a jeho poslední 

role básníka Jonathana Coffina; proměna osob v loutky), kuklení, související 

s všudypřítomnými proměnami identity, či zavíjení se, spojené s časem, smyslem atd. Nebylo 

dosud přesně řečeno, co je théta, ačkoli to těsně souvisí s tematizací textu a slova. Théta je 
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řecké písmeno, znak označující v korekturách část textu, jež má být vyňata (ve středověkých 

seznamech mnichů označoval tento znak zemřelé). Tímto se znovu poukazuje na pomíjivost a 

nestálost existence, na její neustálé ohrožení zánikem či proměnou. Zajímavý je v této 

souvislosti paradox znakovosti: na jedné straně théta, jež má moc rušit existenci, je znakem; 

na druhé straně se zániku skutečnosti v proudu času bráníme jejím záznamem pomocí znaků.  

Kompozice Théty působí jako cyklická: ve vstupní i závěrečné scéně se objevuje 

postava básníka, dochází však ke změně. V prvním případě je básníkem Dante; do prostoru 

Théty vstupujeme citátem z Božské komedie, branou s proslulým nápisem „Mnou vchází se do 

trýznivého města…“. Ve druhém případě je básníkem Jonathan Coffin (Nonno), skrze jehož 

roli se mluvčí (ztotožnitelná s autorkou) metonymicky vztahuje k otci; prostor Théty 

opouštíme v okamžiku, kdy v Noci s leguánem básník Nonno uzavře svou nedokončenou 

báseň veršem „Kéž stromu statečnost se uhostí v mém lidském srdci plném úzkosti.“
35

 

Nejednoznačnost prostupující celou Thétou je příznačná i pro její závěr: posledními znaky 

románu jsou tři tečky, značící otázku přetrženou vpůli. Přestupem hranice mezi životem a 

smrtí celé Trýznivé město začalo; jejím přestupem také končí.  

 

2.4 PROSTOR A JEHO SPECIFICKÉ ZTVÁRNĚNÍ JAKO PERSPEKTIVA 

ANALÝZY DÍLA 

Vraťme se k výchozí metafoře literárního díla jakožto sítě: zatímco předchozí kapitola 

byla pokusem zachytit Trýznivé město v jeho komplexnosti a porozumět jeho celkovému 

smyslu, v následující části se zaměřím na konkrétní vlákno, a sice na kategorii prostoru a její 

provázanost s kategorií charakterů. Mezi těmito dvěma složkami narativní struktury totiž 

v případě Trýznivého města nevede jasná hranice, nýbrž se stýkají za vzniku jakési pomezní 

oblasti, sdílejíce přitom některé ze svých definičních rysů. Tento smíšený prostor jsem zvolila 

jako východisko pro analýzu hlubší významové struktury Trýznivého města, neboť zde se 

nachází společný uzel vláken, jež na jiných místech sítě existují samostatně.  

Nabízí se myšlenka, že míra prostoupení kategorií prostoru a charakterů se nám jeví 

přímo úměrně stupni abstrakce, s níž k dílu přistupujeme. Jinými slovy, čteme-li Trýznivé 

město spíše se zřetelem k fabuli, lze prostor a postavy pojímat v tradičním smyslu jako 

samostatné a „bezproblémové“ kategorie (což platí pro Podobojí a Kukly, „iluzivní romány“; 
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Thétu takto číst nelze). Druhé možné čtení, komplexnější a pro tento typ díla adekvátnější, 

spočívá v odhlédnutí od fabule a naopak v příklonu k dimenzi symbolicko-filosofické. Tento 

úhel pohledu umožňuje rozvinout škálu významů, konotací a přesahů, jež v sobě jednotlivé 

entity (ať už jde o postavy, prostorová topoi, dějová schémata či motivy a témata obecně) 

obsahují svinuté. Dle mého názoru tak lze kategorii prostoru považovat za pomyslnou matrici 

vtiskující celému dílu základní podobu, dotvářenou pak samozřejmě mnoha různými způsoby. 

2.4.1 CHARAKTERY PROSTORU 

Slovní spojení „charaktery prostoru“ je možné chápat ve třech spřízněných 

významech, které si lze představit jako dvě množiny se společným průnikem a na něž bylo už 

několikrát poukazováno v předchozím textu. Cílem následujícího odstavce je sumarizace 

faktů obsažených dosud poměrně útržkovitě v celkovém popisu různých rovin díla; každému 

z popsaných významů bude posléze věnována samostatná pasáž. Zaprvé, spojení lze číst jako 

„podoby, typy prostoru“, což znamená vymezení a popis (ze zmíněné perspektivy 

symbolicko-filosofické) hlavních toposů, jež se v Trýznivém městě objevují. Druhou 

možností, jak spojení chápat, jsou „charaktery s daným prostorem spjaté“. V této části se 

zaměřím na problematiku postav, především se pokusím na základě nutného zobecnění 

definovat jisté charakterové typy a ještě spíše principy, na jejichž základě jsou postavy 

(jakožto literární konstrukty) utvářeny. Třetím způsobem výkladu je pak syntéza předchozích 

dvou – „charaktery prostoru“ v tomto pojetí znamenají „bytosti, jimiž se prostor za určitých 

okolností může stát“.  

Tím se v interpretaci ocitáme v již zmíněné pomezní oblasti, kde hlavními rysy 

připisovanými běžně postavám, zde ovšem asociovanými s prostorem, jsou paměť (ovšem 

v poněkud posunutém významu), pozitivní či negativní podstata a jejich nepředvídatelné 

proměny a schopnost zasahovat do fabule díky vlivu na „klasické“ postavy. O paměti míst 

píše Hodrová takto: „Každé téma už bylo ne jednou, ale mnohokrát tematizováno, rozvinuto, 

určitý topos (místo) vystupoval v prostoru nesčetných děl, ale tyto jindy a jinde rozvinuté 

významy a příběhy jsou v něm implicitně přítomny, v různé míře jím při každém jeho užití 

prosvítají a v něm ožívají.“
36
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2.4.2 NASTÍNĚNÍ METODY A DÍLČÍCH BODŮ PRÁCE 

Stěžejní část práce, tedy vlastní interpretace Trýznivého města z vymezené perspektivy 

(nutně ovšem zahrnující také jiné složky díla), se bude zabývat především prvními dvěma 

výše zmíněnými pojetími charakterů prostoru s tím, že třetí úhel pohledu je vlastně 

specifickou linií uvnitř kategorie prostoru. Kapitola pojednávající o prostorech se zakládá na 

jejich prvotním rozlišení na místa ve smyslu topografickém a netopografickém, kdy se první 

případ týká především volných prostranství a budov a jejich součástí, druhý pak částí lidského 

těla (břicha, obličeje, kůže) a předmětů (štuclu, skříně, pohovky a dalších). Její hlavní součástí 

bude pokus o přiblížení se k (symbolické) podstatě míst, jíž předchází nutnost vymezit 

dominanty (významová centra) a hranice celého fikčního prostoru. Pozornost bude věnována 

také prostorovým opozicím (neboť jak už bylo řečeno především v souvislosti s Podobojím, 

protiklady i zrcadlení hrají v díle klíčovou roli) a implikacím tohoto uspořádání i 

představovým schématům, na nichž se tyto opozice zakládají (zde lze opět jako nástroj 

analýzy využít teorie kognitivní lingvistiky). Zbývající část této kapitoly se bude zabývat 

fenoménem paměti místa (zejména ve smyslu kolektivním a historickém) a místy 

netopografickými.  

Cílem druhé kapitoly, věnující se problematice postav, bude postihnout „nadčasový“ 

rozměr této kategorie, tedy jaké obecné principy či motivace konkrétní charakter ztělesňuje. 

S tím úzce souvisí problém identity postav jakožto jedinečných entit versus jejich pojetí 

jakožto „funkcí“ podílejících se na dynamice dějové složky; k tomu se vztahuje také 

problematika jmen (jde o pouhou „nálepku“ či o ukotvení identity ve vnějším světě?) a jejich 

případných symbolických významů. Nejzajímavější dílčí otázky diskutované v této kapitole 

koření v originální poetice celého díla: jedná se o princip proměňování a vzájemného 

prostupování postav (o charaktery smíšené), o předávání nápadných rysů a atributů napříč 

celou trilogií, o princip kuklení a rozeznávání mnohosti charakterů uvnitř sebe sama, o 

postupném stírání hranice mezi autorem a postavou atd. Dalšími tématy jsou fenomén 

dvojnictví, nápadný výskyt postav ve dvojicích a postupné připodobňování se postavy zvířeti 

či neživému dvojníkovi ústící často v její (symbolickou) proměnu. Jak už bylo řečeno, klíčová 

a pro Trýznivé město specifická je existence postav ve třech různých dimenzích: před 

narozením, během života a po smrti, přičemž hranice mezi živými a mrtvými se nabývá 

hmotné podoby jakožto hranice Olšanského hřbitova (tedy prostorové uspořádání tuto 

distinkci odráží) a je v jisté míře prostupná. Poslední část této kapitoly se bude zabývat 
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případy specifickými (vtěleními abstraktního principu): „ptakokrysou“ v komoře, dvojicemi 

„zlých“, Benjaminem Davidovičem atd. 

 Následující kapitola se zaměří k tématu pohybu ve vztahu k fabuli (tedy k místům i 

postavám) i k syžetu a vnitřní struktuře díla. Pohyb je totiž v Trýznivém městě zakódován do 

všech rovin díla a stává se jeho dominantním řídicím principem. Místa jsou vzájemně 

propojována pohybem postav mezi nimi a postavy lze na základě jejich „vůle k pohybu“ dělit 

na statické a dynamické; pohyb se odehrává také v kompoziční, motivické a jazykové složce 

díla a jak už bylo řečeno v rozboru Podobojí, Kukel a Théty, na specifickém pohybu ovládající 

celou strukturu je založena svébytnost každé z částí. Je nyní namístě tato schémata pohybu 

zopakovat -  jedná se v prvním případě o rozdvojení, konstituci opozic, zrcadlení, ve druhém 

o otáčení a cykličnost, ve třetím o výstup a sestup, o překonávání hranic nejrůznějšího typu. 

V rovině dějové se pohyb často realizuje jako hledání (milence, otce, matky) a nekonečné 

bloudění městem, uvíznutí v časové smyčce, přestupování hranic: skok či pád z výšky, 

prolézání úzkými prostory, točení se (kolem vlastní osy, na kolotoči, na židli), sestupy pod 

zem a návraty zpět atd. Zcela specifickým druhem pohybu je pak dynamizace celé fikční 

struktury skrze intertextové vztahy (oblast intertextovosti však přesahuje předmět zájmu i 

možnosti této práce). 
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3 PROSTORY 

3.1 „MAPOVÁNÍ TERITORIA“ – DOMINANTY A HRANICE 

Dynamika Trýznivého města se zakládá na existenci několika „epických center“, 

uzlových bodů, jejichž energie se šíří napříč celou narativní strukturou. Tato „energetická 

jádra“ mají ve fabuli charakter konkrétních míst; jejich spaciální podobu je ovšem třeba 

vnímat jako nejsvrchnější vrstvu celé „kukly významu“, v níž se vyvíjí koncepty abstraktní, 

s přesahem k filosofii, literární tradici a kulturním vzorcům jako takovým. Takováto centra 

jsou V Podobojí i Kuklách (v Thétě v omezené míře) tři - dům, hřbitov a kopec, nabývající 

podoby domu naproti Olšanským hřbitovům a na náměstí Komenského, samotných Olšan a 

žižkovského kopce Šibeničáku. Než zaměříme pozornost k jedinečné podstatě těchto a mnoha 

dalších toposů a k jejich pozici v symbolické struktuře, je třeba zdůraznit, že se jedná 

skutečně o triádu, nikoli o prostý souhrn tří nezávislých prvků, neboť každé z těchto míst 

nabývá hlubšího významu vzhledem k oběma ostatním a interpretace vycházející z celého 

„trojúhelníku“ pak výrazně přesahují sumu významů spjatých s každým z jeho „vrcholů“. 

Vertikálními dominantami (topograficky pojatého) prostoru jsou žižkovská televizní věž a 

kostel Nejsvětějšího srdce, vytvářející ironicky vyznívající opozice.  

 Scénou většiny románového dění, jak už bylo řečeno, je Praha, konkrétně Žižkov a 

v menší míře Staré a Nové město; pozornost se soustředí především k Olšanským hřbitovům a 

protějším domu, náměstí Komenského a Jiřího z Poděbrad, ke kopci Šibeničáku a Vítkovu, ke 

stanici metra Flora, dále pak ke Staroměstskému a Václavskému náměstí, ulici Bartolomějské, 

Pražskému hradu, nemocnici Na Františku a dalším. V jiných čtvrtích se postavy pohybují jen 

zřídka, dochází tedy k nápadné koncentraci zásadních míst, postav i dějů na poměrně malé (a 

zřetelně urbánní) ploše; přenesení dějiště mimo Prahu má charakter epizodický, ovšem tyto 

epizody hrají zásadní roli pro celkovou interpretaci (příkladem je skalní město Obratel 

v Českém ráji, vesnice Karhule pod Blaníkem a samotná hora Blaník, Babylonský altán atd.)  

3.2 MÍSTA JAKO METAFORY STAVŮ 

Fikční prostor, jaký vytváří Hodrová, založený na koexistenci, vzájemném prolínání a 

ovlivňování míst se silným konotačním potenciálem (topoi), reflektující navíc rozdíl různých 

stavů existence, nutně obsahuje všudypřítomné hranice, ať už zjevné či skryté, jejichž 

překonáním se soukolí celého díla uvádí do chodu. V jiných pasážích naopak nabývá na 

významu postava a obecné principy jejího jednání, přičemž konkrétní dějiště se stává spíše 

záležitostí podružnou.  
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Hodrová se v Poetice míst zabývá literární předurčeností míst a archetypálními místy 

provázanými s kolektivní zkušeností lidského rodu i ontogenezí jedince a píše, že „jednotlivá 

místa jsou vlastně metaforami míst spjatých s určitými fázemi této zkušenosti a mající rovněž 

metaforickou povahu – tato místa jsou metaforami určitých stavů a způsobů vnímání, postojů 

ke světu a k bytí.“
37

  

Ve svém následujícím výkladu pak autorka definuje pojetí místa takto: „Struktura 

místa je závislá na několika aspektech, vztazích a různých proporcích, kterých tyto aspekty 

nabývají. Pokusme se je alespoň přibližně charakterizovat. Místo je pojato jako 1) kulisa, 

obraz a znak sociálně charakterizovaného prostředí; 2) „hrací plocha“, případně „políčko ve 

hře“; 3) metafora, metonymie, jako část či model mytologicky pojatého prostoru.“
38

  

V Trýznivém městě se uplatňuje především princip třetí – jednotlivé typy prostor je 

často nutné chápat nikoli v jejich primárním, nýbrž v přeneseném, obrazném významu. Místa 

tedy v trilogii fungují jako konkrétní formy abstraktních idejí (např. hora Blaník jako místo 

„českého národního mýtu“ o blanických rytířích; světlík představující očistec; skříň, do níž 

Jan Paskal ukryl kožený kabát, jako symbol snahy distancovat se od vlastní minulosti) či 

vnitřních stavů (např. temný hvozd v úvodní scéně Théty pravděpodobně symbolizuje 

nevědomost a duchovní hledání
39

), tatáž místa se navíc v díle jeví různě v závislosti na 

naladění vnímajícího subjektu: podoba míst tedy ve svých proměnách reflektuje stav mysli 

(perspektivu) pozorovatele; historicky významná místa jsou navíc zatížena příslušnými 

událostmi a získávají tak specifickou paměť, díky níž sena daném místě minulé děje ve 

vědomí citlivých osob zpřítomňují, opakují a prostupují s událostmi současnými. 

3.3 ZÁKLADNÍ PROSTOROVÉ OPOZICE A JEJICH PROJEVY 

Pro uspořádání jednotlivých typů prostoru v Trýznivém městě platí totéž, co pro 

základní topickou triádu: fikční prostor v jeho celistvosti nelze zredukovat na pouhou sumu 

dílčích prvků, nýbrž je nezbytné reflektovat vazby a vztahy mezi nimi. Zaměřme se nyní na 

prostorové opozice (převrácení, vzájemného vyhraňování se) nejprve na nejvyšším možném 

stupni zobecnění. První z nich je protiklad mezi uvnitř a vně, který lze aplikovat na několik 

různých konkrétnějších vztahů. Jeho nejzřetelnější podoblastí je opozice uzavřený vs. 

otevřený, tedy zjednodušeně (trojrozměrné) prostory vs. (dvojrozměrné) plochy. Otevřenost 
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 Poetika míst, s. 15. Kurzívu použila D. H. 
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 Tamtéž, s. 15. Kurzívu použila D. H.  
39

 Symbolickou interpretací lesa se Hodrová zabývá např. v Románu zasvěcení (Praha: H&H, 1993), s. 

57-58.  
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ovšem neznamená, že místo nemá své hranice, jejichž překročení s sebou nese důsledky; 

koncept hranic je v Trýznivém městě „nadřazený“ všem dalším vztahům. Příkladem 

popsaných opozic je především budova (a její části) versus vnější svět (samozřejmě dále 

členěný) - při jistém zjednodušení lze pracovat s pojmy interiér a exteriér. S dichotomií 

„uvnitř a vně“ jistým způsobem souvisí rozdělení na „místa v obvyklém smyslu“, což zde 

zahrnuje jak budovy, tak otevřená prostranství, oproti „předmětům“ a „místům na/v lidském 

těle“.  

Významnými věcmi-místy jsou (již zmiňovaný) štucl, skříň v komoře, Jurova 

pohovka, židle pana Sysla atd. Tyto typy prostor sdílí několik rysů: především jsou pevně 

spjaty s určitou postavou (a získá-li je nový majitel, vytvoří či prohloubí se specifický vztah 

mezi oběma postavami, např. mezi Alicí a Sofií či Sofií a panem Syslem. Každá z těchto věcí 

symbolizuje určitý abstraktní koncept (potřebu útočiště, nutnost skrýt minulé činy, životní 

pasivitu, introspekci a ponory do vzpomínek) a může se tak stát místem přechodu mezi svou 

konkrétní a abstraktní podstatou a také mezi přítomností a minulostí, mezi životními příběhy 

různých osob.  

 Další zásadní prostorová opozice v románu existuje mezi nahoře a dole, přičemž 

nelze jednoznačně říci, že nahoře se pojít s lépe a dole s hůře; přesnější je vztáhnout 

vertikální prostorové upořádání ke třem již popisovaným možným stavům existence. 

Představme si tedy prostor rozdělený dvěma horizontálními přímkami na tři pásma: spodní se 

nachází pod zemským povrchem a je primárně doménou zemřelých, prostřední je „běžný“ 

svět na zemském povrchu a jako takový je prostorem živých a pásmo nad zemí obývají 

„dušičky“ teprve čekající na vtělení. S tímto rozdělením se pojí zajímavý aspekt: „dělicí linie“ 

mezi prostorem nad zemí a pod zemí existuje i fyzicky, je jasně patrná, ale zároveň je 

poměrně snadno překročitelná (typicky: vstupy do metra akcentované především v Kuklách, 

Sofiin sestup do kanálu na dvoře atd.); každé překročení této hranice s sebou přitom 

z hlediska fabule nese důsledky. Naopak druhá „dělicí linie“, mezi zemí a prostorem nad ní, 

nemá materiální podobu a nelze ji přesně definovat, přesto je pro živé za běžného stavu 

vědomí nepřekročitelná: postavy tuto hranici překonávají pouze ve snu, vizi či vzpomínce (let 

pana Sysla na labuti, let Evy Kuklové a také Sofie balónem Praha, imaginární čihadlo pana 

Petrouška), případně při jejím překonávání selhávají (Mařenka Tůňková spadne, když leze na 

strom, a potratí). Symbolem vertikálního pohybu je v díle především výtah, dále schody a 

prostor metra. S tím také souvisí význam pater v domě naproti Olšanům, jak bude popsáno 

v příslušné pasáži.  
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Zásadním aspektem prostorů Trýznivého města je jejich polarita či přesněji řečeno 

častá nevyhraněnost této polarity: „Každý prostor má místa zlá a místa dobrá, místa zatracení 

a místa vyvolená. A krom toho existují ještě místa pomezní, místa dvojznačnosti a váhání 

mezi dobrem a zlem, na nichž nepozorovaně jedno přechází v druhé, obrací se ve svůj 

protiklad. Je radno vystříhat se podobných míst, kde Pavel se mění v Šavla a Šavel v Pavla. 

Jsou to místa podobojí.“
40

  Tato ambivalence přitom souzní s všudypřítomnými motivy 

proměny, přechodu, nestálosti současné podoby, nevyzpytatelnosti a vnitřních principů 

ovládajících živé i neživé entity atd.  

3.4 MÍSTA SE SYMBOLICKO-KULTURNÍM PŘESAHEM (TOPOI) A 

JEJICH FUNKCE UZLŮ VE STRUKTUŘE 

Cílem následující části práce je konkretizovat principy popisované dosud převážně 

v rovině obecné rozlišením a popisem konkrétních topoí, tedy takových míst, jejichž využitím 

se pomyslná textura díla zhušťuje vazbami konotačními a symbolickými založenými na 

výskytu jistých typů míst napříč literární tradicí. Danou problematikou se zabývá teoretická 

práce Daniely Hodrové Místa s tajemstvím, z níž jsem ve své analýze vycházela. 

3.4.1 MÍSTA VE SMYSLU TOPOGRAFICKÉM  

3.4.1.1 MĚSTO 

Topos města je ve zkoumané trilogii prostorem smíšeným, heterogenním a natolik 

vnitřně členitým, že jej v podstatě nelze analyzovat jako celek. Přesto, než přistoupíme 

k interpretaci jednotlivých složek, je třeba uvědomit si určitá fakta, z nichž velká část je 

implicitně obsažena již v předchozích pasážích. Především, urbánní prostor v sobě zahrnuje 

velké množství různých typů prostorů, jež se při pohledu na město jako celek vstupují do 

specifických vzájemných vztahů, do určité míry se prostupují a ovlivňují. Tento topos tak 

může být vnímán „jako v jisté míře neskutečný, jako gigantická divadelní kulisa, ‘složená 

z citátů nějakých, třeba i skutečných historických měst a situovaná do jakéhosi specifického, 

mimohistorického, nereálného, iluzorního prostoru.’“
41

  

V Trýznivém městě v této souvislosti nastává paradoxní situace: prostředí, do něhož je 

děj zasazen, je na jednu stranu naprosto konkrétní a jednoznačně rozpoznatelné, současně 

však jako by ze své konkrétnosti ustupovalo a zanechávalo po sobě pouhé obrysy, univerzální 
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 Citát i s širším kontextem uvádí Hodrová v Poetice míst (s. 12), jeho autorem je Boris Groys v díle 

Mená mesta, In: Tvorba 5, 1995, 9, s. 5. Řeč je konkrétně o Petrohradu, jeho slova lze ovšem vztáhnout k i 

k městu obecně.  
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otevřenou strukturu, již je možno znovu naplnit obsahem novým, abstraktnějším. Tento 

významový pohyb, v němž se „město“ postupně stává „místem vnitřním“, jakýmsi modelem 

dávajícím hmotnou podobu konceptům jinak velmi obtížně uchopitelným, se zřetelně 

projevuje napříč vnitřním uspořádáním trilogie:v Podobojí se jedná o město ve významu 

naprosto konkrétním, v Kuklách také (přestože se začíná proměňovat v město vzpomínek a 

podivných setkávání), ovšem v Thétě se jeho podoba zásadně mění. Také tato část je 

situována do Prahy, trýznivým městem v hlubším smyslu se zde však stává prostor vzpomínek, 

jimiž je nutno probloudit k pochopení, jako město či místo s tajemstvím je v Thétě 

konceptualizován také text, především konkrétní text Podobojí a Kukel.  

Kromě Prahy se v románu vyskytuje ještě jedno město, a sice skalní město Obratel 

v Českém ráji, kde Diviš a další děti tráví prázdniny. Toto „dětské město“ má charakter 

jakéhosi alegorického modelu a je nápadně v rozporu s předpokládanou představou 

„idylického prázdninového místa“ – v podstatě jedinými tematizovanými prvky tohoto města 

jsou pranýř, katovna, univerzita, hradby a Soutěska smrti. Dětská hra – Klaudie Bílková 

chodící po hradbách, její chycení staršími chlapci, Divišova oběť za její propuštění - zde 

dostává temnější obecný rozměr: lze ji (i vzhledem ke zmíněnému pranýři, katovně atd.) 

interpretovat jako nejen dobovou (řeč je o období normalizace) potřebu nalézt oběť či 

obětního beránka a skrze ně demonstrovat moc autority. Soutěska (a topos škvíry obecněji) je 

pak leitmotivem spjatým se základním osobnostním nastavením Diviše Paskala a jakožto 

významné místo přechodu bude analyzována dále.  

3.4.1.2 DŮM A JEHO ČÁSTI  

Topos domu v Trýznivém městě tvoří jeden z vrcholů pomyslného topického 

trojúhelníku a především v Podobojí je dle mého názoru prostorem nejdůležitějším, se 

složitou vnitřní strukturou a klíčovou rolí jak pro fabuli, tak pro syžet i pro rovinu 

symbolickou. V následujícím odstavci se pokusím nejprve popsat funkci domu jakožto 

elementu narativní struktury a poté se budu věnovat interpretaci některých jeho dílčích 

prostor. Pozornost bude věnována třem konkrétním domům (či bytům) a jejich prostorám: 

prvním z nich jedům naproti Olšanům figurující v Podobojí, druhým ten na náměstí 

Komenského z Kukel a třetím pak byt, v němž autorka v Thétě podstupuje a zachycuje proces 

psaní.  

Dům naproti Olšanskému hřbitovu lze v dané části považovat za jakýsi rámec či 

svorník vyprávění. Jak už bylo řečeno, charakter vyprávění v Podobojí je v rámci trilogie 
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nejdynamičtější, víceméně lineární, s nezřetelnější složkou dějovou (epickou). Dům se zde 

stává nutnou součástí, kulisou (ne ovšem ve smyslu inertního pozadí akce) všech zásadních 

uzlů v dějové linii: Podobojí se otevírá Aliciným skokem z okna (její dětský pokoj je prvním 

románovým prostorem) a končí skokem Divišovým z téhož okna; chronologický postup 

vyprávění je spjat s postupným, historickými událostmi ovlivněným, střídáním rodin v daném 

domě (a zejména v konkrétním bytě ve 3. patře) a životními příběhy jejích (v průběhu románu 

stárnoucích) jednotlivých členů; důležitou roli ve fabuli i v symbolické rovině má také 

Paskalovo zabití Herr Hergesella a následné přestěhování do jeho bytu.  

Velký symbolický význam má vnitřní členění domu jak z hlediska vertikálního (tedy 

na suterén a jednotlivá patra spjatá s konkrétními postavami), tak z hlediska rozčlenění 

„funkčního“na výtahovou šachtu a výtah samotný (jenž je zároveň symbolem osy vertikální), 

schodiště a byty, z nichž každý se samozřejmě dále skládá z místností. Zastavme se krátce u 

výtahu: jedná se vlastně o prototyp prostoru pevně uzavřeného, ohraničeného (tato sevřenost 

se dokonce konotačně pojí s panikou), zároveň však jde o prostor z podstaty průchozí, což 

znamená, že je pouze vehiklem pohybu mezi jinými prostory, postavy v něm nesetrvávají 

(nemá smysl sám o sobě, nýbrž pouze funkci). Specifickým typem výtahu, tematizovaným 

ovšem v Thétě, nikoli v Podobojí, je páternoster, opisující bez zastavení svou cyklickou 

dráhu. Pro svou specifičnost se stává středobodem celé rozsáhlé sémantické struktury. V 

rovině symbolické se skrze něj konkretizuje princip cyklického plynutí času jakožto kruhu, 

jejž v určitých dvou bodech protínáme svým vstupem a výstupem a místo nás přicházejí jiní; 

v tomto symbolickém kontextu jsou podstatné také obě fáze cyklu: výstup a sestup. V rovině 

metaforické princip páternosteru umožňuje zachytit vztah mezi vnější vypravěčkou (Danielou 

Hodrovou) a jejím románovým vtělením, postavou Elišky Beránkové.  

Zaměřme se nyní znovu na vertikální členění domu, jež výtah (ve svém „funkčním“ 

významu) symbolizuje a zdůrazňuje: zvláštní význam má především suterén a byt ve 3. patře. 

Přízemí ovládá správce domu Šípek, číhající neustále za dveřmi s úmyslem oznámit okamžitě 

jakékoli „podezřelé“ chování příslušným autoritám; jde tedy o zónu nebezpečnou, ovšem 

skrytě: donašeč a pokrytec Šípek navenek nedává nic znát. Šípkův syn Jura je duševně 

zaostalý („zakletý do podoby věčného dítěte“) a středobodem jeho světa (a současně 

symbolem charakteru naprosto pasivního) je pohovka, na níž celá léta nehybně sedí. Byt ve 3. 

patře je pak klíčovým prostorem celého domu, neboť právě on je rámem, do něhož jsou 

zasazeny jednotlivé „obrazy“ z historie osobní, rodinné i národní; jinak řečeno, tento byt je 

konstanta přítomná v životě všech hlavních postav Podobojí, od Davidovičových přes Němce 
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Hergesella po rodinu Paskalových. V rámci tohoto bytu tematizuje dějová i symbolicko-

alegorická rovina především dětský pokoj, komoru a světlík.  

Dětský pokoj je zde příkladem místa, jehož obvyklé konotace jsou v rozporu se 

smyslem utvářejícím se v konkrétním kontextu. S dětským pokojem (a s vlastním pokojem 

obecně) se pojí představa prostoru bezpečného, místa pro hru, zklidnění či duševní práci. 

V Podobojí je ovšem dětský pokoj spojen s momentem sebevraždy skokem z okna, tedy 

s okamžikem vrcholně vypjatým. Význam tohoto prostoru je ještě umocněn použitým 

kompozičním principem: kapitola „Okno dětského pokoje“ a potažmo akt dobrovolného 

skoku Podobojí otevírá i uzavírá, prvním i posledním prostorem této části se stává pokoj, jenž 

se z útočiště proměnil Alici i Divišovi v místo přechodu. Komoře a světlíku se jakožto 

prostorám zásvětním bude věnovat následující část analýzy; nyní je třeba všimnout si 

podrobněji toposu domu (či bytu) v Kuklách a v Thétě.  

První z nich stojí na Komenského náměstí a byt v něm obývají Syslovi. Ve srovnání 

s Podobojí je tomuto domu věnována mnohem menší pozornost; děj Kukel je totiž založen 

jednak na Sofiiných cestách Prahou, jednak na exkurzech postav do vzpomínek, zpola 

smyšlených příběhů atd. Zásadním prostorovým rysem bytu je fakt, že ačkoli se v něm rodinu 

tísní, mají v něm pan i paní Syslovi svůj vlastní prostor, ačkoli každý v jiném smyslu. Tyto 

dva prostory jsou tedy velmi podstatné – jedná se o koupelnu a vědeckou pracovnu. Koupelna 

je místem symbolické proměny paní Syslové v labuť; v rovině psychologické jsou dlouhé 

koupele za zamčenými dveřmi, zatímco pan Sysel odchází za milenkou, obrazem vnitřního 

intimního místa, jehož podstatou je možnost reflektovat o samotě sama sebe a svou roli ve 

vztahovém trojúhelníku přinášející jisté očištění.  

Také druhá významná místnost bytu Syslových je místem ponoření se do sebe 

v trýznivé potřebě vracet se k rozhodujícím momentům formujícím základ osobnosti a jejího 

náhledu na svět. Jazykozpytec Sysel vidí ve své pracovně místo, kam utíká před vnějším 

světem, před problematickými vztahy a záležitostmi, které by vyžadovaly jeho aktivní 

rozhodování; útočištěm se mu stává svět hypotetického praslovanského jazyka, k jehož 

podstatě proniká a jejž z fragmentů rekonstruuje, zatímco reálný život proudí mimo něj. Stále 

častěji však pan Sysel v pracovně nebádá, nýbrž rozjímá: vrací se k událostem za války, kdy 

Němci umučili jeho kamaráda a další studenty, zatímco on trávil noc s Helenou Syslovou, a 

snaží se dosáhnout vnitřního klidu kreslením mandal.  
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Byt v Thétě je pak prostorem výrazně tvůrčím – proces psaní, jež se tu odehrává, je 

však spojen s pocity smutku a tísně spjaté se vzpomínkami na zemřelé a s potřebou autorky se 

s jejich smrtí vyrovnat, aby skrze reflexi těchto i jiných (fikčních) vztahů nakonec prošla 

trýznivým městem o něco blíže k sobě samé.  Kromě psacího stolu je důležitým prostorem 

tohoto bytu vana, která se stává jakýmsi „modelem světa“ pro loutky (představující reálné 

osobnosti spojené s historií 20. století), jež jsou do ní opakovaně autorkou spouštěny a znovu 

vytahovány na šňůru (do prostoru pomezního, „na nebesa“), kde vedle sebe visí v absurdně (a 

často ironicky) vytvořených skupinkách.  

3.4.1.3 NEMOCNICE 

Nemocnice je vedle obytného domu druhou realizací obecnějšího toposu budovy (je 

poměrně zajímavé, že jiné významnější realizace se v románu neobjevují). Nemocnici lze dále 

konkretizovat: v Kuklách se jedná o nemocnici Na Františku, v níž umírá Sofiina matka, 

v Thétě o nemocnici v Kubelíkově ulici, kde umírá autorčin otec. V obou případech jsou 

základem ustálené konotace tohoto prostoru: strach, tíseň, zátrata soukromí, nemoc a bolest, 

smrt atd. V této souvislosti upoutává pozornost zdánlivý detail, jímž je sdílený motiv stařeny-

sudičky, potažmo přadleny. V Kuklách je „sudiček“ – objektivně jde o pacientky v županech 

a pantoflích, ovšem v Kuklách přestává hrát fyzická podoba roli - dokonce více: usazené 

vedle sebe podél dlouhé chodby nepřátelsky pozorují Sofii, jak spěchá za matkou. V Thétě 

pak pletoucí stařena přímo střeží vchod do nemocnice („Někdy se mi podařilo proklouznout 

nepozorovaně kolem vrátnice, kde seděla stařena v bílém plášti. Pletla. Většinou se však můj 

průchod branou v Kubelíkově ulici neobešel bez zdlouhavého vysvětlování, proseb, 

obolu.“
42

). 

 V obou realizacích je přítomný určitý rys tajemna. Nemocnice Na Františku jednak 

zřetelně poukazuje ke K. H. Máchovi a jeho próze Marinka, jednak je její schodiště údajně 

vyrobeno z prken pocházejících ze šibenice, na níž bylo r. 1620 popraveno dvacet sedm 

českých pánů – jedná se tedy o místo s pamětí (jak literární, tak historickou). V Thétě se 

objevuje postava s tajemstvím: na pokoji s umírajícím otcem leží starý Cikán, mumlající si 

pro sebe slova v nesrozumitelném jazyce; proud jeho řeči vytváří kulisu autorčiných návštěv a 

cikánština se pro ni stává „jazykem smrti“.  

                                                 
42

Tamtéž, s. 388. 
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3.4.1.4 HŘBITOV 

Topos hřbitova se v Trýznivém městě výrazně podílí na specifickém charakteru celého 

románového světa. Jeho konkrétní realizací je Olšanský hřbitov, tematizovaný už první větou 

Podobojí a přítomný pak takřka neustále jako opozice (v konkrétním i abstraktním smyslu) 

k již zmíněnému domu. Tento topos je dobrou ilustrací způsobu, jakým Hodrová pracuje 

s konotacemi a symbolickými významy jednotlivých „stavebních bloků“ svého díla. Základní 

významová vrstva se s běžným chápáním prostoru hřbitova shoduje: jedná se o „svět“ či 

„město“ zemřelých, přičemž živí jsou zde pouhými návštěvníky, jimž není dovoleno do 

tohoto světa skutečně proniknout a kteří jsou schopni jej vnímat pouze ze své (omezené) 

perspektivy. Tento prostor zesnulých je (také ve shodě s konvenčním pojetím) ohraničen 

jednak hřbitovní zdí, jednak zemským povrchem (přičemž vlastní prostor zemřelých, 

podzemí, je živým neviditelný; náhrobky a kříže nad zemí jsou naopak pouhými symboly a 

připomínkami – tento prostor vytvořili živí a pouze do něj je jim dovoleno vstoupit. V dalším 

rozvíjení dějových i symbolických vláken spjatých s tímto místem ovšem Hodrová oblast 

obecně sdílených konotací opouští – některé z nich v textuře románu vůbec nevyužívá, jiné 

obrací v jejich protiklad či si je sama vytváří.  

Jak se toto tvůrčí gesto v díle konkrétně projevuje? Začněme příznakovým 

vynecháním některých sémantických rysů – hřbitov v Trýznivém městě není místem děsivým 

a nebezpečným, jak jej známe z dobrodružných románů. Spíše než atmosféra hrůzy a 

morbidity jej prostupuje ospalost a malátnost, zčásti ve shodě s metaforickým pojetím smrti 

jako spánku. Jak už bylo řečeno, v Trýznivém městě zemřít neznamená být pohlcen 

nekonečnou prázdnotou: okamžik smrti je průchodem do jinak strukturované fáze bytí, jež se 

ovšem v mnoha ohledech shoduje s pozemským životem: postavy zde i nadále vnímají a 

reflektují své okolí, komunikují spolu atd.  

V jiných aspektech se ovšem, což je zásadní, tento stav liší – především zde neplatí 

časová a prostorová omezení, čímž je umožněno nekonečné opakování (působící trýzeň), 

splývání událostí minulých a budoucích, nevyhnutelná redukce dění na znovuprožívání 

zásadních životních okamžiků atd. V jistých úsecích děje se zdá, jako by se (z pohledu 

živých) polarita hřbitova zcela obracela: místo asociující strach, smutek, vážnost se 

proměňuje v (dočasně) bezpečný úkryt či v prostor dětských her. Další vývoj fabule ovšem 

toto dočasné převrácení relativizuje a poukazuje na přítomnost živých v prostoru, do nějž 

zatím nepatří, jako na předznamenání jejich budoucích osudů: pan Turek je po udání na 

hřbitově zastřelen, Nanynka i Diviš, kteří spolu přelézali zeď, oba umírají (Nanynka tragicky 
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v dětství, Diviš v dospělosti skokem z okna). Je také poměrně příznačné, že v Trýznivém 

městě nikdo z živých nepřichází na hřbitov způsobem nejběžnějším: tedy branou, za účelem 

vzpomínky na zesnulé.  

Topos hřbitova je v pojetí Hodrové typickým smíšeným prostorem: jednotlivé 

historické i fiktivní postavy sem vstupují z různých epoch, často – pro české čtenáře – 

emocionálně a symbolicky zatížených: nejvýznamnějšími „obyvateli“ Olšanského hřbitova 

jsou literáti z období národního obrození, (románové) oběti 2. světové války, Jan Palach 

(jehož jméno ovšem není přímo vysloveno) a další. Tímto míšením se hřbitov stává scénou 

hry, místy až absurdní, založené na setkávání a konfrontaci osobností (potažmo jejich náhledů 

na svět), jež je za běžných podmínek nemyslitelné; paralelu k tomuto v jistém smyslu tvoří 

prostor koupelny v Thétě, kde jsou postavy-loutky opakovaně spouštěny do „života“ ve vaně 

a „po smrti“ vytahovány na šňůru, kde se pak naprosto anachronicky setkávají.  

3.4.1.5 HORA (KOPEC) 

Topos hory je třetím vrcholem pomyslného trojúhelníku klíčových prostor Trýznivého 

města. Hodrová v Místech s tajemstvím píše, že hora je v literatuře často místem zasvěcení, 

rituálu či proměny, což s sebou nese její pojetí jako místa vážného a tajemného, potenciálně 

nebezpečného
43

. V Trýznivém městě se tento topos objevuje v několika realizacích, z nichž 

nejvýznamnější (poněkud paradoxně) je žižkovský kopec Šibeničák. Další horou s nápadným 

myticko-symbolickým rozměrem je Blaník, vzpomínky „dvojice zlých“ se vážou na 

Grossglockner ve Vysokých Taurech. Pozornost v následující analýze se zaměří především na 

kopec Šibeničák a jeho proměnu v rámci dvou prvních částí trilogie.  

V Podobojí je Šibeničák místem s „dvojí existencí“ – objektivně jde o poměrně 

ošklivý obyčejný kopec pokrytý „řídkou trávou a psím trusem“, ovšem subjektivně, 

v Aliciných vzpomínkách, je to „zahrádka rozkoše“, místo schůzek i sexuální zkušenosti 

s milovaným Pavlem Santnerem, což z nepříliš romantického prostoru činí středobod Alicina 

světa, k němuž je i po smrti puzena silou, jíž se nedokáže ubránit, a je tak nucena 

k neustálému (trýznivému) pohybu mezi domem naproti Olšanskému hřbitovu a Šibeničákem. 

S Alicí a Pavlem je spjato také druhé zapojení tohoto toposu do dějové linie Podobojí: v silně 

alegorické scéně je novorozený Benjamin Davidovič odnesen Herr Hergesellem proměněným 

v orla. Dojem prostoru mystického, rituálního ještě umocňuje opakováním motivu stromů 

tvořících kruh.   

                                                 
43

 s. 62-69. 



48 

 

V Kuklách, ve shodě s obecnou tendencí této části, se Šibeničák začíná rozpomínat na 

svou minulost: senzitivní postavy (chlapeček Vítek, Sofie Syslová) vidí výjevy, jež se zde 

kdysi odehrály: posledního oběšeného sklepníka Fialu otáčejícího se na šibenici, básníka 

Machovce-Máchu v rudě podšitém plášti atd. Posun od důrazu na konkrétní podobu a osobní 

paměť k obecnějšímu významu a vzpomínce nadosobní (přítomné v paměti místa) tedy 

reflektuje rozdíl patrný napříč celou strukturou obou částí. Jedna z postav v Kuklách označuje 

kopec latinským názvem mons patibuli: prostor lásky (a nevytěsnitelných vzpomínek na ni) se 

proměňuje v prostor smrti, evokovaný už názvem. 

 Opět ve shodě se strukturní tendencí Kukel je akcentován kruh a kruhový pohyb 

související s pamětí (otáčení oběšence, kolový plášť básníka, již zmiňované stromy stojící na 

vrcholu kopce v kruhu atd.) a stejně jako na jiných místech s tajemstvím dochází k míšení 

různých časových vrstev: výmluvný je v této souvislosti obraz básníka v máchovském plášti, 

jak mizí mezi dvěma bunkry z 2. světové války.  

Topos Blaníka (důležitý především v Podobojí, v poněkud jiném smyslu pak v Thétě) 

sahá svými pomyslnými významovými kořeny hluboko do mytické vrstvy českých dějin, na 

nichž stavíme svou národní identitu. Blaničtí rytíři se však v textu objevují pouze implicitně a 

v náznacích. Primární důraz je v románu skutečně kladen na prostor uvnitř hory (nikoli tedy 

na její vrchol), ovšem jakožto na zásvětí, kam podle místní pověsti odcházejí mrtví z vesnice 

Karhule pod Blaníkem. Autorka tuto představu ukazuje průhledem do myšlenkového světa 

postav:  „Jan Tůňka leží na půdě v Karhuli a sní. A někdy tu rozmlouvá s Františkem. Pořád 

se chystá, že se jednou vypraví do hory, protože kde jinde by mohl najít svého otce. Mrtví 

z Karhule, říkával otec, neodcházejí na hřbitov, ale do hory. A kdyby tam sestoupil někdo 

živý, už by se nevrátil, leda… “. Janovu konfrontaci s charakterem a mocí hory pak dokládá 

navazující pasáž:„Hora za ním přišla až sem, už cítí, jak ho táhne k sobě dolů, ale nohy dosud 

šátrají v prázdnu a nemohou dosáhnout dna. Přece jen je hlubší, než si Jan Tůňka myslel.“
44

  

Toto pojetí zdůrazňuje opačný směr vertikály, hora zde nabývá rysů propasti (rovina 

zemského povrchu je zde osou souměrnosti, pomyslným zrcadlem mezi oběma topoi) – 

takovéto rozpětí mezi dvěma extrémy, splývající za určitých okolností v jedno, je pro 

Podobojí typické. Sepětí hor a smrti se objevuje také v Thétě: matka vypravěčky opakovaně 

odjíždí na dlouhou dobu do Tater léčit si plicní chorobu; když na ni zemře, oznámí otec dětem 
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místo kruté pravdy, že matka v horách musí ještě zůstat. Asociativní spojení postav a místa se 

tak fixuje a vypravěčka si později matku vybavuje vždy jen jako schovanou v horské jeskyni.    

3.4.1.6 PROPAST 

„Propast, abyssos v řečtině, abyssus v latině, označuje to, co je beze dna, svět 

neurčitých hlubin i výšek, dvě pascalovské nicoty. […] Kouzelné rysy onoho světa se 

z významu slova postupně vytratily, nyní mu zůstává pouze obecný význam pekla. 

V apokryfech symbolizuje propast beztvaré stavy existence. Označuje jak temný chaos 

počátků, tak pekelné temnoty posledních dnů lidstva.“, píše Hodrová v Thétě
45

.  

Topos propasti se v Trýznivém městě (nejčastěji v Podobojí) objevuje vždy jako 

komplementární prvek k toposu hory, jako druhý extrém téže škály, a je proto nutné tyto dva 

elementy interpretovat ve vzájemném vztahu. K jeho pochopení se nabízí následující 

vizualizace: hora a propast až do jistého momentu představují dva protilehlé krajní body 

svislé úsečky – v onen jistý moment se ovšem tato úsečka promění v kružnici a ze dvou 

krajních bodů se stane jediný. Princip kruhu je zakódován také v podstatě zdánlivě 

oxymorického vyjádření v další pasáži Théty: „Vertikála už neklesá, ale stoupá vzhůru. 

Propast výšek zjevuje se jako hlubina.“
46

 

 Co je oním zlomovým okamžikem, jímž se relativizuje protiklad výšky a hloubky? Je 

jím typicky moment přechodu mezi dvěma stavy, čili smrt. Hodrová dále píše: „Tak jako 

mystičtí netvoři požírá propast bytosti, které z ní vystupují proměněny…“
47

 Pohledem do 

propasti se v románu stávají také všechny hraniční a vypjaté stavy: silné výčitky svědomí 

(panu Syslovi se takovouto propastí stává Jelení příkop), uvědomění si pomíjivosti a 

nejasného smyslu života atd. Slézání do propasti je pak metaforou sestupu přemýšlejícího 

člověka k sobě samému, k paměti osobní i kolektivní – tedy sestupu náročného a potenciálně 

nebezpečného. Jedna ze „zlých“ postav přímo nazývá propast ve Vysokých Taurech 

Gehennou, která v židovské tradici představuje peklo a metonymicky tedy znamená utrpení. 

Druhým výslovně tematizovaným případem je pak v Podobojí propast, která se při pohledu 

z okna otevírá pod Janem Paskalem stejně jako před Němcem Hergesellem – Olšanský 

hřbitov (se vší symbolikou, jež s tímto místem souvisí).  

                                                 
45

 s. 412 - 413 
46

 s. 413.  
47

 Tamtéž, s. 413. 



50 

 

„Propast smrti“ se objevuje také v Thétě v Eliščině „snovém ponoru“ do díla J. A. 

Komenského, založeném na základní metafoře světa jako divadelní scény (fakt, že se Eliščina 

vize odehrává v nahrávacím studiu, je příznačný): „Má obavu, aby ji ten van neodnesl až na 

kraj světa, do místa, kde se za rampou rozkládá hlubina jakási tmavá, ani břehů, ani dna, jakž 

se mi zdálo, nemající. Do té propasti nicoty jsou shazováni lidé s bílými tvářemi, někteří do ní 

po šikmé ploše rynku světa sami klouzají, jsou-li svou rolí už příliš vysíleni.“
48

 Znepokojující 

hloubka je přítomna i v samotném středu prostoru prototypicky bezpečného, domu 

vypravěččina dětství: „Uprostřed není nic, prázdný prostor tu zeje možná jen proto, aby do 

života obyvatel domu vnášel vědomí propasti, nicoty s našedlým mramorovým dnem.“
49

 

3.4.1.7 DIVADLO 

Prostor divadla s jeho základní opozicí jeviště x hlediště x zákulisí (včetně detailů: 

opona, masky, kulisy) je v Trýznivém městě především prvkem roviny metaforické a 

symbolické. Svět či život jako divadlo lze považovat samo o sobě za topoi, tedy 

konvencionalizovaný metaforický obraz
50

, výmluvným symbolem je také častý obraz člověka 

jako loutky (zvláště ve vztahu k popisovanému období od konce 2. světové války přes 50. léta 

po normalizaci).  

V Thétě ovšem prostor divadla získává mnohem osobnější rozměr: aniž by přestalo být 

metaforickým konceptem obecně platným, stává se pro autorku (vystupující zde jak pod svým 

vlastním jménem, tak skrze své „fikční já“ Elišku Beránkovou) konkrétní cestou k přiblížení 

se otci. Významnou složkou poměrně fragmentární dějové struktury Théty se tak stává 

inscenace Noci s leguánem T. Williamse, odehrávající se ovšem znovu a znovu před vnitřním 

zrakem vnímatelky, která mimo vlastní představení vnímá také prostor hlediště a zákulisí 

včetně nápovědy a hovoru herců v šatnách (lze tedy říci, že se ocitá na pomezí dvou různých 

realit – fikčního světa hry a nefikčního světa divadla – které se mísí a ovlivňují; obě tyto 

„reality“ jsou navíc samozřejmě součástí románu Théta). Vypravěčka se k Noci s leguánem, 

přestože ji detailně zná, vrací, neboť byla posledním představením, v němž její otec před smrtí 

hrál. Paralela k této situaci je zakomponována do samotné hry: život starého básníka 

Jonathana Coffina je zvláštním způsobem spjat s jeho poslední básní, opět metaforicky 

tematizující konec a umírání svým námětem o smokvoni, jež za soumraku tiše čeká, až padne 

tma.  
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3.4.1.8 DIVOČINA 

Džungle je dalším z tradičních topoi; jak uvádí Hodrová
51

, prostor divoké tropické 

krajiny se v literatuře objevoval a objevuje v různých žánrech (typicky v cestopisech, 

robinsonádách, dobrodružných románech) a s různou funkcí: obecně lze topos divočiny 

nazvat místem epickým, tedy podnětným k rozvinutí dějové složky díla. Prales, ostrov a další 

realizace tohoto toposu představují pro hrdinu příslušného díla prostor plný překážek a 

potenciálního nebezpečí (jejichž překonávání tvoří základ fabule), případně náročnou výchozí 

situaci (nutnost přežít vlastními silami na pustém ostrově) – akcentuje se především akce, 

dějovost, napětí, případně exotičnost prostředí. Současně je však přítomen ještě další aspekt, 

prosazující se především v moderní literatuře, kdy výprava do nitra pralesa získává rozměr 

symbolicko-alegorický (příkladem může být román Srdce temnoty Josepha Conrada): význam 

vlastního děje se zde oslabuje ve prospěch zachycení paralely vnějšího prostředí a vnitřního 

stavu protagonisty. Překážky a nebezpečí přirozeně v takovémto prostoru přítomné zůstávají 

nutnou součástí: jejich postupných překonáváním se hrdina proměňuje, klade si otázky a 

přehodnocuje své postoje; kritické situace se stávají katalyzátorem poznání sebe samého i 

druhých.  

Výrazně symbolický smysl má také tropická krajina v Trýznivém městě; princip 

propojení džungle s jinak převažujícím prostorem Prahy je ovšem komplikovanější a vyžaduje 

vysvětlení. Klíčem k jeho pochopení je uvědomit si, že džungle v Thétě se ve srovnání 

s jinými místy ocitá na zcela jiné úrovni fiktivnosti -  je totiž především dějištěm jiného díla, a 

to již zmiňované Williamsovy hry Noc s leguánem. Podstata posunu je následující: vlastní 

text hry je pro tropický prales úrovní primární (krajina zde existuje pouze v mysli autora a 

čtenářů, přestože může mít reálný předobraz); její inscenace v Praze, v níž hrál básníka 

Coffina Zdeněk Hodr, je úrovní sekundární (krajina je zde konkretizována divadelními 

kulisami a rekvizitami), autorčiny opakované reminiscence tohoto představení jsou fikční 

úrovní terciární (krajina existuje ve snech či vzpomínkách autorky). 

 Své základní rysy a konotace si ovšem topos divočiny ponechává a slouží jako 

prostorový rámec pro rozvinutí určitých vnitřních i mezilidských konfliktů vyvolaných 

náročnou situací a nutností spolupracovat za účelem jejího vyřešení. Pro vypravěčku 

opakované prožívání hry tematizující závěr básníkova života znamená postupovat stále 

hlouběji do oblasti velmi osobních vzpomínek, kde je nutné se pohybovat s maximální 
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opatrností – prostor vzpomínky a prostor současnosti se přitom prolínají, utváří se smíšený 

prostor. 

 Opakované vstupování do fikce ve fikci ukazuje úryvek: „ – Tatínku! Začne usilovně 

rozhrnovat prudce se vlnící šály. […] Odhrnuje – už to nejsou šály, ale spletené větve stromů. 

Před ní stojí hotýlek Costa Verde, postavený v tropickém slohu. Budova vypadá značně 

zchátrale, dokonce se Elišce zdá, že se dřevěná veranda za tu dobu, co tu nebyla, nachýlila 

k jedné straně.“
52

 Zvláštní moc tropické krajiny stírat hranice mezi divadelní hrou a 

„realitou“, mezi rolí a životem, dokládá pasáž následující: „ – Jen tu chvíli seděla, a už se jí 

džungle začala zmocňovat, už ji omotává šlahouny lián, jedna se jí šplhá po lýtku. Teď ještě 

tu rostlinu dokáže ze svého těla strhnout. Copak ona! Bude mít však také otec dost sil vzepřít 

se té bující vegetaci v Costa Verde?“
53

 

3.4.1.9 LES  

Úvodní scéna Théty vypadá takto: „Ocitla jsem se v temném hvozdu. Ani nevím, jak 

jsem do lesa vešla, ani kdy mi zmizela cesta a zabloudila jsem na těchto divých, 

nepovědomých místech.“
54

 Les je dalším z klasických topoi; podle Hodrové
55

 byl les 

především v iniciačních románech metaforou počátečního stavu nevědomosti, nezasvěcenosti, 

jímž musel adept úspěšně projít na své cestě k chrámu či hradu znamenajícímu naopak 

poznání. Tímto způsobem lze interpretovat také les na začátku Théty: máme před sebou 

román o cestě k poznání a pochopení. Vnější prostor se tak v symbolické rovině stává 

vyjádřením určitého vnitřního stavu vypravěčky. Výchozí situací je sejití z vyšlapané cesty a 

nutnost pokračovat navzdory strachu dál na vlastní pěst, ovšem vzápětí se vypravěčka setkává 

s Dantem, jenž ji na další cestě bude doprovázet. Skrze opakované aluze k jeho Božské 

komedii prostupují Thétu motivy brány, jíž se vstupuje do trýznivého města. V Thétě se 

objevuje také druhá konkretizace toposu lesa, jíž je les okolo chaty poblíž Načeradce. 

Interpretace je v tomto případě poněkud prozaičtější – les tu představuje protiklad města, 

v paměti vypravěčky je asociován s létem a prázdninami.  

                                                 
52

 Théta, s. 408. 
53

 Tamtéž, s. 409. 
54

 s. 381. 
55

 Román zasvěcení, s. 57-58. 



53 

 

3.4.1.10 ZAHRADA 

Zahrada je v literární topologii prototypem idylického místa
56

, ohraničeného, 

bezpečného a důvěrně známého. V Podobojí se vyskytují opakované zmínky o „zahrádce 

rozkoše“ označující kopec Šibeničák, cíl mileneckých schůzek Alice a Pavla. Subjektivní 

význam tohoto místa je s tradiční interpretací v souladu, přestože objektivně se o zahradu 

nejedná, navíc samotné místo příliš idylicky nevypadá. Topos „zahrádky“ jakožto jasně 

vymezeného a velmi osobního místa se ve svém symbolickém smyslu objevuje i v Thétě, a to 

v podobě ohrádky, v níž sedí malá Eliška Beránková na suché pláni u chaty v Račicích: 

„Ohrádka dítě chránila před divočinou, která panovala vně této miniaturní zahrádky rozkoše. 

Někdy do zahrádky přilétali pestrobarevní ptáci, občas se kolem prosmykla ještěrka. Zahrádka 

byla středem světa, Eli byla středem zahrádky. Svět do ní vstupoval a ona v něm nabývala 

těla, vtělovala se.“
57

  

Zásadní je zde jednak dvojnásobné zdůraznění středu („já“ se vymezuje proti okolí 

včetně uvědomění si vlastní tělesnosti), jednak jistá paralela k zahradě rajské. Pokračování 

ovšem tuto paralelu skrze konkretizaci zpochybňuje: „Ani studánka, která k podobným 

zahrádkám patří, tu nechyběla – bylo jí oprýskané smaltované umyvadlo s vysychající 

loužičkou vody na dně. Jen strom poznání dobra a zla v té zahrádce ani daleko široko, kam 

dítě dohlédlo, nerostl, ledaže by jím byl uschlý keř, na který nedosáhlo.“
58

 Prozaická 

skutečnost v kontrastu k biblickému předobrazu ukazuje, že Eliščina zahrádka vlastně 

idylickým místem není; další interpretací je pak nemožnost rozlišit v reálu přesně dobro a zlo 

a tedy neexistence takto čistě vyhraněných kategorií. V následující pasáži vstupuje 

„zahrádka“ do širších (a stále temnějších) významových souvislostí, příběh nabývá rysů 

tragických: „Jednou neopatrným pohybem převrátí umyvadlo, voda vsákne okamžitě do 

suchem rozpukané země. Začne tiše bubnovat. Tlumené bubnování nese se po pláni. […] Tam 

v malém dřevěném příbytku, rozpáleném sluncem a přeplněném cizími předměty, umírá právě 

jiné dítě – jehňátko perské ještě nezrozené. I ono bylo v zahrádce matčině tiché. Potom 

jednoho dne, možná právě tehdy, když jeho sestra začala bubnovat a učinila v zahrádce světa 

několik prvních kroků, tiše zemřelo. Jeho sestra, uvězněná v ohrádce, ucítí v tu chvíli žal 

[…]“
59
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Původní zahrádka rozkoše se tak nejprve stává zahrádkou světa, posléze se ovšem 

uzavřený prostor Elišce proměňuje ve vězení, stává se místem smutku, rozpáleným, pustým a 

osamělým. Dále se zahrada stává modelem abstraktním, její definiční rysy zakládají jakousi 

prvotní šablonou, formující Eliščino vnímání všech dalších prostor, určené centrální pozicí 

subjektivního „já“ a jistým uzavřením se před okolním světem: „Kdysi velmi dávno přebývala 

Eliška Beránková ve čtvercové ohrádce, byla středem zahrádky rozkoše. Od té doby, ať se 

nachází kdekoli, nosí si ohrádku všude s sebou. Každý prostor, do něhož vstoupí, se mění 

v její uzavřenou zahradu. Takovou zahradou je byt na náměstí krále Jiřího. Dokonce celé 

město, ve kterém přišla na svět a žije, představuje pro ni hortus conclusus, Eliška Beránková 

je středem trýznivého města.“
60

 Z hlediska textových subjektů se navíc tímto metaforickým 

obrazem definuje Eliščin románový status: je postavou v samém centru textu (středem 

pomyslného fikčního soukolí) a současně její svět je nutně omezený právě mezemi textu (v 

opozici k širší perspektivě Hodrové coby vypravěčky v 1. osobě).  

3.4.1.11 CHRÁM 

Chrám se v trilogii významněji objevuje až v Thétě, a to ve třech podobách: první 

z nich je kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, druhou chrám Panny 

Marie Sněžné a třetí smíšený prostor několika dnes již neexistujících kostelů. Ve srovnání 

s jinými typy prostoru se ovšem chrámu věnuje překvapivě malá pozornost – nejenže jsou ze 

všech pražských kostelů poměrně zběžně zmíněny jediné dva, ale navíc ani u jednoho z nich 

nehraje roli přímo význam náboženský.  

Kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad je vedle žižkovského vysílače co do výšky druhou 

zřetelnou dominantou zobrazeného prostoru a slouží coby protiváha k „odpornému falu 

televizní věže“
61

. Je ovšem popisován výhradně z pohledu zvenčí, navíc optikou akcentující 

legendu: „Vždycky znovu, když je podsvětní ještěr svrhne nahoře ze svého hřbetu, stanou 

v údivu před chrámem, který se tyčí uprostřed náměstí. Na věži nestvůrného chrámu spočívá 

obrovské zelené jablko, do kterého je zaboden kříž. Ten, komu se podaří kříž z jablka 

vytrhnout, tak jako Artuš vytrhl ze skály meč Excalibur, se stane králem trýznivého města. 

Chrám – obrovský koráb pluje přes náměstí, pluje nesmírně pomalu, ale přitom nezadržitelně, 
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nikdo kromě pana Chauna a Tvora si toho však dosud nevšiml, nikdo z lidí spěchajících do 

podzemí a vystupujících odtamtud nepozvedne zrak k zelenému jablku na věži.“
62

  

Ani chrám Panny Marie Sněžné není v románu přímo prostorem víry, nýbrž pouze 

víceméně náhodně zvoleným místem, kam Elišku zbitou policisty při demonstraci odtáhnou 

kolemjdoucí. Třetí podobou chrámu v Thétě je několik překrývajících se obrazů několika 

různých zaniklých kostelů, uchovaných v paměti města: „Nikdy by nedokázala chrám dobře 

popsat, proto se jeho popisu vyhne. Z každé strany se totiž ta stavba jeví jinak, jako by to 

nebyl jeden, ale několik chrámů do sebe zasunutých, z každého zůstalo jen torzo, zbytek se 

proměnil v jinou podobu chrámu, z níž opět zbylo torzo…Kdysi byl ten gotický chrám 

středem města, vlastně až do doby, kdy se ze změti žižkovských střech začal vynořovat 

gigantický smrtelně bílý třeň.“
63

  

Relativní nevýznamnost chrámu je odrazem poměrně překvapivého faktu: přestože 

v díle nabývá extrémní důležitosti rozměr spirituální a existenciální a samotný text je 

prostoupen biblickými aluzemi, žádná z postav není věřící a ani v nejtěžších životních 

situacích (smrtelná nemoc, výčitky svědomí ze smrti přítele atd.) se neobrací k Bohu. Každý 

z charakterů v těchto chvílích cítí potřebu útočiště a jistoty, namísto vztahování se k  

nadosobní autoritě se však všichni chovají podle podobného vzorce: stahují se do ústraní, 

typicky se zavírají v malé místnosti, kde se noří do vlastních úvah, případně se věnují určité 

tvůrčí činnosti (Helena Syslová se na dlouhé hodiny zamyká v koupelně, pan Sysel se zavírá 

ve své pracovně, kde kreslí mandaly, babička Mlynářová v křesle háčkuje a sní).  

3.4.1.12 PODZEMÍ 

Sestup hrdiny do podzemí se jako významný prvek objevuje už v nejstarších 

mytických příbězích, v nichž je prostor pod zemí obvykle ztotožněn s podsvětím, přičemž 

úkolem hrdiny je někoho odtud zachránit a přivést jej zpět na svět. Nejznámější je patrně 

mýtus o Orfeovi, na nějž se v Trýznivém městě několikrát přímo i nepřímo odkazuje (např. 

motivem ohlédnutí se).  

V Hodrové románu je podzemí prostorem, jenž si své původní rysy tajemna a jinakosti 

do velké míry uchoval, přesto jej nelze jednoduše označit jako „podsvětí“ čili nebezpečný 

svět mrtvých. Nejčastější konkrétní realizací podzemí je totiž metro, prostor napohled velmi 

moderní a všední. Zásadním se tento motiv stává v Kuklách: pohyb nahoru a dolů po 
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eskalátoru je jistou paralelou k sestupování do vzpomínek. Je zajímavé, že metrem v Kuklách 

jezdí jediná postava, Sofie Syslová, a nastupuje nebo vystupuje vždy pouze ve stanici Flora u 

Olšanských hřbitovů, navíc právě na cestě od domu k metru uvidí Sofie poprvé Alici 

Davidovičovou. V Thétě se pak pozornost od Flory přesouvá ke stanici Jiřího z Poděbrad 

(opět jako k jediné zmiňované). Tento prostor se (přinejmenším pro bytosti ne lidské) ukazuje 

jako mocný a potenciálně nebezpečný: „Na stanici Jiřího z Poděbrad vykročí starý pán a 

loutka spěšně ke dveřím, a když se dveře s rachotem otevřou, udělají dlouhý krok přes mezeru 

oddělující vlak od nástupiště, krok tak dlouhý, jako by dole nebylo kolejiště, ale propast. […] 

Na pohyblivém schodišti drží pan Chaun Tvora opatrně na schůdku nad sebou, chrání ho 

svým tělem, aby o Tvora nějaký nahoru spěchající mladík nešetrně nezavadil a nesmetl ho 

dolů, Tvor je přece tak křehký. […]“
64

  

V následující pasáži opozice nahoře versus dole graduje: „A jak sílí vichr vanoucí 

z podzemí a střetá se s vichrem vanoucím shora, svírá pan Chaun Tvora téměř křečovitě, aby 

mu jej jeden z vichrů, těžko říci, který je mocnější, neodnesl. Kdoví který z těch světů je pro 

Tvora nebezpečnější.“
65

 V nejobecnější rovině je metro ve vztahu k městu symbolem vnitřní 

dynamiky struktury, přičemž pohyb probíhající v hloubce není na povrchu patrný.  Kromě 

metra se především v Kuklách tematizuje přímo i pražské podzemí, kam postavy slézají dobře 

ukrytými nenápadnými otvory – brankou Apačů a Cizineckým vstupem – proto, aby tudy 

unikly před pronásledovateli. Variantou sestupu do podzemí je také Sofiino spuštění do 

kanálu na dvoře a (imaginární) sestup odtokovým kanálkem vany; oba případy budou 

podrobněji popsány jakožto realizace toposu soutěsky.  

3.4.1.13 SOUTĚSKA  

Topos soutěsky je v Trýznivém městě nejzřetelnějším příkladem místa představujícího 

v symbolické rovině určitý vnitřní stav nebo životní situaci postavy. Soutěsku lze považovat 

za určitou variantu průchodu, zúženého ovšem do takové míry, že procházejícímu hrozí 

nebezpečí uvíznutí uprostřed bez možnosti pohybu kterýmkoli směrem. Tyto konkrétní rysy 

se metaforicky přenáší i do významu abstraktního, především v souvislosti s Divišem 

Paskalem. Zdánlivě epizodickou událost z dětství tak lze číst jako dějové zpodobnění 

základního principu existence této postavy: „Šašek Diviš ať proleze soutěskou Smrti 

v opačném směru. […] A už Šašek Diviš leze do díry, souká se po břichu po jemném písečku, 

už se nachází uprostřed, v místě, kde je průchod nejužší a ostře se lomí vzhůru. […] Šaškovo 
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tělo se vzepne do oblouku, aby překonalo skalní záhyb, písek smrti mu vniká do všech pórů a 

do očí, tělo uvízne v mrtvém bodě, nemůže tam ani sem.“
66

  

Moment uvíznutí přímo evokuje pocit bezmoci a tísně (přičemž etymologický vztah 

tísně a úzkosti k těsnému, úzkému prostoru je nasnadě). Postavu Diviše tedy charakterizuje 

vnitřní rozpolcenost a nestabilita - ve snaze dostat se na druhou stranu zůstává uvězněn ve 

smíšeném prostoru mezi světem živých a světem mrtvých, vnímaje podněty z obou, ani 

jedním však zcela nepřijat. Motiv pomyslné soutěsky se v Divišově životě několikrát opakuje 

a lze jej obecně vztáhnout ke stresující situaci, z níž postava, uvízlá mezi dvěma 

neslučitelnými stavy, nevidí východisko. Konkrétním příkladem je jednak Divišovo prolézání 

soutěskou z nábytku v bytě v Nuslích symbolizující jeho marnou snahu zachránit Klaudii 

Bílkovou před dvěma „zlými“, jednak soutěska bartolomějská, odkazující svým názvem 

k sídlu StB v Bartolomějské ulici, kde je Diviš nátlakem nucen k obrácení a spolupráci.  

3.4.1.14 TUNEL 

Za specifický typ soutěsky lze považovat tunel – ten není přímo definován tísnivou 

úzkostí, jedná se však rovněž o sevřený průchod mezi dvěma místy, potažmo mezi dvěma 

stavy či situacemi. Prostor tunelu se v Trýznivém městě významněji objevuje dvakrát: poprvé 

v Kuklách ve spojitosti s panem Syslem a s chlapečkem Vítkem, podruhé v Thétě, kdy jím 

prochází děti z rozhlasového souboru; ve všech případech se jedná o tunel pod Vítkovem 

spojující Žižkov a Karlín. Tunel v životě pana Sysla představuje jeho rozkolísanost mezi 

dvěma ženami, a to jak v abstraktní rovině, tak ve smyslu konkrétním: právě žižkovským 

tunelem totiž chodí od manželky k milence a zpět.  

Vítkův let má pak charakter výrazně snový a současně symbolický (což postavě 

ptačího chlapečka odpovídá; příznačný je také důraz na leitmotiv celé druhé části, tedy 

spánek, ve významu jiného stavu vědomí): „A sotva Vítek vejde do tunelu, vítr, který tunelem 

vane, ho zvedne ze země a unáší jako pápěří do nitra hory, na jejíž svazích spí zmožení 

bohatýři. A Vítek, unášený větrem těsně pod klenbou tunelu směrem do Karlína, rozpaží a letí 

pak ještě rychleji. A čím dál je od Bezovky, tím víc jej přemáhá spánek. Copak její moc sahá 

až sem? podiví se. A Vítek upustí bačkorky, jednu po druhé, a snaží se zrychlit let tempy 

rukou a nohou, která ho učí na plavání.“
67

 V 
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 Thétě pak snovou atmosféru ještě umocňuje prvek náhlého ocitnutí se na zcela 

nečekaném místě; tunel jako by zde spojoval dvě zcela různé vzpomínky (tato technika se 

podobá filmovému střihu): „Takřka s posvátnou úctou vstupují do tunelu, už na tvářích cítí 

tunelový van, tunel je vtáhl do sebe. […] Stoupají dál. Narůstá v nich obava, že je tunel 

nekonečný, že se ocitli v některém z jeho slepých ramen, o kterém dřív neměli tušení. 

Konečně před sebou v dálce spatří světlejší čtverec, východ z tunelu. Zrychlují krok. Už 

vycházejí z tunelu. A co to? Nevnoří se jako jindy (vždyť to také není jako jindy, ale jen ve 

vzpomínce, která se odívá textem) do spleti stoupajících žižkovských ulic (v ulici Dobrovolců 

zavraždil někdo holčičku) – před jejich užaslými zraky se rozprostírá Babiččino údolí.“
68

  

Vzpomínka pokračuje epizodou s červivými třešněmi, jejíž smysl se zdá jasný: 

relativizovat idyličnost prototypicky idylického místa (tak jako v případě pusté „zahrádky 

rozkoše“). Proč si ale autorka k tomuto záměru ze všech možných idylických míst vybrala 

právě Babiččino údolí? Důvod je zřejmě nutné hledat v kompozičním plánu, v němž je scéna 

s dětmi na výletě jakýmsi místem průchodu (z fikčního světa Théty), fungujícím na principu 

asociace: protagonistkou scény bezprostředně následující je totiž sama Božena Němcová, což 

by bez motivu dětí ocitnuvších se náhle u slavného Gutfreundova sousoší bylo při zachování 

koherence textu stěží proveditelné.  

3.4.1.15 ŠKVÍRA 

Škvíra je ve své podstatě obdobou soutěsky, tedy průchodem mezi dvěma místy či 

stavy, rovněž úzkým a potenciálně nebezpečným. Funkce toposu škvíry v Trýznivém městě, 

konkrétně v Thétě, je ovšem poměrně specifická: přestože ve svém primárním významu má 

tento prostor jasně spaciální charakter, Hodrová jej využívá jako spíše jako přeryv časový, 

oddělující od sebe přítomnost a minulost. Škvírou tak neprocházíme z jednoho místa na jiné, 

nýbrž vstupujeme do obrazu uchovaného v paměti místa. Tím se ovšem narušuje běžné 

představové schéma, že minulost je vzadu a budoucnost je vpředu a dochází k paradoxu, který 

vypravěčka reflektuje v souvislosti se snahou vrátit se do domu svého dětství naproti 

Olšanskému hřbitovu: „Přede mnou jsou létací dveře. Temnou škvírou mezi jejich křídly na 

mě vane minulost. Teprve teď si uvědomuji, že časoprostorový řád je tu převrácen: to, co mě 

čeká za dveřmi, za škvírou v nitru domu, není budoucnost, ale minulost. To, co je za mnou, co 

zůstalo před domem, není minulost, ale přítomnost. Ale kde se pak v takto uspořádaném 

prostoru nalézá budoucnost? Zůstala také před domem, někde uprostřed trýznivého města?“
69
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Následně se ovšem ukazuje, že přirozená časová posloupnost je principem natolik silným a na 

člověku nezávislým, že jej není možné narušit: přítomnost totiž sestává právě jen z okamžiku 

průchodu, přičemž meze tohoto momentu nelze překročit; škvíra tak nabývá rysů soutěsky. I 

v tomto případě místo splývá s vnitřním stavem subjektu: „Prozatím jsem však uvízla ve 

škvíře, temné, beztvaré, sama beztvará, temná, zploštělá, sama škvíra.“
70

 

3.4.1.16 VSTUP (PRŮCHOD) 

Je-li Trýznivé město ve svém nejobecnějším rámci románem o cestě (k sobě, 

k druhým, k podstatě věcí, dějů i míst) a hledání (lásky, životní role, místa ve světě, 

odpuštění), pak je motiv průchodu (ve svém spaciálním i akčním smyslu) principem 

zakládajícím a ovládajícím celou vnitřní dynamiku díla. Hodrová v Místech s tajemstvím
71

 

konstatuje, že topos vchodu, často skrytého, střeženého či jinak problematického, se 

významně objevuje především v pohádkách, mýtech, mystických a alegorických textech, dále 

pak v dobrodružných románech atd. Prostor průchodu je tradičně metaforou iniciace, posunu, 

dospění do další životní fáze, pochopení, zasvěcení atd., s čímž souvisí nesnadnost tohoto 

aktu – čím podstatnější je předěl mezi oběma prostory (stavy) tím obtížnější je průchod vůbec 

nalézt a úspěšně jím projít.  

Jak už bylo naznačeno, v Trýznivém městě se nápadně stírají hranice, a to nejen mezi 

jednotlivými místy, nýbrž i mezi okamžiky v čase, dokonce i mezi postavami navzájem či 

mezi postavami a místy; z toho plyne, že průchodem se v takovémto světě může stát prakticky 

cokoli, aniž by jedinec musel postřehnout, že právě přechází určité rozhraní. Pro další rozbor 

takto komplexní záležitosti je nutné jisté zjednodušení: dále se budu zabývat pouze těmi 

realizacemi toposu vchodu (průchodu), které nabývají prostorové povahy. Nejdůležitějšími 

konkrétními podobami vchodu v románu jsou (pochopitelně) dveře, okno a brána. (Za 

varianty nepřístupného vchodu lze považovat již popsané soutěsky, kanály a škvíry; tunel je 

vchodem sice průchozím, ovšem, minimálně pro určité postavy, obtížně nalezitelným.  

Podívejme se nejprve na různé varianty oken a dveří, jež jsou oproti toposu brány 

konkrétnější a lépe interpretačně uchopitelné. Oba zmíněné prostory se zásadním způsobem 

uplatňují hned v první scéně celého Trýznivého města: Okno se Alici stává průchodem mezi 

životem a smrtí, aby vzápětí vstoupila do komory (prostoru zásvětního, o němž bude řeč dále) 

a spatřila zemřelé prarodiče Davidovičovy. Tímtéž oknem dětského pokoje ve 3. patře 
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prochází ke smrti v poslední scéně Podobojí i Diviš Paskal. V souvislosti s ním hraje roli také 

okénko do světlíku, dalšího zásvětního prostoru, uprostřed nějž Diviš při snaze přelézt na 

druhou stranu uvízne – tato scéna je symbolickým obrazem jeho životního osudu. Zastavme 

se ještě u prostoru okna obecně: stejně jako dveře se jedná o zásadní propojení vnitřku a 

vnějšku, o jakýsi informační kanál, jímž skryti uvnitř přijímáme podněty zvenčí (podle 

Hodrové je v biblických textech vedena paralela mezi okny budovy a smysly člověka
72

). 

Konotačně nosný je i materiál, jímž je prostor okna vyplněn, tedy sklo - bariéra průsvitná a 

jakoby neviditelná, přesto poměrně tvrdá, ovšem křehká.  

Dveře jsou ve srovnání s okny v trilogii průchodem mnohem frekventovanějším, což 

je logické. Překvapivý je však fakt, že se dveře obou hlavních románových domů významně 

pojí s aspektem času. První z nich, dveře do domu naproti Olšanskému hřbitovu, se v Thétě, 

části (sebe)reflexivní, pro vypravěčku stávají symbolem návratu do uplynulé doby dětství; 

stále znovu a znovu se k nim v představách (i vlastních textech) vrací ve snaze překonat 

hranici mezi přítomností a minulostí, přičemž průchod dveřmi nabývá (své nejvnitřnější) 

podoby rituálu: „Jdu znovu do olšanského domu. […] Píšu ´jdu´, ale přitom jsem nevstala od 

psacího stolu. Stojím za dveřmi domu, pod sedmi obřadními schody, teď po nich vystupuji, 

ani jeden nevynechám, nepřekročím, každý stupeň má nějaký význam jako slova rituální 

formule. Přede mnou jsou létací dveře. Temnou škvírou mezi jejich křídly na mě vane 

minulost.“
73

  

V Kuklách je situace obdobná – Sofie prochází dveřmi z domu na dvůr vždy tak, aby 

na dvoře spatřila minulost: „Sofie Syslová ví, že musí otevřít dveře na dvůr co nejrychleji. 

Kdyby je totiž otevřela jen o něco pomaleji, nepřistihla by tam minulost, která se tam přece 

stále odvíjí, vždycky až do chvíle, kdy na dvůr vstoupí.“
74

 Také zde existuje určitá rituální 

formule, jež musí průchod doprovázet. Je jí věta „Křídlo, jdu na dvůr“, jíž se čas dvora dává 

do pohybu. Zvláštní „časomírou“ je na dvoře sám chlapec Křídlo skákající přes švihadlo, 

který vždy, když se dopočítá tří set šedesáti pěti přeskoků (počtu dní v roce), začíná znovu od 

jedničky. Další zásadní dveře jsou tematizovány v Thétě; jde o dveře oddělující herecké šatny 

a zákulisí v divadle inscenujícím Noc s leguánem. Tak jako v předchozím případě, i zde 

dochází k průchodu mezi čímsi tajemnějším než pouze mezi dvěma prostory, a to mezi 

světem hry a světem (románové) skutečnosti. Podstatný je zde fakt, že tyto dva stavy od sebe 
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nelze jasně oddělit, že herec a postava, již hraje, se v pomyslném přechodném prostoru 

prostupují. Následují úryvek tento princip (i mnohé další, např. plynutí času v románu) dobře 

ilustruje: “[Diváci] nemají tušení o dveřích, které dokonale pohlcují zvuky a neočekávaně se 

zjevují hned na té, hned na oné straně hranice. Nevědí nic o prostupování světů v chodbě 

podél jeviště a v šatně D, v níž má čas podobu tance svlékaných a oblékaných kostýmů. Žijí 

v domnění, že svět hry a svět života jsou dokonale a bezpečně odděleny, a rovněž jsou 

přesvědčeni, že čas je kontinuum a může postupovat pouze jedním směrem.“
75

  

Tyto dveře jsou současně vchodem problematickým, obtížně nalezitelným, jakoby 

včleněným do komplexnější významové struktury, pro člověka nepochopitelné a 

nevyzpytatelné: „Zdálo se mi, že se dveře nacházejí střídavě nalevo a napravo podle zvláštní 

logiky hry, která se právě hrála. Cesta k železným dveřím byla pro mě dobrodružstvím: 

naleznu dveře nebo zeď?“
76

  Topos dveří je východiskem také k intertextovému pohybu - 

autorka v Thétě odkazuje ke známému podobenství z Procesu Franze Kafky o dveřníkovi a 

muži z venkova toužícímu vstoupit do zákona. Podstata tohoto podobenství, tedy nutnost 

otázky, již muž dveřníkovi nepoložil, se stává jakýmsi prizmatem, skrze nějž lze nahlížet na 

klíčová témata celého Trýznivého města. 

 Zaměřme nyní pozornost k motivu brány. Jak lze očekávat, brána se asociačně pojí 

především s představou města a hřbitova (přičemž v Hodrové románu lze hřbitov vlastně 

považovat za město mrtvých). Situace se zde ovšem komplikuje tím, že „město“ je v trilogii 

často prostorovou metaforou vztahující se ke konceptům abstraktnějším, především k textu: 

literární dílo (v Thétě se jím míní text právě vznikající a text předchozích dvou částí) se stává 

specifickým městem, do něhož je nutné najít správný vstup (každá z dále uvedených postav a 

epizod, potažmo míst, je tedy jedním z vláken pomyslné pavučiny románu, po němž se lze 

potenciálně dostat do středu celé sítě): „Sestupuji do trýznivého města jeho sedmi thébskými 

branami. Sestupuji do něho branou olšanskou, kterou vcházejí a vycházejí mrtví. Sestupuji do 

něho skrytou brankou újezdskou, kterou jeden setník kdysi vpustil do města Pasovské. A 

sestupuji do něho také Šibeničním vrchem, na jehož temeni je vchod do katakomb, Sofie 

Syslová viděla kdysi ležet nedaleko vchodu zmrzlého ředitele Kučeru, který se téměř před sto 

lety vznášel v baloně s kapitánem Hůlkou. Sestupuji do města tunelem pod horou Vítkovem, 

letěl jím Vítek Bolinka, když utíkal z mateřské školky na Bezovce, a vracela se jím Eliška 
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Beránková z karlínského studia B. A nyní do něho sestupuji odtokovým otvorem, tak jako 

Rytíř, který chtěl poznat svět pod vanou.“
77

  

V citovaném úryvku je nápadný odkaz k „sedmi thébským branám“, přestože podle 

ostatních reálií jde o Prahu. Koncept města se zde posouvá na významové škále směrem od 

konkrétního k obecnému a abstraktnímu. Třetím městem, jež je v souvislosti s toposem brány 

zmiňováno hned v úvodní scéně Théty, je Florencie z Danteho Božské komedie. Hned 

v následující pasáži pak autorka píše: „Je mi úzko z těsné brány slov, ale přesto do ní toužím 

vstoupit, do třetice všeho dobrého či zlého.“
78

 Text lze tedy v tomto pojetí považovat za 

svébytné a velmi důležité místo s tajemstvím a jako takové bude pojednáno samostatně.  

3.4.1.17 HRANICE  

S motivem průchodu (typicky dveří či brány) úzce souvisí prvek hranice – vstup je 

místem určeným k překonání (nebo alespoň pokusu o překonání) určité meze, ať už jsou jí 

odděleny prostory, časy či stavy existence. Hodrová v Poetice míst rozlišuje několik typů 

románu podle toho, jakým způsobem se v nich pracuje s hranicemi a s aktem jejich 

překročení. Z tohoto hlediska je Trýznivé město kombinací dvou zdánlivě nesourodých 

principů. První z nich spočívá v rozostřenosti a relativitě většiny hranic a ve faktu, že mnohé 

postavy tyto hranice „testují“ a překračují je takřka neustále (přičemž si toho často ani nejsou 

vědomy, minimálně ne předem). Druhým princip s sebou nese dějově i symbolicky zásadní 

důsledky, jež s sebou každé takovéto překročení nese. Při popisu jednotlivých realizací se 

opět omezím na hranice s prostorovým (hmotným) charakterem. Mnohé z nich už byly 

zmíněny v rámci popisu prostor, k nimž přísluší – za nejmarkantnější hranici lze v románu 

považovat zeď Olšanského hřbitova, jež stojí doslova mezi dvěma světy.  

Jak už bylo řečeno v části věnující se toposu hřbitova, překonání této zdi je fyzicky 

možné, a zejména děti v Podobojí  - Diviš a Nanynka – tak poměrně často činí. Zajímavý je 

způsob, jímž ze zdi seskakují směrem do světa mrtvých: vždy se zavřenýma očima a pozadu. 

Zdůrazněn je navíc detail prstů rozedřených do krve o suchem ztvrdlou zem, kdy se do rány 

dostává olšanská hlína. Přirozenými hranicemi jsou dále zdi domů (akcentované ve scéně, kdy 

Jura Šípek zkoumá odlupující se omítku lékárny na rohu náměstí, pod níž se obnažuje tkáň 

zdiva) a stěny dělící byty od jádra domu se schodištěm a výtahem; také zdi jednotlivých 

místností, především v bytě v 5. patře domu naproti Olšanskému hřbitovu, hrají důležitou roli.  
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V souvislosti s všudypřítomnou otázkou identity, jejího vymezení a možných proměn, 

se objevuje hranice poměrně netradiční -  lidská kůže. V souladu s „převrácenou optikou“ 

Podobojí, kdy prostory a věci samy o sobě promlouvají v ich-formě, zatímco o osobách se 

vypravěčka důsledně vyjadřuje er-formou, definuje kůže svou podstatu a smysl užitím 

základní existenční formule: „Jsem kůže. Nejsem však kůže jako taková, ale kůže lidská. 

Jsem ochrannou slupkou, kůrou, jež chrání tělo jako vzácný plod před světlem. Nebýt mne, 

byl by člověk ve své pošetilosti s to nechat své tělo rozplynout ve světě. Jsem mezí, která tělo 

drží v jeho tělesnosti. Dokud jsem, tělo trvá, rozpadám-li se, i tělo je odsouzeno k rozpadu. 

Jsem kůže.“
79

  

Závažným narušením této ochranné hranice jsou pak různé kožní choroby, 

tematizované buď jako předmět odborného (téměř fanatického) zájmu doktora Kožíška, nebo 

jako velmi nepříjemný konkrétní problém, např. ekzém pana Sysla. Stírání hranic a vzájemné 

prostupování prostorů a kategorií má zřetelnou paralelu ve výtvarném umění; jak už bylo 

řečeno v první části práce, tvůrčí principy, jež pan Sysel obdivuje na Chagallových obrazech, 

lze vztáhnout také k fikčnímu světu Trýznivého města a jeho poetice: „Chagall je jazykozpytci 

zvlášť blízký pro spojení geometrického a organického na jeho obrazech. A také pro 

prostupování světa lidského a zvířecího. […]Pana Sysla fascinuje motiv prostupování dvou 

těl. […] A potom pan Sysel manželku i dceru upozorní na vracející se motiv průhledných 

útrob s lidským plodem. […] A pan Sysel začne mluvit o jiném prostupování u Chagalla – o 

prostupování míst – třeba Paříže s Vitebskem (ještě netuší, že i on sám se stane svědkem a 

posléze i obětí podobného prostupování, až se jeho kabinet začne prostupovat s jedním 

příkopem).“
80

 

3.4.1.18 ZÁSVĚTÍ (MEZIPROSTOR) 

Specifický prostor zásvětí se objevuje především v Podobojí v podobě komory a 

světlíku v bytě ve 3. patře. Komora, stejně jako kůže a mnoho dalších entit v 1. části trilogie, 

je nadána mocí reflektovat sebe samu promluvou: „Jsem komora, komora zmrtvýchvstání. Mé 

jediné okno-okýnko je slepé a nevede do tohoto světa. Když se otevře, padá dovnitř staletý 

prach, prach cizích snů a životů […] jsem pustina. Můj živel je světlíkový prach, ukládající se 

v mých útrobách až do té doby, kdy dojde k novému vrásnění země. Jsem tím, co ze mě učiní 

moji návštěvníci, přicházejí mě oblažit jako zestárlou děvku jen ve chvílích své bezmoci a 
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úzkosti. Jsem paměť snů, vršených v prachu u mých nohou a měnících se v prach, a jiných 

snů z prachu povstávajících.“
81

  

Komora je místem mnohovrstevným, jakýmsi průsečíkem několika odlišných prostor; 

různým příchozím se věci zjevují (či nezjevují) v závislosti na perspektivě, z níž se dívají. 

Zjednodušeně lze tyto perspektivy označit jako konvenční a nekonvenční. Konvenčním 

pohledem vnímají komoru po většinu času zejména rodiče  Paskalovi: pro ně komora místem 

tajemným vlastně není, neboť ze svého úhlu nedokážou zachytit jevy neviditelné a nehmotné. 

Nekonvenční je pak perspektiva všech ostatních, ovšem každého z nich v poněkud jiném 

smyslu. Jedná se v zásadě jednak o vnímání dětské (kdy především ve fantazii Diviše, 

částečně také Vojtěcha, existuje podivuhodná bytost ptakokrysa), jednak o vnímání osob 

zemřelých: teprve po své smrti Alice v komoře uvidí babičku a dědečka Davidovičovy (Diviš 

je v tomto směru výjimkou, neboť jeho životní postoj je charakterizován balancováním na 

hranici – proto v komoře vidí mrtvé, přestože sám dosud žije).  

Ovšem i pro rodiče Paskalovy se komora v určitý moment promění v místo podivné či 

obávané: pro Jana Paskala se tak stane v souvislosti s koženým kabátem potřísněným krví 

zabitého Němce Hergesella, který v komoře ve skříni ukrývá, zatímco Nora zde v době, kdy 

už je její mozek zasažen zhoubným nádorem, prožije zvláštní vizi potopy zasahující místa 

z jejích dětských vzpomínek a unášející i jejího otce, doktora Kožíška. Komora se zdá být 

strukturou otevřenou, reflektující do jisté míry charakter vnímajícího subjektu. Ačkoli sem 

mají přístup všichni obyvatelé bytu, jedná se o místo spjaté primárně s mrtvými – pro babičku 

a dědečka Davidovičovy je komora útočištěm, místem, odkud se snaží vypudit případné 

vetřelce, aby jimi nebyli rušeni. Na rozdíl od nich Alice vnímá komoru jen jako dočasné 

zastavení v neustálém koloběhu cest na Šibeničák a zpět, jako jeden ze dvou bodů, mezi nimiž 

je nucena těkat. Pro Diviše se jedná o místo s tajemstvím, jímž je fascinován a do něhož se 

snaží proniknout. Z hlediska psychologického lze komoru považovat za prostorové vyjádření 

jistých temných osobnostních rysů, myšlenek či témat, jež se v běžném životě člověk pokouší 

potlačit, utajit či ignorovat, tedy např. smrt, nemoc vedoucí k šílenství, sexualita, zločin atd.  

Druhým zásvětním prostorem v Podobojí je světlíková šachta, v níž se po násilné 

smrti ocitá Herr Hergesell, proměňující se v orla. Světlík je pro něj jakousi paralelou očistce – 

na rozdíl od trojice zemřelých v komoře je zde Hergesell sám, izolovaný od světa. Ještě před 

Herr Hergesellem se však do světlíku vydává Diviš, neboť je jím neovladatelně přitahován: 
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„Divišovi stačí otevřít okýnko do světlíku a má pocit, že odtud slyší svět, doléhá dovnitř 

šuměním křídel, třepotajících se a pleskajících, jak narážejí na zdi úzkého světlíkového 

prostoru. Svět vane dovnitř a hučí dechem ještě nezrozených a posmrtným dechem dávno 

zemřelých. […] Diviš Paskal vymýšlí způsob, jímž by mohl překročit průduch světa. Buduje 

cestu z okýnka komory do okýnka koupelny, přehazuje a napíná lano a pak ve výši pátého 

patra přelézá z jednoho břehu na druhý. Uprostřed, tam, kde se lano pod tíží těla nejvíce 

prohne, se nachází svět. Tělo v onom bodě utkví.“
82

 Tato situace se opakuje při Divišově 

neúspěšném prolézání soutěskou smrti – utkvění těla ve středovém bodě symbolizuje 

nemožnost integrovat v sobě dva z podstaty odlišné světy.  
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3.4.2 MÍSTA VE SMYSLU NETOPOGRAFICKÉM  

Charakter většiny dosud popsaných prostorů můžeme nazvat topografickým - jinými 

slovy, jedná se (alespoň v nejvrchnější textové vrstvě) o konkrétní místa, jež lze najít na 

mapě. (Jejich integrace do fikčního světa Trýznivého města s sebou vzhledem k povaze díla 

nutně nese posun od konkrétního k abstraktnímu, rys reálnosti se tím ovšem neztrácí – buďto 

je dalšími, symbolickými, významy doplněn za vzniku vertikálně diferenciované struktury, 

nebo se stává zdrojovou doménou metaforického přenosu významu.) V románu se ovšem 

významně uplatňují také místa odlišného charakteru, topograficky nevymezitelná, u nichž rys 

symbolický převažuje nad rysem reálným, mimo jiné proto, že tato místa existují pouze ve 

světě fikčním, tedy bez předobrazu v mimoliterární skutečnosti.  

V rámci tohoto druhu míst je třeba rozlišit dvě různé skupiny; nazvěme je pracovně 

„věci“ a „prostory těla“. Jejich vzájemný vztah i vztah k dalším prvkům románové výstavby 

lze přehledně ukázat matematickým znázorněním situace. Představme si kategorie prostoru a 

postav jako dvě kruhové množiny protínající se symetricky tak, že střed jedné z nich náleží 

obvodu druhé; povedeme-li přímku průsečíky obou kružnic, rozdělíme jí průnik množin 

přesně napůl. Druhou užitečnou osou je pak přímka kolmá k první, procházející středy obou 

kružnic. Do takto připraveného schématu lze umístit následujícím způsobem „netopografické 

prostory“. Kategorie „věcí“ leží na průsečíku obou přímek (tedy přesně ve středu průniku 

množin), kategorie „prostorů těla“ pak v bodě, kde obvod množiny prostor prochází středem 

množiny postav (tedy na hranici průniku, spíše v množině postav). Vysvětlení je nasnadě - 

skupina „věcí“ zahrnuje především nábytek (pohovku, skříň, otáčecí židli a další), jež existuje 

jako prostor sám o sobě, ale současně je těsně spjatý s určitou postavou a jejím životním 

příběhem či charakterem, zatímco „prostory těla“ pochopitelně samy o sobě existovat 

nemohou, ovšem jejich spaciální charakter (ať už jde o plochu či dutinu) je v románu 

akcentován natolik, že se zdá namístě interpretovat je spíše v souvislosti s místy než 

s postavami.  

3.4.2.1 VĚCI 

Zaměřme se nyní detailněji na první z vymezených skupin. Kromě již zmíněných kusů 

nábytku sem patří také štucl, klepadlo, kolotoč a konečně samotný text. Románových věcí, 

tedy předmětů z určitého důvodu významných (např. spjatých coby atribut s některou 

z postav, zdůrazňujících svým nápadně častým výskytem výraznou provázanost textu atd.) je 

v Trýznivém městě samozřejmě mnohem více – jakým způsobem tedy mezi nimi vymezit 

skupinu představující zároveň specifický typ prostoru?  
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Kritériem (byť subjektivním) je, zda je (románová) funkce posuzovaného objektu dána 

především jeho vnitřním prostorem či povrchovou plochou a zda s ním jiné postavy či 

předměty vstupují do bezprostředních prostorových vztahů. Z tohoto hlediska lze skříň 

v komoře chápat jako místo skrývané viny, štucl jako útočiště, pohovku jako místo fyzického i 

mentálního ustrnutí, psací stůl jako prostor imaginace a prostupování různých (fikčních) světů 

atd, typicky ve spojení s jednou konkrétní postavou. Oproti tomu například harfa, bandaska na 

mléko, divadelní šaty a další jsou sice zásadními atributy postav, za místa je ovšem považovat 

nelze. 

3.4.2.1.1 SKŘÍŇ 

Následující otázka z Podobojí takřka připomíná dětskou říkanku, její podstata je 

ovšem mnohem temnější: „V tom bytě je komora, v té komoře skříň, v té skříni kůže. Čí je to 

kůže?“
83

 Na základě narážek a zlomků děje čtenář pravděpodobně pochopí, že „kůže“ je 

objektivně vzato kožený kabát potřísněný krví, v němž Jan Paskal zabil na konci války Herr 

Hegesella, ne z důvodů vlasteneckých, nýbrž proto, že mu Němec sváděl ženu. Perspektiva 

románu ovšem není objektivní, nýbrž reflektovaná postavou Jana Paskala – skříň tak přestává 

být (pouhou) skříní a mění se v (mentální) prostor temného tajemství, o němž se jiní nemají 

dozvědět, v prostor hříchu, viny a strachu, otevíraný tudíž zásadně o samotě, navíc jen 

sporadicky: „V komoře dosud stojí skříň, která patří Anně Domině – Alici Davidovičové. 

V poslední době se v ní stále častěji ozývá praskání a sténání a na několika místech dřevo 

zlověstně popraskalo. Skříň promlouvá a slyší to i Jan Paskal, když dlouho do noci nemůže 

usnout a občas, když je doma sám, se přijde podívat, co se v komoře děje“
84

 

Čím déle Paskal důkaz svého činu skrývá, tím obludnějších rozměrů celá situace 

v jeho očích nabývá: připadá mu, jako by kůže bytněla a snažila se dostat ze skříně ven. Skříň 

lze tedy symbolicky považovat za materializaci hranice (hradby), pomocí níž se jednotlivec 

snaží druhým zabránit v poznání jistých temných částí své osobnosti. Postupně ovšem bariéra 

přestává stačit, neboť vina vytěsněná „do komory“ vědomí, za níž se navíc zavřely „dveře 

skříně“, se začíná vymykat racionální kontrole a stává se naopak středem, kolem něhož je 

vědomí nuceno neustále kroužit ve strachu z odhalení: „Jan Paskal dlouho obchází skříň, než 

se odhodlá ji po letech otevřít. A hned vidí: kůže se rozrostla natolik, že vyplňuje všechen 

prostor mezi oděvy, světskými i církevními, a několik jejích houbovitých panožek už proniklo 
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i do štěrbin mezi prkny. Jan Paskal uvažuje, jak dlouho ještě může trvat, než kůže vyrazí ze 

skříně ven. “
85

 

3.4.2.1.2 POHOVKA 

Pohovka je (především v Podobojí) „královstvím“ Šípkového Jury – po většinu 

románu je jediným prostorem, který je této postavě určen, neboť Jura je není schopen 

samostatného života, je „zaklet do podoby věčného dítěte.“ Pohovka tak symbolizuje životní 

situaci postavy pasivní, která spíše přežívá, než žije, trávíc čas prostým sezením, odkázána na 

pomoc druhých. Přesto Jura „mikrokosmos pohovky“ vnímá jako standard a je tak vlastně 

šťastný – jakákoli výprava za hranice bytu je pro něj „cestou do neznáma“, ojedinělým 

dobrodružstvím, které si ovšem netroufá podniknout sám.  

Vstanutí z pohovky je pak zásadním zlomem, pevně spjatý se zásadním zlomem 

v Jurově životě; fáze následující po „temném období pohovky“ je „dospělostí“ (obě označení 

používá v textu sama autorka) – ovšem s poněkud trpkým podtónem: Jura se stává 

„dospělým“ poté, co (jak napovídají náznaky v textu) přispěl k udušení svého otce, správce 

Šípka, během zatápění v kotli, a oblékl jeho šedý plášť, symbol autority. Přechod mezi oběma 

stavy zde ovšem nemá podobu žádného „pozitivního“ rituálu, nýbrž smrti, zřejmě nikoli 

náhodné. V nové roli se mění Jurův náhled na sebe sama, ovšem jeho reálné schopnosti se 

příliš nerozvíjí – Jura tak sice vstává z pohovky a vychází samostatně ven (jeho jediná cesta 

ostatně vede na blízké náměstí a do hospody, kde ovšem pije sodovku – je „věčným 

dítětem“), ale ve své podstatě zůstává postavou statickou, omezenou hranicemi svého 

duševního obzoru – proto pohovka i nadále zůstává místem nepřirozeného ustrnutí a 

izolovaného přežívání.  

Druhý významný výskyt (této konkrétní) pohovky v románu je také spjatý s Jurou, 

významněji však se štuclem a s postavou Rút Kadlecové. V obojím případě je uvnitř pohovky 

schováno „něco“, co nemá být nalezeno; v obou případech si Jura do nitra svého „království 

pohovky“ ukrývá předmět či osobu, po níž zoufale touží, přesto ji není legitimním způsobem 

schopen získat – štucl tedy potají sebere svému otci (který jej mimochodem před lety ukradl 

mrtvé Alici ležící pod oknem), Rút si doslova přinese domů v podivném bezvědomí. O obojí 

Jura posléze přijde: jednak kvůli způsobu, jímž ke svému „jmění“ přišel, jednak kvůli své 

duševní i fyzické stagnaci a z ní vyplývající neschopnosti udržet krok s vývojem situace: 

„Kde je však konec štuclu Alice Davidovičové? A kam se v těchto podivných dobách poděl 
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Bubeník se svou zázračnou vodou a lesklým pultem? Šípkový Jura pociťuje na vlastní kůži 

hořkou pomíjivost věcí, ač trůní uprostřed nehybného království pohovky, a právě proto.“  

Štuclu jako předmětu s tajemstvím se budu věnovat v samostatném odstavci (v tomto 

případě se navíc jedná o prosté ukrytí ukradené věci před původním majitelem, zde správcem 

Šípkem).  

Zaměřme se nyní spíše na případ schované Rút Kadlecové, neboť pro ni se pohovka 

proměňuje v jakýsi prostor metafyzický, v těsnou kuklu, v níž ovšem dojde k proměně a 

osvobození. Ohledně Rút a jejího osudu se čtenáři na základě náznaků v textu nabízí několik 

(zřejmě vzájemně souvisejících) interpretací, lišících se mírou konkrétnosti. Základem všech 

je scéna, kterou si Sofie pamatuje z dětství: Rút byla její spolužačka s rozštěpem rtu, což ji 

v různých ohledech diskriminovalo, přesto se účastnila her, jež se hrály na dvoře. Jednoho dne 

se ale cosi přihodilo, Rút zmizela a už se neobjevila – při hře na sochy si ji odvedl neznámý 

kupec. Způsob vyprávění v této scéně implikuje, že se dívka stala obětí zločinu: jednou 

z mnoha sugestivních narážek je např. opakovaná zmínka o červené šále na jejím krku, 

přičemž šála či šátek je v Trýznivém městě jednak důležitým „putovním“ atributem několik 

postav, jednak v kontextu takových obrazů, jako je hrdlo beránka prokousnuté vlkem či 

strangulační rýha na krku oběšence, nutně evokuje násilnou smrt. Interpretace se v podstatě 

různí pouze v tom, zda je „neznámý kupec“ označením personifikované Smrti jako takové, 

nebo muže, který Rút skutečně odvedl a zabil. Pro pochopení tajemné transsubstanciace 

uvnitř pohovky však není nutné rozhodnout se pro jednu z těchto variant: zásadní je uvědomit 

si, že spánek dívky, již Jura nalezl neznámo kde a ve správcovském bytě ji ukryl do pohovky, 

aby mu nemohla odejít (neboť ji, jako předtím Alici, považuje za své jehňátko), je velmi 

nepřirozený, a její následné probuzení v dočasném vězení ještě tím spíše. Po „probuzení“ Rút 

se v temném prostoru začíná cosi odehrávat, nezachytitelnost a mystičnost celého procesu je 

však ještě umocněna tím, že je vše reflektováno očima vnějšího pozorovatele – konkrétně 

Jury, který sedě na pohovce slyší zvláštní melodii a připadá mu, že dívka brnká na péra 

v pohovce jako na harfu. Jednou se ovšem Jura vrátí domů a Rút je pryč – opět naprosto beze 

stopy, jako by se pohovka stala jen kuklou, z níž po dokončení proměny vyletěl motýl.  

3.4.2.1.3 PSACÍ STŮL 

Psací stůl se významně tematizuje ve třetím dílu Trýznivého města, neboť Théta je 

z určitého hlediska románem o postupném vznikání literárního textu a vlastně o podstatě 

imaginace a kreativního procesu jako takového. Hodrová, narozdíl od své předchozí 
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vypravěčské pozice mimo zobrazovaný svět románu, v Thétě promlouvá v ich-formě, kdy 

reflektuje epizody z vlastního života a tvorby (což je ovšem nutno číst s vědomím fikčního 

charakteru celé trilogie) a současně vypráví – nikoli už ovšem jako pouhý neosobní hlas – 

příběhy jiných postav. Analyzovat vztah mezi trojicí subjektů - reálnou autorkou Trýznivého 

města, Danielou Hodrovou přítomnou v Thétě a Eliškou Beránkovou - není na tomto místě 

možné; se zřetelem k pojetí psacího stolu jakožto místa potenciálního vzniku nových světů se 

zaměřím pouze na dílčí aspekt výše naznačeného vztahu.  

Psací stůl, jímž se nyní budeme zabývat, patří vypravěčce Théty, jež sama o sobě píše 

jako o Daniele Hodrové včetně mnoha odpovídajících biografických dat, přesná hranice mezi 

skutečností a fikcí ovšem není čtenáři známa (a pro interpretaci se zdá bezpředmětné ji 

hledat). Podstatný je fakt, že tato vypravěčka navozuje dojem bezprostředního vzniku 

(spojeného s bezprostřední čtenářskou recepcí) textu, v němž ona sama vystupuje pod jménem 

Eliška Beránková. Psací stůl, na němž text píše, se tak stává místem, kde se prostupují různé 

fikční dimenze: výsledný „smíšený prostor díla (tj. Théty)“ se konstituuje z fragmentů 

Podobojí a Kukel či variací na ně, z líčení návštěv v nemocnici u umírajícího otce Zdeňka 

Hodra, z osudů nových postav fikčních i skutečných, např. Milady Horákové, Milady 

Součkové a dalších (se zřetelným posunem k románovosti) a v neposlední řadě z aluzí 

(především k Dantově Božské komedii a k dílům zmíněné Milady Součkové).  

Vypravěčka neustále zdůrazňuje antiiluzivní princip Théty a opakuje, že všechny 

scény, jež jsou součástí textu – bez ohledu na svůj status - jsou filtrovány jejím vědomím 

v okamžiku, kdy sedí u psacího stolu a tvoří. Tato skutečnosti je dobře patrná např. 

z následujícího úryvku: „A tak mi nezbývá než stále znovu vyvolávat jeho [otcovu] podobu 

z nebytí, vést ji za sebou alespoň na papíře, krajinou psacího stolu. Cítím, že Ozářený kráčí za 

mnou, jde vratkým krokem starce, ve kterého jej pták Kancer v několika měsících proměnil, 

cupitá jako sokolský dědeček Sofie Syslové, nachýlen k jedné straně jako dermatolog 

Kožíšek, s rukama pátera Paskala, jež připomínají bázlivá zvířátka, cukající se kůžičky. […] 

Neohlížím se, aby se zase nepropadl do nicoty, aby se nescvrkl v hrstičku popela.“
86

  

Psací stůl lze tedy považovat za prostor transformace vnitřních světů tvůrce do podoby 

textu na papíře, přičemž tajemnost tvůrčího procesu prostupuje do určité míry také stolem, na 

němž se odehrává.  
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3.4.2.1.4 KLEPADLO 

V následujícím odstavci se pokusím načrtnout několik pomyslných soustředných 

kruhů vystihujících ideovou, tematickou a motivickou strukturu Kukel, přičemž jakýmsi 

„průměrem“, fenoménem protínajícím střed i všechny kružnice, je rozpomínání se.  

Vnější uspořádání fikčního prostoru lze pro názornost zjednodušit na následující 

schéma (slovo „střed“ v něm má nikoli geografický, nýbrž spíše antroposofický smysl). 

Středem románového prostoru města je v Kuklách náměstí Komenského, na němž dům, kde 

bydlí Syslovi, a v rámci tohoto domu vnitřní dvůr. Středem dvora je klepadlo na koberce. 

Podívejme se nyní na druhé koncentrické schéma: středem kategorie postav je Kuklách rodina 

Syslových a v ní Sofie Syslová. Centrálním obdobím Sofiina vnitřního světa, k němuž se 

neustále vrací, je dětství, přičemž „těžištěm“ těchto vzpomínek je dvůr a v jeho středu 

klepadlo, na němž sedávala s kamarádem Křídlem. 

 Klepadlo (stejně jako celý dvůr) zde má několikanásobnou symbolickou roli – je totiž 

jakýmsi metonymickým vystižením Sofiina dětství i jejího hlavního dětského vztahu. 

Přátelství s Křídlem i jeho náhlé utnutí Křídlovou sebevraždou skokem z balkonu na dvůr se 

v Kuklách zdá být jakousi osou, kolem níž i v dospělosti rotují všechny postupně přibývající 

vrstvy Sofiiny bytosti – kdykoli vkročí na dvůr, jako by se rozpohyboval tajemný 

mechanismus deformující běžné časové zákonitosti (ztělesňovaný „duchem dvora“, Křídlem 

skákajícím přes švihadlo). Konstrukce klepadla jako by absorbovala dávné vzpomínky a hlasy 

a v ní rezonovaly: už kdysi, když Sofie přiložila ucho k chladnému kovu, vnímala vibrace a 

zvláštní zvučení.  

Klepadlo ve vnímání obou dětí dostává personifikovanou podobu, stává se jakýmsi 

bizarním rozechvělým zvířetem, a zároveň představuje důvěrný prostor rozhovoru dvou 

přátel. Klepadlo se pro Sofii stane kotvicím bodem i ve významu mnohem konkrétnějším, než 

je emocionální jistota: při spouštění se do kanálu pod klepadlem ve snaze prozkoumat 

podzemní vody a kořeny domu má lano uvázané právě ke klepadlu („konkrétnost“ scény se 

zde samozřejmě prostupuje s jejím výrazně alegorickým smyslem noření se do za poznáním 

do temných a potenciálně nebezpečných hlubších vrstev paměti a osobnosti). Scénu 

bezprostředně následující epizodu, kdy je nahá Sofie (což je samo o sobě symbolické) 

Křídlem spouštěna do hloubky, zachycuje následující úryvek (akcentující navíc silně 

personifikovaný obraz klepadla, jak jej vytváří dětská představivost: „A když pak už zase sedí 

Křídlo se Sofií Syslovou na klepadle (Sofie už není nahá, Křídlo jí tělo omyl vodou 
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přinesenou na dvůr v modré bandasce, na dvou místech otlučené), vzpomene si Sofie Syslová 

na duhovky, které zůstaly ležet na dně. A napadne ji, že to byly oči klepadla. A ty oči se na ni 

zdola dívaly s naléhavou prosbou.“
87

 

3.4.2.1.5 ŠTUCL 

Štucl je v Trýznivém městě především místem s pamětí a jako takovému mu bude 

věnována pozornost v následující podkapitole; na tomto místě se pokusím nastínit některé 

rysy a významové vztahy, jež štucl zakládá a do nichž vstupuje.  

Možnost vztahovat se k vlastní existenci skrze základní existenční formuli „jsem“ 

propůjčuje štuclu charakter takřka bytostný: „Jsem štucl, perziánový štucl. Moje kůže pochází 

z jehňátek perských ještě nezrozených. […] Jsem štucl, jeskyňka pro jehňátka, která se do 

mne přicházejí schovat, pro ruce Alice Davidovičové, které se ve mně ukrývají před vlčím 

světem. Ale potom se svět náhle rozlomí vedví pod tíží lidského těla, padajícího rychlostí 

volného pádu, a ruce se zřeknou mého úkrytu v domnění, že je někdo zachytí a zmírní ten 

pád.“
88

  

Štucl je zde prototypem prostoru uzavřeného, měkkého a teplého – tedy symbolem 

bezpečí a jistoty. Alice jako by v něm hledala ochranu ještě ve chvíli, kdy se odhodlala skočit, 

štucl ovšem nemá moc odvrátit smrt. Zásadním znakem jeho prostoru je schopnost uchovávat 

v sobě prchavé stopy osobnosti předchozího majitele a v posloupnosti předávání se postupně 

proměňovat v prostor smíšený, vyzařující specifickou energii, a zprostředkovávat do určité 

míry propojení mrtvých a živých: „Dušičky se upínají k životu skrze věci či spíš skrze ostatky 

věcí. Tyto ostatky jako by byly jakýmsi příslibem znovuzrození, zástavou nového života. Je tu 

přece ona aura, ono prazvláštní fluidum, které věci obklopuje a oživuje a které mrtví vnímají 

mnohem citlivěji než živí. Dotýkat se věcí je jako dotýkat se samého života.“
89

  

Jak už bylo naznačenou, podstata štuclu a jeho vnímání se napříč Podobojím a 

Kuklami zabstraktňuje, aby byl však posléze uzavřen kruh návratem ke konkrétnosti (v Thétě 

se pak v rámci komplexní problematiky vztahu fikčního a nefikčního světa tematizuje rozdíl 

štuclu jakožto románové věci a jeho předobrazu v existujícím, ovšem ztraceném štuclu 

z autorčina dětství): „Hle, šábesový ubrus babičky Davidovičové a její perziánový štucl, jenž 

zažil několikerou proměnu v jehňátko perské. Neboť věc ve světě mrtvých může načas přestat 
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být věcí a stát se obrazem, symbolem, pouhým slovem. Všechny tyto proměny věcí v obrazy 

a obrazů ve věci jsou však jen dočasné a věci brzy upadají nazpět do svých přízemních, pouze 

věcných souvislostí. Z obrazů a tvarů zůstane pak jen stesk, takový divný stesk.“
90

  

Se štuclem se dále pojí velmi důležitý motiv jehněte (příp. v drobné obměně beránka 

či ovečky), rozehrávající celý rejstřík významů, odkazů a asociací, od ustáleného užití 

v kontextu náboženském (Kristus jako Beránek Boží, označení věřících jako oveček, obětní 

beránek obecně) a v podobenstvích (Benjamin Davidovič, prototyp postavy Spasitele, je 

opakovaně nazýván jehňátkem nezrozeným ani nepočatým) až po pevně provázanou síť 

motivů, zajišťující celistvost různých částí a rovin díla s důrazem na složku symbolickou.  

Všimněme si v této souvislosti významu, jež se klade na hranici mezi dvěma 

existenčními stavy a její (ne)překročení narozením: prostor v matce (stav před životem) jako 

by byl variantou prostoru štuclu. Pohyb mezi ochrannou uzavřenou dutinou a vlčím světem 

venku je ovšem nutně jednosměrný a definitivní – po přestoupení hranice se nelze vrátit. 

Totéž ostatně platí i o druhé hranici, smrti: proto Alice během volného pádu nenachází ve 

štuclu útočiště, že se nelze pohybovat proti směru přirozeného vývoje.  

Za pozornost stojí také metaforické propojení štuclu s jeskyní, prostorem tradičně 

spjatým s bezpečnou skrýší či poustevnickým místem kontemplace (přičemž odkazy k jeskyni 

jsou v textu poměrně hojné), přeneseně místem, kde se člověk nerušen setkává sám se sebou, 

jak ukazuje obraz rukou dotýkajících se v temnotě jedna druhé.   

3.4.2.2 TĚLO 

Odkazy k lidskému tělu akcentující jeho prostorovost jsou v Trýznivém městě 

významné především coby prvky určitého – obvykle spirituálního – konceptu. V dalším 

rozboru se zaměřím na tři nejčastější a interpretačně nejnosnější části těla: první z nich je čelo 

(poznamenané znamením), druhou děloha či břicho (v souvislosti s pozorností, jež je 

v románu věnována příchodu na svět), třetí pak ústa (spjatá jak s řečí, tak s jídlem a 

přijímáním hostie či spíše její více či méně profánní varianty).  

3.4.2.2.1 ČELO 

Zvláštní pozornost věnovaná čelu má zřejmě několik různých motivací, z nichž 

nejprostší je ta, že při kontaktu s druhými obecně sledujeme především jejich obličej (ve 

snaze zapamatovat si jeho rysy pro následnou snadnější identifikaci, s cílem odhalit 
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emocionální stav a pohnutky druhého atd.), přičemž velkou část obličeje tvoří právě čelo. 

Relativně jednolitá plocha pak zřejmě vzbuzuje tendenci umístit právě sem případné znamení 

(neboť zde bude dobře rozpoznatelné). 

 Tímto motivem se samozřejmě rozehrávají různé podoby intertextového vztahu ke 

starozákonnímu příběhu Kaina a Ábela a jeho jednotlivým aspektům. Variace na toto 

podobenství, předznamenávající některá ze zásadních témat románu, se objevuje hned na 

prvních stranách Podobojí: „Jan Paskal však nemá Kajna
91

 rád, proto o něm promluvil před 

Kozlem. A Kozel to vycítí a pokaždé, když je s ním Jan na dvorku sám, našeptává mu: Zabij 

Kajna, konec světa je blízko. Jen si ho dobře prohlédni, na čele má znamení zatracení. Jan 

Paskal Kajna prohlíží. Pouhým okem nevidí nic, ale když Kajnovi sáhne na čelo, nahmatá tam 

protáhlý hrbolek, dřevo jako by v tom místě puklo, čelo se vprostřed rozestupuje. (Po letech 

spatří stejnou puklinu na čele Nory Paskalové a vzpomene na kozlí znamení.)“
92

  

Mimo vlastní smysl této scény stojí za pozornost několik významných detailů, jimiž se 

starý příběh včleňuje do kontextu Trýznivého města, značících nikoli prosté přebrání námětu 

přítomného v naší kulturní tradici už od jejích počátků, nýbrž jeho tvůrčí modifikaci. Prvním 

z těchto „detailů“ (jež jsou vlastně uzly rozsáhlé motivické sítě prostupující celou románovou 

strukturou) je skutečnost, že znamení na čele není viditelné, nýbrž pouze hmatatelné; rozdíl 

vnímání pouhým zrakem (tj. z odstupu, vnějšně) a ohmatání, tedy přímé fyzické zkušenosti 

(bezprostředního dotyku, čehosi přesnějšího, než je vizuální dojem) odkazuje k obecnější 

distinkci mezi vnějším zdáním (oči v Trýznivém městě často klamou) a fyzickým prožitím bez 

odstupu zrakového vjemu (neboť hmatu a rukám se v románu přikládá velký význam). 

Druhým „detailem“ je motiv znamení v podobě pukliny, odkazující vlastně jednak k toposu 

propasti se všemi souvisejícími aspekty, jednak k rozpolcení, přeryvu v samotné osobnostní 

struktuře (neboť, jak se ukáže dále, podobným znamením je, ve shodě s celkovým laděním 

Podobojí, poznamenáno více postav - nejen Kajn, ale i Jan a jeho syn Diviš, těkající neustále 

mezi dvěma krajnostmi.) 

Citovaný vztah mezi Janem Paskalem a Kajnem má ovšem pokračování: „Děti si na 

dvorku rozdělají ohníček, svatojanský ohníček. A aby jim ten ohníček lépe hořel, přinese jim 

seminarista Jan Paskal Kajna. […]A když plamen dosáhne až k čelu, zdá se seminaristovi 
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Janovi, jak z pukliny odlétá Kajnova duše, takový bílý chumáček. […] Duše stoupá k oknu, 

Jan Paskal ji vdechne, má ji v sobě, nadýchl se Kajna, on sám je teď Kajn, ten prokletý z kozlí 

věštby, ten se znamením, které si hmatá na čele.“
93

  

Kanonická podoba Kainova příběhu, prosvítající neustále textem, jako by se zde 

převracela: v podobenství podle Hodrové je Kajn obětí, nikoli vrahem. Znamení na čele si 

navíc hmatá pouze Jan Paskal sám – není tu nikdo jiný, kdo by jej za jeho čin soudil a trestal 

(objektivně vzato se jen zbavil již nepotřebné figuríny) – „znamení na čele“ v tomto případě 

nemá být upozorněním pro ostatní, nýbrž neviditelnou připomínkou konečného splynutí Jana 

s Kajnem („žádným“).  

Zastavme se ještě na okamžik u poslední citované scény: v kontextu románu 

opakovaně tematizujícím popel, jež po smrti z člověka zbude, jeho rozprášení či smíšení a 

opětné povstání (proměněné) bytosti (viz v Thétě postavu Rozptýlené, Obžalované 

z velezrady atd.), nelze opominout fakt, že Kajn zahyne v plamenech, navíc na ohni 

svatojánském, odkazujícím svou sémantickou strukturou k seminaristovi Janu Paskalovi. 

Dalším příznačným rysem je fakt, že Jan Kajnovu duši vdechne ústy; tomuto aspektu se budu 

podrobněji věnovat v následujícím odstavci.  

3.4.2.2.2 ÚSTA 

Z mnoha hranic objevujících se v Trýznivém městě je velmi podstatná ta mezi 

vnitřním a vnějším světem postavy; jak už bylo řečeno, úlohu této hranice má v románu kůže. 

Kontakt a prostoupení obou prostředí je umožněn tělesnými otvory, z nichž zásadním jsou 

ústa zajišťující několik různých úkonů. Minimálně tři z nich přitom přímo zakládají samotnou 

existenci člověka ve významu psychofyzickém: přijímání potravy, dýchání a řeč, dále pak 

velmi frekventovaný motiv přijímání hostie (působícího ovšem ve své aktualizované podobě 

ironicky) a polibku.  

Obraz vdechnutí Kajnovy „duše“ Janem Paskalem byl již zmíněn; ústa se zde stávají 

pomyslným kanálem, kudy do našeho vnitřního světa může proniknout podstata jiné bytosti. 

Řeč jako vlákno pojící individuum s ostatními, se světem a se sebou samým je v románu 

sférou natolik komplexní a mnohotvárnou, že ji na tomto místě nelze uchopit jinak než jako 

základní princip celého zobrazeného fikčního světa, jehož dynamika a postupné otevírání se je 

z velké míry založeno na potenciálu postav přibližovat se k sobě i k druhým, vnímat, hledat 

zkoušet množství možných cest a určitým způsobem svou aktivitu a cíle verbálně reflektovat. 
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Otázka vzájemného (ne)dorozumění je akcentována také opakovanými zmínkami o 

babylonském altánku, kde Nora Paskalová v dětství (ne)poslouchala odborné výklady svého 

otce, dermatologa Kožíška, o kůži, zatímco její (tehdy už rozvedená) matka se schovávala za 

altánem.  

Ústa jsou samozřejmě spjata také s jídlem a pitím, především – symbolicky především 

v Podobojí – chleba a vína, případně mléka (taktéž se symbolickým významem). Víno zde 

odkazuje nejen k rituální krvi Páně, ale také k paměti Olšanského hřbitova, bývalé 

Syraňovské vinice: „Ani na svou noční procházku mezi hroby se [pan Turek] neodváží. Ale 

nejsou to už hroby, réva se pne kolem tyček a dozrává přímo před očima. Je temná a její těžká 

vůně se šíří k panu Turkovi, až je z ní celý omámený. Netroufá si však vstát a jít si utrhnout 

hrozen. Nejprve musím sníst chléb a teprve potom víno, myslí si pan Turek.“
94

  

Specifickým případem je pak přijímání „svátosti oltářní“, jež ovšem nabývá výrazně 

profánní, takřka groteskní podoby (zde je ale třeba si uvědomit, že parodovaným jevem není 

náboženství a jeho rituály jako takové, nýbrž přístup normalizované společnosti k němu). Jura 

tak na pohovce „přijímá“ od sovětských vojáků kousky salámu a čokolády, Eva Kuklová 

v balónu od kapitána Hůlky šunku, Eliška v rozhlasovém studiu od soudruha Midase 

čokoládové kaštany a od pana Chauna dílky pomeranče atd.  

3.4.2.2.3 DĚLOHA (BŘICHO) 

Prostor dělohy není v románu explicitně přítomný – těhotenství a porod se zde 

zvýznamňuje jednak v souvislosti s věčným koloběhem tří stavů existence a s přechodem 

z před-života do života, jednak, a to především, ve spojitosti se spirituálním charakterem-

principem Benjamina Davidoviče. Podrobněji se jím budu zabývat v kapitole o postavách; na 

tomto místě se pokusím popsat pouze některé základní znaky vztahu mezi Alicí, Benjaminem 

a ostatními postavami (zejména Herr Hergesellem) podstatné pro aktuálně pojednávané téma.  

Výrazně metafyzická povaha Alicina těhotenství je patrná z následujícího úryvku, 

(úmyslně) nápadně připomínající posvátné texty různých kultur o „vyvolených synech“ a 

hrdinech, jejichž vývoj se vymyká z přirozených zákonitostí: „A jakož i Alice Davidovičová 

nosila v sobě Benjamina, nejmladšího z rodu Davidovičů, nikoli po devět měsíců, ale více než 

dvě desítky let, tak naopak zrozený Benjamin se v několika měsících proměnil v jinocha.“
95

 

Okolností vymykajících se z obvyklého řádu je ovšem více; podivně mystickým dojmem 
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působí především opakované reference k Benjaminovi jako k „jehňátku perskému nikdy 

nenarozenému“, dokonce „ani nepočatému“.  

V kombinaci s konstatováním, že v sobě Alice poprvé ucítila Benjamina právě 

v okamžiku, kdy letěla volným pádem, hledajíc jistotu ve štuclu, je evokována prchavá, těžko 

uchopitelná souvislost mezi podstatou štuclu (z kůže nezrozených jehňátek perských) a 

podstatou Benjamina. K alespoň částečnému pochopení je třeba opustit racionální 

perspektivu; přijetí Benjamina jakožto principu čistě abstraktního zakládá dimenzi fikční 

reality, v níž se nemusí vzájemně vylučovat, že Alice byla celou dobu panna, v okamžiku 

smrti v sobě pocítila Pavlovo dítě, po dvaceti letech (existence ve světě mrtvých) jej porodila 

a odnesla na Šibeničák ukázat Pavlovi, odkud ovšem Benjamina odnesl (taktéž zemřelý) Herr 

Hergesell proměněný v orla, aby následně všichni ostatní zapřeli, že Alicino dítě kdy 

existovalo. V této dimenzi lze chápat Alicino lůno jako prostor mystický, v němž dochází 

k zázraku (podobným „lůnem“ byla pohovka pro Rút Kadlecovou).  

Opakování motivu těhotenství (především předčasně skončeného) a těhotenského 

břicha je v celé trilogii velmi nápadné, často ovšem ve funkci metaforické (mužské postavy 

nosí pod kabátem schované různé předměty, takže vypadají jako těhotné, o břišním nádoru 

paní Syslové se text zmiňuje jako o „františkovském plodu“ atd.)  

Prostor dělohy (potažmo břicha) lze obecně vnímat jako prostor zrodu, vývoje a 

proměny, jako prototyp místa bezpečného, kde se lze schoulit, kde se navazuje další 

pokračování linie rodu.  Zvláštní význam má pak samotný okamžik narození jakožto 

překonání zásadní existenciální hranice.  

3.4.2.3 PAMĚŤ MÍST 

Paměť míst jakožto fenomén sjednocující na několika různých rovinách kategorie 

prostoru a postav je v díle Daniely Hodrové konceptem klíčovým. Právě jím je totiž 

umožněna (a akcentována) relativizace a částečná prostupnost časoprostorových hranic, která 

je podstatou specifického fungování fikčního světa trilogie. Důležité je uvědomit si podstatu 

tohoto jevu: nejedná se pouze o další vlákno ve struktuře textu, nýbrž spíše o jakési barvivo, 

jež je (v různém odstínu a intenzitě) neodmyslitelnou součástí všech existujících vláken 

románu. Z toho vyplývá, že téma paměti míst nutně prostupuje celou předchozí úvahu o 

charakteru míst (i trilogie jako takové) – na tomto místě se ovšem pokusím ucelit jednotlivé 

zmínky do sevřenějšího rozboru této problematiky.  
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Vyjděme od samotného slovního spojení paměť míst (používaného autorkou v románu 

i v odborných pracích) a od rozdílu, jímž se tento fenomén liší od paměti lidské: narozdíl od 

člověka se totiž prostor sám o sobě ke svým vzpomínkám nemůže vracet – potřebuje určitého 

(lidského) proživatele, v jehož vědomí se za určitých okolností mohou zpřítomnit události, jež 

se na daném místě v minulosti udály a jež jsou současně vždy jistým způsobem spjaty 

s životním příběhem či aktuálním vnitřním stavem postavy „média“. Podle povahy prožívané 

vzpomínky lze rozlišit čtyři základní typy, jež budou nejprve pojmenovány a dále vysvětleny. 

 Prvním z těchto typů je vzpomínka osobní, tedy přirozený jev, kdy určité místo 

evokuje postavě cosi z její vlastní minulosti a vede ji tak k opakované reflexi a možnému 

vnitřnímu vývoji. Druhá možnost spočívá v tom, že prožívající subjekt na daném místě vnímá 

událost ze života jiné postavy trilogie (jde tedy o strategii zakládající vysoký a stále se 

zvyšující stupeň provázanosti všech tří částí), přičemž osudy obou postav od této chvíle 

koexistují a stírá se tak nejen odstup časový, ale i hranice definující individuum vůči druhým. 

Oba dosud popsané typy vzpomínky sdílí zásadní rys (kterým se liší od druhých dvou 

realizací) totiž že se uskutečňují pouze v rámci fikční reality samotného Trýznivého města. 

Oproti tomu třetí i čtvrtý typ hranice trilogie přesahují – v jednom případě směrem k slavným 

uměleckým dílům, v druhém k historii českého národa – a lze je tedy nazvat pamětí 

kolektivní, výrazně se podílející na formování české národní identity. Popsané principy se v 

následujících odstavcích pokusím ukázat na příkladech (jejichž výčet je vzhledem k povaze 

práce pouze ilustrativní, nikoli vyčerpávající), přičemž jednotlivé typy paměti míst se 

v mnoha případech vzájemně doplňují a mísí. V návaznosti na předchozí analýzu míst ve 

smyslu topografickém i netopografickém (a ve shodě s poetikou díla) budu i v další úvaze 

chápat „prostor“ v nejširším možném slova smyslu. 

3.4.2.3.1 JELENÍ PŘÍKOP PANA SYSLA 

Otáčecí židle v pracovně pana Sysla má zřetelný symbolický význam – kruhovým 

pohybem se jazykozpytec dostává do víru času a před vnitřním zrakem se mu znovu a znovu 

začíná odvíjet minulost, konkrétně brutální scéna, kterou není schopen vytěsnit z paměti a 

která mu neustále připomíná vlastní zbabělost. Dojem nevyhnutelnosti donekonečna 

přehrávané sekvence obrazů stále silněji připomínajících noční můru je ještě umocněn 

jazykovou výstavbou textu, především opakováním mezivětného spojovacího výrazu a už: 

„Pan Sysel se otočí na svém otáčecím křesle. A jak se pan Sysel na křesle otočí, zdá se mu, že 

na parketách, které se v poslední době čím dál víc svažují ke středu pokoje, leží cár 

proužkované látky s perleťovým knoflíkem. […] A tu si pan Sysel uvědomí, že je právě 8. 
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května, pět minut po deváté hodině večer. A pan Sysel se vykloní z okna a pohlédne 

Roháčovou ulicí k Hradu. A už vidí na obzoru stoupat sloup kouře. A už zase Československý 

rozhlas Praha na vlně 415 metrů začíná hrát čtyři takty z pochodu Lví silou. Už zase jako před 

lety letí ze zvonice Husova sboru éterem zpráva: Němci zapálili Hrad. A už studenti 

z Masarykovy koleje v Dejvicích (je mezi nimi také Jiří Melíšek a Jindřich Sysel) vybíhají, 

spěchají hasit holýma rukama Hrad. […] A už běží mezi vilami, už ze zahrady navržené 

proslulým vídeňským architektem volá Helena Műllerová na své spolužáky Jindřicha Sysla a 

Jiřího Melíška. Zastavuje se však jen jeden z nich, ten druhý běží dál, ohlíží se po 

kamarádovi, kývá na něj, ale pak už mizí v zákrutu ulice.“  

Právě v této chvíli zastavení má počátek vina, od níž se pan Sysel není ani přes 

opakované reminiscence schopen sám před sebou očistit (nikdo jiný jej totiž neobviňuje), 

neboť dal ve vypjaté chvíli přednost milence před přítelem a vlasteneckým cítěním. „A už se 

to stalo, už Jindřich Sysel vstupuje do lůna Heleny Műllerové. Vstupuje tam právě v tu chvíli, 

kdy se na nádvoří Hradu pořádá štvanice. Už se studenti proměnili v jelínky a Němci ve 

smečku psů. A už psi jelínky dostihli, už jim vylupují oči, už jim vyřezávají jazyky jako 

rouhačům, už jim uřezávají pohlaví. A už jejich těla svrhují jedno po druhém do Jeleního 

příkopu (tělo Jindřicha Sysla mezi nimi není), už duše jelínků putují jedna za druhou 

obloukem Mléčné dráhy (také souhvězdím Labutě a souhvězdím Orionu, duše Jindřicha Sysla 

mezi nimi není)[…].“  

Pomyslný kruh trýznivé reminiscence se uzavírá motivem pruhované látky: „Už jde 

Jindřich Sysel s Helenou Műllerovou hledat Jiřího Melíška. Už se spolu hluboko vyklánějí 

z hradní lávky, aby dohlédli na dno Jeleního příkopu. A už Helena Műllerová poznává tam 

dole na hromadě zohavených těl tělo Jiřího Melíška, podle modrobílé proužkované košile ho 

poznává.“ 

 Závěrem se vrací také motiv dvojnictví, nahlížení na sebe sama jakoby cizíma očima, 

pocit rozpětí mezi dvěma neslučitelnými stavy, váhání: „Pan Sysel shlíží z otáčecího křesla do 

Jeleního příkopu, který se rozevřel vprostřed pokoje. A najednou se panu Syslovi zdá, že tam 

dole, hned vedle těla Jiřího Melíška, leží tělo Jindřicha Sysla. A pan Sysel se zachvěje, neboť 

i dnes, dnes víc než před lety cítí, že je rozpjat mezi těmi dvěma těly – tělem toho, který se 

zastavil, a tělem toho, který doběhl spolu s ostatními.“
96

  

                                                 
96

všechny úryvky v této pasáži: postupně s. 226-228 



80 

 

Vnitřní divadlo pana Sysla je krom svého akčního smyslu plné leitmotivů 

prostupujících v drobných obměnách celé Trýznivé město, a to nejen těch explicitních, jako 

jsou např. jeleni (vzpomeňme na blanického jelena, doktora Jelínka a Divišův svetr s jelínky 

v Podobojí) či zbytek modrobílé košile (všimněme si nápadně častého motivu šlehnutí přes 

tvář cárem látky či provazem v Kuklách), ale i těch symbolických, jako je obraz propasti 

rozevírající se člověku pod nohama či pocit rozdvojenosti a jistého uvěznění v časové 

smyčce. Topos propasti, zde klíčový, už byl interpretován v předchozím textu; v citovaném 

úryvku jsou konotace temnoty, děsivého prázdna a smrti ještě zvýznamněny tím, kde přesně 

se tato propast ve svém imaginárním smyslu rozevírá – ne už pod Hradem, nýbrž uprostřed 

místnosti, jež je pro pana Sysla „vlastním pokojem“, tedy místem intimním, izolovaným od 

světa, spjatým s osamělou sebereflexí a soustředěnou duševní prací.  

Otáčením židle se však i zde, v pokoji asociujícím bezpečí a klid, hloubí propast – také 

toto takřka idylické místo je zasaženo obrazem dramatu končícího tragicky, násilí a smrt sem 

ovšem vstupuje z jiné časové roviny; pan Sysel musí pohlédnout do hlubiny, aby se jeho 

vědomí stalo kanálem mezi dvěma zdánlivě oddělenými momenty v čase. Motiv sestupu 

k temnému místu v hloubi paměti jako by se opakoval, pouze „o rovinu výš“ ve chvíli, kdy na 

otáčecí židli v pracovně usedá Sofie ve snaze najít cestu k otci. Také ona vidí propast Jeleního 

příkopu a zmučená těla studentů-jelínků, ovšem v jejím případě už se jedná o mentální vstup 

do vzpomínky jiné postavy a dochází tak k prolnutí dvou různých perspektiv (subjektivní 

prožitek otce, navíc ovlivněný časovým odstupem, je vlastně filtrován přes druhou 

„subjektivní membránu“ – vědomí dcery). Jelení příkop (podléhající významovému posunu 

směrem k abstrakci) se tak stává jak primárním, tak sekundárním místem s pamětí. (Stojí za 

zmínku, že v případě vzpomínky označené výše jako druhý typ – tedy „vzpomínky“ na 

události, kterou postava sama neprožila, je „médiem“ vždy Sofie.)  

Vzpomínka pana Sysla i přes svůj výrazně osobní charakter souvisí také s kolektivní 

pamětí národa, neboť česko-německé vztahy tvoří, obzvlášť v souvislosti s koncem druhé 

světové války, jeden z nejproblematičtějších bodů naší historie – tento aspekt však v tomto 

případě hraje spíše vedlejší roli.  

3.4.2.3.2 ALICIN A SOFIIN ŠTUCL  

Štucl byl popsán v předchozí části jako nejintimnější prostor celého románu. 

Významová vazba „jeskyňkovitého úkrytu“ s ženou funguje v Trýznivém městě nejen v rovině 

sexuální, nýbrž také jako pojítko mezi ženskými postavami – s každým předáním další 
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nositelce (ať už vědomým a dobrovolným či nikoli) štucl uchovává také stále silnější esenci 

charakterů žen, jež jen nosily v minulosti. Postupně se tak zakládá posloupnost od babičky 

Davidovičové k Alici, slečně Kὄckové (a přes Juru Šípka a Diviše) až k Sofii. Zde je třeba si 

všimnout, že ve chvíli, kdy řadu žen „naruší“ muži, pozbývá štucl své aury bezpečí a slasti, 

jež ho předtím obklopovala, a stává se buďto předmětem bezcenným (pro osamělého Juru), 

nebo nástrojem léčky (pro Diviše, který za štucl slíbí naivnímu Jurovi Alicin návrat). 

 Zásadními dvěma články „řetězce“ jsou ovšem Alice a Sofie – od chvíle, kdy Sofie 

nosí štucl, jako by byla s Alicí spojena zvláštním poutem. Obracejíc se do sebe, poznává 

Sofie, že její osobnost není tak nekomplikovaná, jak si dříve myslela. Následující pasáž 

zachycuje opět okamžik pohledu na sebe jakoby zvnějšku, tentokrát ovšem „zdvojení“ 

probíhá směrem dovnitř. Dojem „zrcadlení“ je navíc umocněn paralelní strukturou výstavby 

textu: „Jak málo se znám, myslí si Sofie Syslová, když sjíždí po pohyblivých schodech. Není 

to zvláštní, že se v Alici Davidovičové potkávám se sebou? A vlastně teď ani nevím, kdo 

jsem. Bloudím v sobě, nebo v ní, nebo v ní i v sobě zároveň? A i když se mi v ní cosi příčí, 

něco mnohem silnějšího mě k ní přitahuje. A možná je to všechno tím štuclem, který jí 

nedokážu vrátit. A Alice Davidovičová si v Zásmucké uličce pomyslí: Jak málo se znám. 

Bloudím v sobě, nebo vlastně v ní? A i když se mi v ní cosi příčí, něco mnohem silnějšího mě 

nutí, abych jí vstupovala do cesty. A možná je to všechno tím štuclem, který jí nedokážu 

vzít.“
97

 

Povšimněme si zde (mimo vlastní problematiku štuclu) jevu pro Trýznivé město 

charakteristického -postava se stává prostorem (v němž kdosi bloudí), dokonce prostorem 

smíšeným, přičemž právě štucl je atributem, který hraniční oblast, v ní se Alicina a Sofiina 

osobnost prostupují, rozšiřuje, zvýznamňuje a symbolizuje. (Dalo by se říci, že charaktery 

obou dívek podléhají témuž základnímu funkčnímu principu, ovšem až do okamžiku, kdy 

Sofie získá štucl, rozvíjí své takřka shodné dispozice každá jinak.) Podstata štuclu je 

zachycena obrazem, kdy má Sofie dojem, jako by se uvnitř náhle dotkla jednou rukou nikoli 

své druhé, nýbrž cizí ruky (což lze interpretovat tak, že k Sofiině postupnému odkrývání 

nejednolitosti vlastní osobnosti – jež je znakem dospívání k sobě samé – dochází v prostoru 

intimním a bezpečném, ve skrytu před vnějším světem, navíc skrze předmět spjatý s jinými 

ženami předchozích generací.  
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3.4.2.3.3 STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ  

Staroměstské náměstí je, na rozdíl od obou předchozích případů, místem s pamětí 

kolektivní – právě zde se odehrály zásadní události českých dějin, jako např. upálení Mistra 

Jana Husa, první veřejná pitva provedená Janem Jeseniem, exekuce sedmadvaceti českých 

pánů po bitvě na Bílé hoře atd. Všimněme si, že se jedná převážně o scény násilné, jejichž 

tragickou ozvěnu dané místo určitým způsobem zachovává a kterou citliví jedinci (jako např. 

Sofie Syslová) vnímají v podobě fragmentárních obrazů. 

 Nečekané výjevy z minulosti se přitom prostupují s vlastním životem „médií“ 

v anachronické, poněkud snové atmosféře setkávání postav, jež by bylo v běžném časovém 

řádu vyloučeno, ovšem v Trýznivém městě, kde se čas odvíjí ve smyčkách, jej aktéři dění 

přijímají bez údivu. Tyto zážitky se opět týkají především Sofie – podstatou jejího charakteru 

se zdá být překračování hranic času i vlastní individuality, aby skrze neustálé cesty městem 

došla k hlubšímu pochopení sebe samé i obecných zákonitostí, jež se neustále opakují (jen 

pokaždé o něco hůř, jak by řekl pan Turek na Olšanech), pouze v jiné konkrétní realizaci.  

Kromě „propadů“ o několik století do minulosti národní (k nimž nedochází pravidelně, 

pouze za jistých předem neodhadnutelných okolností) prožívá Sofie na Staroměstském 

náměstí také vzpomínky ryze osobní – na oficiální projevy představitelů režimu doprovázené 

vystoupeními pionýrů, spojené ovšem také s manifestacemi. Narozdíl od ozvěn „velké 

historie“ ilustrují tyto subjektivní záblesky vzpomínek perspektivu dítěte či dospívající dívky 

a také obecný selektivní princip individuální paměti: Sofie si na náměstí nevybavuje momenty 

(z objektivního pohledu) zásadní, nýbrž spíše podružné, významné jen pro ni samotnou: že na 

dlažbě byly značky, kam přesně se má který pionýr postavit, že si přála stát blízko Pavla 

Bolinky, do kterého byla tehdy zamilovaná atd.  

Paměť osobní a kolektivní jako by se ovšem v určitých momentech střetávala: Sofie si 

vybavuje detail, kdy se náhle zvedl vítr, těsně vedle Šalounova sousoší vyšlehly plameny a 

ožehly Pavlu Bolinkovi obličej (přičemž několik dalších přihlížejících utrpělo popáleniny 

smrtelné): „Ale nebyli to ptáci, u paty pomníku vyšlehl a rychle zhasl několikametrový 

ohnivý sloup. […] A už nějaký tmavý smotek vynášejí davem, který se rozestoupil, už pár 

černých lidí odvádějí do ulice Kožné. […] A tu si Sofie Syslová zase, tak jako v únoru 

třiašedesátého, vzpomene na Pavla Bolinku. Nestál Pavel Bolinka těsně pod kazatelem, když 

se hranice vzňala? A už Sofie Syslová Pavla Bolinku vidí, už se k němu prodírá. Pavel 

Bolinka si rukou zakrývá levou tvář. Sofie Syslová mu ruku opatrně sejme (Pavel Bolinka se 
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kupodivu nebrání, ačkoli před Sofiinými dotyky obvykle uhýbal) a vidí, že má tvář silně 

zarudlou. […] A když Sofie Syslová pohlédne k Husovu pomníku, všimne si, že také exulanti, 

svíjející se v chumlu u kacířových nohou, si rukama a cípy plášťů zakrývají tváře. A Sofie 

Syslová ví, že kdyby jednomu po druhém sňala ruce a odhrnula pláště, spatřila by, že j jim 

ošlehal tváře ten ostrý únorový vítr, který před chvílí prudce zavál od Husovy hranice.“
98

  

Necháme-li stranou politické konotace „zarudlé levé tváře“ a „únorového větru“ i 

specifickou jazykovou výstavbu úryvku (především co se týče opakování vlastních jmen, což 

bude podrobněji rozebráno v kapitole o postavách), nelze opominout příznačnou aktualizaci 

osudu muže, který kdysi tváří v tvář autoritě ani pod hrozbou nejvyššího trestu neodvolal svůj 

názor – počátkem šedesátých let jako by se historie, byť ve změněné podobě, po více než pěti 

stech letech jistým způsobem opakovala. 

3.4.2.3.4 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

Také Václavské náměstí je v Trýznivém městě spjato především se smrtí ohněm, 

bolestnou, šokující a symbolickou – se sebeupálením Jana Palacha. Přímo na náměstí jsou 

v Thétě jeho svědky Eliška Beránková a další děti vracející se večer z rozhlasového studia, 

stále četnější odkazy k „mládenci z pece ohnivé“ se však objevují už v Podobojí a Kuklách, 

především v souvislosti s dermatologem Kožíškem a kůží jakožto mezí lidské individuality a 

symbolem jeho tělesné existence, jejíž porušení je v románu vždy spojeno se závažnou krizí 

vnitřní.  

Vzhledem ke specifickému času románu v nesouladu s objektivně zaznamenávanou 

historií není hned zcela zřejmá role dětí v Thétě: staly se skutečně svědky burcujícího 

Palachova činu, či se jim před očima odehrál jen záblesk vzpomínky z paměti místa? 

Pokračování textu pak nasvědčuje interpretaci, že se jedná o jedno z mnoha nevyhnutelných 

opakování či dokonce teprve o předpověď události budoucí, zakódované už ve struktuře 

místa: „Tu Eliška Beránková vykřikne: Podívejte! Ukazuje na fasádu Národního muzea. Je 

zjizvena střelami. Vzápětí se ozve nelidský výkřik. Strnou. Před Domem potravin se člověk 

mění v pochodeň. […] Když tramvaj přejede, před Domem potravin už nikdo neplane jako 

pochodeň, jen lidé odtamtud vycházejí s taškami a bílými balíčky. Honza Ekl, který o všem 

pochybuje, měl pravdu, i když mu to neradi přiznávají. Copak je možné uhasit plamen, který 

vzplane teprve za deset let nebo který vzplanul už před dvaceti lety? Jan Palach musí přece 

děj se co děj opsat cestu sežehlé kůže z Václavského náměstí do olejové vany v Legerově 
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ulici a odtud na Olšany a odtud do Strašnic a potom zpopelněný do Všetat a 

potom…Podobenství o mládencích v peci ohnivé se musí naplnit. Eliška Beránková s Evou 

Krušinovou a Pavlem Finkem nemohou změnit běh událostí v tomto trýznivém městě, tehdy 

před lety a ani teď po letech v románu, který se rozpomíná.“
99

 

Pro obyvatele Olšanského hřbitova není příchozí mládenec z pece ohnivé sám 

významnou postavou, nýbrž spíše ztělesněním jistého principu, naplněním podobenství o 

mládencích, již z výhně vystupují proměněni – podobenství strašného jednak vyslovením 

nutnosti několika takovýchto obětí, aby byl naplněn řád, jednak svou působivou starozákonní 

dikcí, navíc v těsném sledu s následujícím výjevem, kdy žíznící spálený mládenec prosí o 

vodu, již mu však v dlaních nikdo nepodá. (Podobenství lze interpretovat také v souvislosti 

s výše zmíněným výjevem na náměstí Staroměstském u Husova pomníku a samozřejmě také 

s leitmotivy kůže a popela.) 

V Thétě se objevuje také pomyslný zrcadlový odraz Václavského náměstí (jakési 

místo-dvojník), převrácený nikoli stranově, nýbrž co do svého negativního potenciálu - 

v souvislosti s další významnou událostí, s revolucí v roce 1989 (jež v románu příliš sametově 

neprobíhá) - v kontrastu k idealizovanému národnímu prostoru spojovanému s českým 

patronem sv. Václavem: „Štítonoši v bílých přilbách tvoří po městě kroužky, jako by hráli 

nějakou hru. Proslýchá se, že kousek za městem, v Hrdlořezích, vyrostlo druhé Václavské 

náměstí. Je trochu menší, postavené z kvádrů, z kvádrů jsou i ulice, které do toho zmenšeného 

náměstí ústí – Vodičkova, Jindřišská, Opletalova, 28. října, nechybí ani úzká ulička Ve 

Smečkách. […] Tam v Hrdlořezích si prý štítonoši hrají na lupy a srály, jak se říkalo hře na 

lupiče a četníky na dvoře Olšanského domu. […] Kdo se chce k soše, která stojí v horní části 

náměstí, přiblížit, musí prorazit kruhem ozbrojenců/ v život věčný, oheň jasný. I když jím 

však prorazí a dotkne se světce, nevyhraje – je zbit a zajat. Taková hra – hra na svatého 

Václava – se nyní hraje v trýznivém městě/ Kyrie eleison.“
100

  

V citovaném textu vidíme převrácení reality v temnou pseudorealitu, v níž se vnější 

podoba a jména sice shodují, ovšem podstata je opačná, založená na brutalitě a bezdůvodném 

násilí (reference k tomuto jednání jako ke hře ještě zvýrazňují ironičnost celého obrazu), také 

toponymum Hrdlořezy je v tomto kontextu všeříkající. Druhé Václavské náměstí navíc působí 
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dojmem jakéhosi zmenšeného modelu z kvádrů, hrubé imitace originálu, či symbolické hrací 

plochy (jakkoli zde pojem hry působí nepřípadně).  

3.4.2.3.5 FRANTIŠEK 

Čtvrť na Františku je (nezávisle na Trýznivém městě) místem s pamětí literární: 

potenciální symbolický význam, jejž toto místo nabylo coby dějiště Máchovy Marinky, jako 

by se postupně a často nečekaně rozvíjel i v dalších dílech, v nichž se prostor Františku 

objeví. Hodrová s tímto svinutým vláknem odkazů pracuje v několika rovinách. V dějovém 

plánu Kukel vytváří  částečnou paralelu k Marince, neboť také Sofie chodí na František za 

milovanou umírající ženou, kdy každá z návštěv může být poslední (celková situace i povaha 

vztahu se samozřejmě liší). Pro ideovou strukturu v širším slova smyslu znamená využití 

máchovského toposu potvrzení a posílení tendence Trýznivého města vztahovat se k dílům 19. 

století jakožto k počátku české literatury v pravém slova smyslu, skrze niž se člověk může 

přiblížit poznání kulturní identity svého národa a tím i sebe sama. Znalost Marinky navíc 

přispívá k přesnějšímu pochopení dění v Kuklách: v okamžiku, kdy Sofie potkává na 

Františku mladíka v dlouhém plášti, je jeho identita (jakožto literárního typu) poměrně jasná, 

přičemž jeho jméno, Hynek Machovec, později tuto domněnku potvrzuje.  

3.4.2.3.6 BLANÍK 

V procesu hledání vlastní identity skrze přiblížení se identitě národní je hora Blaník 

dalším z prototypicky českých míst; kromě toho, že se jedná o topos hory s atributy, které se 

s ním pojí, jde navíc o prostor s pamětí mytickou. Pověst o blanických rytířích, kteří v nitru 

hory procitnou a pomohou českému národu, až mu bude nejhůř, má dvě funkce. První je 

zjevná, obsažená přímo v příběhu: přináší naději v zásah vyšší, dosud neznámé moci, ve 

chvíli největší krize. Druhou funkcí, přítomnou implicitně, je pak vědomí jisté sounáležitosti 

se společenstvím: pověst o vojsku spícím v hoře Blaníku znají všichni Češi, bez ohledu na své 

vzdělání či sečtělost, neboť se jedná o prvek z nejhlubší příběhové vrstvy. Objeví-li se pak 

v literárním díle s akcentovanou rovinou symbolickou opakovaný odkaz k Blaníku, lze jej 

vnímat metonymicky jako odkaz k češství, k národní kulturní integritě. 

 V Trýznivém městě se Blaník objevuje ve dvou různých kontextech. V Podobojí je 

prostorem s tajemstvím, místem, kam odcházejí mrtví; vesnice Karhule pod Blaníkem však 

současně představuje útočiště, kde se lze skrýt: jednak v reálném smyslu: právě zde, nikoli 

v Praze, vyrůstá za války Vojtěch Paskal, jednak se k ní a k jejímu zvláštnímu názvu vztahuje 

verš z Kaladý, aneb útočiště řeči Milady Součkové: „V úzkosti vám radím/ ukryjte se do 
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jména malé vesnice“, jenž je adresován slovům mateřštiny, ovšem v Podobojí se jeho platnost 

rozšiřuje. (Motiv ukrytí se ve jméně se v Trýznivém městě neustále opakuje především 

v souvislosti s postavami a jejich proměnami a bude tedy podrobněji popsán v této kapitole). 

K Blaníku jakožto prostoru mytickému odkazuje také tamější skolení bílého jelena, což je 

prvek zřetelně folklorní. Podruhé se tato hora objevuje v Thétě, přičemž dochází k posunu 

směrem k pojetí konkrétnějšímu a realističtějšímu: vypravěčka si (v ich-formě i skrze 

perspektivu postavy Elišky Beránkové) vzpomíná na prázdniny trávené v chatě pod Blaníkem 

a také v dospělosti se do tohoto kraje vrací. I přesto hoře zůstává statut prostoru naplněného 

možným tajemstvím a hlubším významem; právě cestou nahoru se odehraje vizuálně 

působivá a symbolicky nosná scéna: „Mezi stromy už prosvítají střechy Lesáků, idylické 

vísky na úpatí hory. A tu jej spatříme. Podle kmene a tvaru koruny vypadá jako dub – 

zasněžený strom obklopený kolem dokola zelení, ostrůvek zimy uprostřed jarní krajiny […]. 

Blížíme se k zázračnému stromu takřka po špičkách, uchváceni tou nevídanou krásou, užaslí 

nad tím přírodním zázrakem. Na okamžik mě přepadne úzkost, raději bych se stromu vyhnula. 

Strom však ční na cestě k hoře […] neúprosně jako sněžný bůh. […] Jsme těsně u stromu. Už 

bychom se mohli jeho kmene dotknout a uvěřit…Nedíváme se na něj, a přesto cítíme, že 

strom je celý v pohybu, pulzuje, šelestí, tajemný život jím proudí od kořene po konečky větví. 

Vladislav na strom pohlédne první. Uskočí, strhne mě s sebou. Už jsem však také viděla. 

Strom je pokryt vrstvou bílých housenek, změtí larev lezoucích jedna přes druhou. […]Když 

stoupáme, máme pocit, že strom, oživlý nesčetnými tvory podstupujícími metamorfózu, nám 

kráčí v zádech. […] Zpátky jsme sestoupili příkrou cestou, abychom se vyhnuli stromu života 

a smrti.“
101
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4 CHARAKTERY 

Není ani v možnostech, ani cílem následující kapitoly zabývat se jednotlivými 

charaktery jakožto individualitami s určitými vlastnostmi a úlohou ve fabuli. Takovýto postup 

by byl dokonce kontraproduktivní; řečeno slovy úvodní metafory, v případě románu takového 

typu, jejž představuje Trýznivé město (co do množství a stupně provázanosti dílčích 

narativních linií, akcentu na symbolicko-alegorický smysl atd.) je třeba vytvořit si určitý 

interpretační odstup, aby „ornament“ (tj. způsob práce s jednotlivými „vlákny“) fikční 

struktury vynikl ve své komplexnosti.  

To znamená, že perspektivou mé další analýzy bude oblast filosoficko-naratologická, 

strukturovaná dílčími tématy, jež se nyní pokusím stručně nastínit. Za stěžejní zde pokládám 

otázku „nadčasovosti“ postavy (tj. charakteru jako konkrétní, ačkoli fikční, bytosti, versus 

charakteru jako principu) a její identity, čímž se otevírá široké pole témat, jako je vzájemné 

proměňování a prostupování postav napříč jednotlivými částmi Trýznivého města, diskutabilní 

pojetí postavy jako pouhé „funkce“ v rozvíjení děje, nevyhraněnost identity (zdůrazněná 

především v Thétě) a dokonce relativita hranice, jejímž překročením se autor může stát 

postavou atd. Prostředků, jimiž se tematizuje problematika individuality, jejích hranic a 

distinktivních rysů, je v románu mnoho – pozornost bude věnována především (symbolické) 

proměně osoby ve zvíře či věc, fenoménu dvojnictví a dvojic, ztělesnění principů abstraktních 

(tzv. genius loci, dvojice „zlých“, postava Benjamina Davidoviče) atd.  

4.1 PRINCIPIÁLNÍ ROZMĚR CHARAKTERŮ 

Co pro interpretaci Trýznivého města znamená, zrelativizujeme-li pojetí postavy 

jakožto individua tvrzením, že se v tomto románu jedná spíše o ztělesnění jistých obecnějších 

principů a perspektiv? Takovýto závěr by mohl implikovat, že postavy Hodrové románu jsou 

jakýmisi univerzálními, schematickými konstrukty – tak tomu ovšem není. Autorka svého 

záměru, tj. zobrazit povahové rysy determinující významně identitu člověka a jeho interakce 

s ostatními, mechanismy, jimiž se řídí naše chování a rozhodování, pomyslné „osy“, kolem 

nichž se otáčí naše jednání i prožívání atd., dosahuje několika vzájemně se doplňujícími 

strategiemi, z nichž nejpodstatnější se nyní pokusím nastínit.  

Na prvním místě je třeba se blíže zaměřit na fenomén zakuklování a proměňování 

postav, který, jak už bylo zmíněno, představuje jeden z hlavních prostředků organizace a 

soudržnosti celé románové struktury. Jeho podstata je následující: napříč trilogií se objevují 
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situace, vztahy, dílčí epizody a jejich zápletky, jež se sice ve své konkrétnosti liší, ale zároveň 

implicitně nutí čtenáře abstrahovat z nich jisté obecnější principy. Text přitom vzájemné 

paralely pouze naznačuje skrze nápadné detaily (vzhled postav a jejich atributy atd.); proces 

abstrakce a následného propojení scén na jiné rovině, než představuje fabule, je součástí 

interpretační snahy recipienta a vyžaduje od něj schopnost vnímat pod proměněným 

povrchem tutéž podstatu. Hodrová se (v rozhovoru pro Host) k tématu prostupujících se 

příběhů a „prapříběhů“, z nichž postupně krystalizuje jakýsi rámec, v němž se pak postava 

pohybuje, je jím různou silou řízena a ovlivňována a současně jej do jisté míry sama 

ovlivňuje, vyjadřuje takto: „Někdy takový prapříběh funguje jen jako svého druhu metafora 

příběhu, jindy jako fatální síla, jíž se postava musí podrobit jako osudu. Většinou se však o 

jakési srostlice prapříběhů – pohanských, křesťanských, židovských a jiných -, příběh postavy 

je z nich postupně ‘skládán’ (skládám jej však převážně intuitivně, jak se určitá souvislost 

spolu s rozvíjením příběhu vynořuje), a tím je i vývoj příběhu a smysl problematizován, 

nepůsobí tu pak fátum jediného prapříběhu, jehož obětí by se postava musela stát.“
102

 

Tezi o jakémsi základu či jádru životního příběhu každé postavy si pro sebe vyslovuje 

v Podobojí Diviš Paskal v souvislosti se zákonitostmi posmrtné existence: „[…] mrtví žijí 

mezi námi dál svým obyčejným životem, životem divně oproštěným, životem jakoby 

omezeným na to, co v něm bylo nejzákladnější, a to se po smrti opakuje stále dokola.“
103

 

Podívejme se pro ilustraci na nejvýraznější realizace tohoto principu v textu, konkrétně na 

„posmrtné příběhy“ Alice, babičky a dědečka Davidovičových, pana Turka, Nanynky 

Šmídové a Obžalované z velezrady, s důrazem na případné atributy či vztah k žijícím 

postavám.  

Podstatou Alicina života (příznačně vzhledem k okolnostem její smrti) byla láska 

k mladíkovi Pavlovi, zčásti neopětovaná z jeho osobních důvodů, zčásti přetržená historickou 

situací: druhou světovou válkou a Pavlovým transportem do koncentračního tábora. Nešťastná 

láska je zřejmě důvodem Aliciny dobrovolné smrti a posléze „hnací silou“ její posmrtné 

existence: vnitřní nutnost spěchat neustále na Šibeničák a zpět domů vyhlížet, zda se Pavel 

nevrátil, je symbolickým znázorněním perspektivy milující (a nemilované) dívky, která, 

ačkoli ví předem, že její aktivita nebude mít žádoucí výsledek, nedokáže se nutkavému 
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jednání ubránit – její život tak lze shrnout do věčného koloběhu znovu a znovu zklamávané 

naděje.  

Oproti tomu babička a dědeček Davidovičovi jsou postavami statickými, pasivními: 

jejich posmrtná existence spočívá v čekání v komoře, tedy stranou veškerého dění a jaksi na 

pomezí: nejsou součástí „světa mrtvých“ na Olšanském hřbitově ani „světa živých“ v bytě. Je 

jim zapovězeno vyjít z temného stísněného prostoru, který jim je vymezen (i v něm je navíc 

vnímají pouze jiní zemřelí či výjimečně citlivé osoby), což symbolicky odpovídá jejich 

zapomenutí, vytěsnění kamsi do kouta paměti – to platí nejen v rovině osobní, ale především 

v rovině obecně společenské, neboť oba Davidovičovi představují oběti nacistické zvůle za 

druhé světové války: babička zemřela v plynové komoře v polském koncentračním táboře, 

dědeček byl mučen Němci na Hagiboru. Jejich osamělé přebývání v meziprostoru bez 

možnosti jakkoli zasáhnout do dění venku (ačkoli především babička je schopná jej předvídat) 

znamená neochotu následujících generací připomínat si válečné hrůzy. (Samotná přítomnost 

babičky a dědečka v domě – byť jsou v podstatě neviditelní – ovšem současně ukazuje 

nemožnost krutou realitu zcela vytěsnit: komora se stává prostorem s tajemstvím, v němž 

přítomnost čehosi znepokojivého cítí i ti, kdo jinak mimosmyslovou dimenzi prostorů vnímat 

nedokážou.  

Situace pana Turka se předchozímu případu podobá: také on byl zabit za války jakožto 

Žid, který se před transportem do koncentračního tábora skryl (poněkud paradoxně) na 

Olšanském hřbitově, v hrobce se sochou Melancholického anděla. Pan Turek však na rozdíl 

od babičky a dědečka Davidovičových zapomenut není; zůstává spjat s prostorem, kde 

zemřel, tj. s hrobkou, ale stává se také součástí „společenství mrtvých“. Právě jemu bylo 

v předsmrtném blouznění umožněno vstoupit do paměti Olšanského hřbitova, jenž se před 

jeho vnitřním zrakem proměnil v přízračnou vinici, plnou přezrávajících hroznů, světel a 

morových pacholků-ztělesnění Zlého, o nichž bude řeč dále. Jádrem posmrtné existence pana 

Turka je také čekání: na pana Klečku přinášejícího chléb (jenž má spolu s vínem, zvlášť 

vzhledem k sémantickému potenciálu podobojí, výrazně symbolický charakter) a 

přicházejícího si s panem Turkem pohovořit (komunikace s jiným člověkem má pro 

skrývajícího se Žida hodnotu jediné zbývající pozitivní vazby ke společnosti).  



90 

 

Nanynku Šmídovou, komediantskou holčičku, srazilo auto, když nesla domů mléko - 

její postava je tedy spjata s otlučenou bandaskou i s mlékem
104

 jako takovým. Její neklid a 

strach na hřbitově symbolizuje (vývojově přirozenou) neschopnost dítěte plně pochopit a 

přijmout smrt: Nanynka neustále přelézá zeď do světa živých, kde ji ovšem (kromě Diviše) 

nikdo nevnímá. Setkání Diviše a Nanynky jsou oboustranně nepříjemná - Diviš cítí za její 

smrt vinu, neboť to byl on, na jehož zavolání přebíhala bez rozhlédnutí ulici; Nanynku silně 

rozrušuje jakákoli zmínka o její smrti či okolnostech, jež jí předcházely.  

Obžalovaná z velezrady svým opisným jménem odkazuje k Miladě Horákové; ve své 

posmrtné existenci je ovšem postavou smíšenou také z popela všech tehdy popravených. Jejím 

údělem je bloudit trýznivým městem, přičemž musí klást nohy přesně do stop, kudy před ní 

kráčel jiný odsouzený k šibenici, což jí způsobuje stále větší fyzické (i psychické) utrpení. 

V její (symbolické) perspektivě je celá krajina ponurá, temná a nebezpečná – úzká stezka 

vymezená šlépějemi smrti se zdá jedinou možností, jak projít dál: „Klade nohy do hlubokých 

šlépějí před sebou. Musí vynaložit velké úsilí, aby chodidlo zapadlo do prohlubně, i když je 

mnohem menší než šlépěj, ale nohy jsou již znavené. A krok je také delší než její. Pokaždé 

nohu rychle vytahuje, jako by se popálila. Chvílemi pocítí závrať, ztratí rovnováhu, má strach, 

že přešlápne a jako ve hře nebe peklo ráj bude její duše vyloučena ze hry, deleata. Ačkoli už 

v těch šlépějích ušla z pankrácké cely odsouzených na smrt nesčetně kroků, stále k ní doléhá 

řev rozjařených dozorců.“
105

 V jistém okamžiku se ovšem z vlastní vůle, ačkoli takřka 

bezděčně, osvobozuje: „Šla pořád v cizích šlépějích. A najednou, jen tak ji to napadlo, učinila 

krok stranou. Jde se jí teď lehce, chvílemi se vznese kousek nad zem.“
106

 

 Obžalovaná z velezrady je jednou z nejabstraktnějších postav Trýznivého města; je 

ztělesněním nelidskosti politických procesů 50. let, s příznačně nevyhraněnou identitou - 

Obžalovaná z velezrady nepřipomíná pouze utrpení a popravu Milady Horákové, ale i mnoha 

dalších nespravedlivě odsouzených osob. Tato postava povstává z popela mnoho let po své 

smrti, během normalizace, a stejně jako babička a dědeček Davidovičovi nemá místo na 

hřbitově vedle uznávaných osobností české kultury a historie, nýbrž musí být věčně v pohybu 
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 Mléko je v Trýznivém městě klíčovým motivem spojeným určitým způsobem s životem (savců) i 
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po cestě, o níž předem ví, kam vede, přesto z ní nemůže sejít. Celé narativní vlákno spjaté 

s postavou Obžalované z velezrady tak lze považovat za snahu proniknout k české národní 

identitě skrze poznání temných míst naší minulosti. 

4.2 VZÁJEMNÉ PROSTUPOVÁNÍ A PROMĚNY CHARAKTERŮ 

Výše naznačené pojetí charakterů jako fikčních konstruktů ztělesňujících určité 

obecnější principy (což neznamená absenci konkrétního, individualizujícího rozměru, pouze 

nutnost vnímat jej jako povrchovou vrstvu v součinnosti s vrstvami hlubšími) se odráží také 

v jevu, jenž je pro Trýznivé město příznačný a výrazně se podílí na specifičnosti jeho světa - 

jedná se o fakt, že některé zpočátku různé postavy postupně vykazují stále větší vzájemnou 

podobnost, aby se v určitém okamžiku jejich vědomí podivným způsobem střetla a jejich 

osobnosti se prostoupily. K přesnějšímu pochopení pomůže následující vizualizace. 

Představme si charaktery trilogie jako řadu dřevěných figurín, jež postupně dostávají šaty, 

přičemž oděv zde má platnost jistých povahových rysů, zakládajících identitu jedince a jeho 

vnímání světa; pořadí „figurín“ odpovídá příchodu postavy na románovou scénu. Napohled se 

zdá, že každá postava je „oblečena“ jinak, v průběhu čtení ovšem vychází najevo, že mnoho 

z nich má na sobě více vrstev a že pod jejich „originálními šaty“ lze nalézt i ty, které už jsme 

spatřili na postavách předcházejících, přičemž logicky platí, že tím více vpravo postava v řadě 

stojí, tím více vrstev na sobě pravděpodobně má (jazykem matematiky lze říci, že každý 

následující člen posloupnosti v sobě zahrnuje i členy následující). Čtenář tyto vrstvy odhaluje 

ve chvíli, kdy se postava v přeneseném slova smyslu svléká, tj. odhaluje i aspekty dříve 

skryté
107

. Metaforu postupného nabalování vrstev lze dále rozvinout jejím propojením 

s druhou významnou metaforickou oblastí, jíž je princip kuklení. Celá problematika se tak 

stává ještě složitější: podstata charakteru se v postupně bytnící kukle proměňuje, postava 

přestává být „dřevěnou figurínou“ a prostou sumou postav předchozích a stává se skutečným 

smíšeným prostorem vzniklým jedinečnou (nepředvídatelnou) kombinací distinktivních rysů 

výchozích celků. Jednou z klíčových rovin celé trilogie je právě proces individuálního 

sebeuvědomování, tedy postupného rozeznávání hlubších vzpomínkových a charakterových 

vrstev, jež jedince spínají s životními příběhy rodičů i vzdálenějších předků nebo s minulostí 

uloženou v paměti určitého místa či předmětu, potažmo s aktéry těchto minulých událostí.  

Jaký je ale vztah jednotlivých podob, na jejichž základě se konstituuje identita 

vnímaná subjektivně jako nerozporná? Lze postupné „zakuklování“ považovat za kontinuální 
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 Obraz postavy svlékající ze sebe postupně různé identity, jež ji náhle škrtí a tísní, je názorně 
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proces, v němž se přechody mezi jednotlivými stádii rozostřují, nebo se jedná spíše o 

dominanci komplexnějších osobnostních struktur nad jednoduššími? V metaforické rovině 

tuto otázku tematizuje následující úryvek z Podobojí: „Jsem bourec morušový, Bombyx mori, 

motýl noční z čeledi přástevníků. Jsem vejce, z něhož se brzy zjara líhne housenka […]. Jsem 

housenka bource morušového, zapřádám se tři dny a za pět dní se měním v kuklu.[…]. Jsem 

kukla a odpočívám v zámotku čtrnáct dní až tři týdny. […]. Jsem motýl bource 

morušového.“
108

 Z textu se zdá zřejmé, že ve vědomí prožívajícího subjektu existují jeho 

jednotlivé vývojové fáze naráz jako konstrukt, který má spíše povahu jediného bodu než 

škály. Pokračování vnitřního monologu ovšem toto pojetí v podstatě popírá: „Jsem to vůbec 

ještě já, bourec morušový, má vůbec motýl něco společného s housenkou? Je tu jen jakési 

nejasné tušení, matná vzpomínka na cosi plazícího se, na cosi lepkavého. Kdo mi teď dokáže, 

že housenka a motýl jsou mými dvěma podobami, že je můj život rozdvojen v tak protikladné 

existence a že je tu ještě jakési temné období kukly, ve které dochází k zázraku 

transsubstanciace?“
109

 Kontinuita vývoje je zde rozčleněna na vzájemně nesouvisející úseky, 

počáteční stádia jsou navíc vnímána jako primitivní, jež musí být překonána a vytěsněna 

z paměti. Každý z protikladných způsobů vztahování se k vlastnímu „já“ lze přitom 

považovat za jeden z extrémů na ose možných přístupů: cílem románu není přiklonit se 

jednoznačně k určité odpovědi, nýbrž proložit různé roviny díla otázkou a skrze střet 

vzájemně polemizujících postojů vyjádřit nejednoznačnost jejího řešení.  

4.3 JMÉNA 

Vlastní jména
110

 jsou v Trýznivém městě spjata s identitou postav poměrně 

specifickým způsobem; v další úvaze se zaměřím především na tři vzájemně související 

aspekty této vazby. První z nich je prostorová konceptualizace jména jakožto pomyslné 

schránky, pevného tvaru, který jedince vymezuje vůči okolnímu prostředí, definuje jej a 

chrání jej, aby se jeho osobnost, náchylná k proměnám, zůstala stabilní. Jméno se v tomto 

pojetí podobá kůži či vnější kostře: lze se v něm skrýt a najít v něm bezpečí, zároveň jej však 

lze opustit, když se z nějakého důvodu stane nepohodlným: „ – Helena Mlynářová? Takhle 

řekl otec Žofii, že se její matka za svobodna jmenovala? […] – Mlynář je to česky, Műller 

německy. […] Frau Műller se chtěla za tím mlynářským jménem schovat, ale neschovala. Ani 
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dcera se za ním neschovala.“
111

 Situace v úryvku se dotýká vyhrocených česko-německých 

vztahů na konci 2. světové války, kdy s sebou příklon k jedné z jazykových variant příjmení 

nutně nesl také volbu kolektivní identity; jméno zde tedy představuje symbol sounáležitosti 

s jednou ze skupin stojících proti sobě, přičemž být Čechem bylo v dané historické situaci 

samozřejmě výhodnější. Jméno jakožto znak příslušnosti k určité skupině podléhá ovšem vůli 

svého nositele, a je-li to (obvykle z pragmatických důvodů) nutné, lze jej změnit a 

demonstrovat tak i navenek určitou vnitřní proměnu: „Jméno si lze svléknout jako rukavici 

(babička Orionová má přece s podobným svlékáním zkušenosti, svlékla si syslí jméno, 

protože se nehodilo k její harfí legendě), ale to ostatní ne. “
112

 Nezvyklá materializace činí ze 

jména jakousi povrchovou vrstvu, do níž lze zasahovat, aniž by se tím měnila podstata – mění 

se ovšem dojem, jímž postava působí na ostatní.  Za zmínku stojí také fakt, že babička 

Orionová jako jediná své vnučce říká Žofie, nikoli Sofie: jako by už toto oslovení 

implikovalo, že jejich vztah je svým způsobem výjimečný a že se v babiččině společnosti 

Sofie stává „někým jiným“. 

S pojetím jména jako prvku zásadního k vyjádření a potvrzení vlastní identity 

vzhledem k jiným postavám souvisí také druhý aspekt, týkající se tentokrát jazykové 

výstavby, jímž je nápadně časté opakování plných tvarů jmen namísto jejich nahrazení 

odpovídajícími zájmeny či využití možnosti nevyjádřeného podmětu, v české syntaxi velmi 

běžné. Pravděpodobným důvodem této strategie je potřeba ukotvit pojmenováním subjekt 

v konkrétní situaci a „vtisknout mu tvar“, což se v dynamické struktuře Trýznivého města 

založené na neustálém plynutí a vývoji zdá nezbytné, aby se text neztratil sám v sobě.  

Třetím souvisejícím jevem je pak schopnost některých jmen evokovat už svou formou 

jistý sémantický obsah, někdy i v rovině symbolické či intertextové. Takováto „mluvicí“ 

jména se objevují především v Thétě, a to způsobem odlišným od prvních dvou dílů. Podstata 

této pojmenovací strategie spočívá v opisném  označení některých postav na základě určitého 

charakteristického znaku adjektivem v substantivní platnosti. Cílem tohoto způsobu 

pojmenování je vyjádřit specifičnost jejich identity v rámci Trýznivého města, což lze ukázat 

na konkrétních příkladech: Rozptýlená označuje bytost povstalou ze smíšeného popela 

spisovatelky Milady Součkové a baletky Jeleny Rimské, tedy bytost, jež tanečním krokem 

prochází městem, v němž se Praha vnímaná perspektivou Théty prostupuje s fikční realitou 

děl Součkové (Rozptýlená potkává Alžbětu z románu Amor a Psyché, slyší úryvky z Prvních 
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písmen atd.). Podobnou ženskou postavou je Obžalovaná z velezrady, jejíž jméno zjevně 

odkazuje k Miladě Horákové; také ona však povstává ze smíšeného popela všech, kdo byli 

v mašinerii politických procesů popraveni ve stejný den jako ona. Postava Obžalované 

z velezrady tak získává rozměr obecnější, přesahující utrpení a smrt jednotlivce, stávajíc se 

symbolem a připomínkou justičních vražd v padesátých letech. Třetím příkladem je postava 

Ozářeného, jak vypravěčka Théty nazývá svého otce, jemuž byl rakovinný nádor ozařován 

kobaltem. Podstatné je uvědomit si, že toto označení se objevuje teprve po otcově smrti, 

v epizodách odehrávajících se ve fantazii vypravěčky: účelem je zřejmě odlišit fyzickou 

existenci jedince od jejího obrazu ve vědomí jiné postavy.  

Druhým možným způsobem, jímž se skrze jméno postavy zakládá další významová 

dimenze díla, je odkaz k obecně sdílenému kulturnímu povědomí. Příkladem mohou být 

křestní jména protagonistek Kukel – Eva (Kuklová), Marie (milá sklepníka Fialy) a Helena 

(Syslová) – referencí k první ženě Evě, Panně Marii a nejkrásnější ženě antického světa 

Heleně se tato jména stávají jakousi esencí ženství, symbolickým vyjádřením ženskosti. 

Jméno Sofie pak znamená moudrost; ze všech postav patrně právě ona proniká nejhlouběji 

k sobě samé a k poznání principů proměn trýznivého města i jeho charakterů. Symbolickou 

roli hrají také některá příjmení, zejména Paskal a Beránková. V případě Paskala funguje 

odkaz na několika různých rovinách – jednak k francouzskému filosofovi Blaise Pascalovi, 

jehož úvahy o dvojí propasti se vzhledem k životním příběhům Jana i Diviše Paskala stávají 

stále aktuálnější („Diviš bude napříště napůl tady a napůl už tam, zůstane rozpjat mezi dvěma 

nicotami, které se v něm prostoupí“
113

), jednak k etymologické spřízněnosti se slovy 

paschalis, pascha a pesach, vztahujících se, jak upozorňuje Herr Hergesell, k svátkům 

velikonočním a k okamžiku přechodu a proměny. K podobné sémantické oblasti odkazuje 

také Eliščino příjmení, jež má v sobě zakódované mimo jiné konotace obětiny i Krista.  

Specifickou a interpretačně obsáhlou je oblast toponym; omezím se zde na několik 

ilustračních příkladů. Zřejmě nejkomplexnější je významová struktura bartolomějská, 

protínající několik rovin od náboženské legendy o mučedníku sv. Bartoloměji staženém 

z kůže po prozaickou realitu výslechů tajnou policií v Bartolomějské ulici. Symbolickým 

názvem je i náměstí Komenského, neboť pro Sofii, která zde bydlí, se město stále více podobá 

labyrintu světa, jímž musí projít k hlubšímu pochopení sebe sama i svých rodičů a prarodičů. 

Jasná je také sémantika pojmenování skalního města Obratel, jež odkazuje jednak k obratli 
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jako stavební jednotce páteře, pevné osy vzpřímeného lidského těla, jednak k osobnostnímu či 

názorovému obratu, obrácení.  

4.4 DVOJICE A DVOJNICTVÍ 

Princip dvojakosti, zdvojení, zrcadlení atd. lze obecně považovat za jeden 

z nejvýraznějších leitmotivů celého Trýznivého města (zejména v části Podobojí), přítomný 

jednak implicitně ve vnitřní dynamice a výstavbě textu, jednak explicitně v motivech a 

tématech. Explicitní ztvárnění tohoto principu prostupuje především právě kategorií 

charakterů, nejvhodnější k uplatnění motivů dvojnictví a zvláštní podobnosti i k rozvinutí sítě 

mezilidských vztahů založené na dvojicích, z nichž ovšem téměř každý vstupuje do vztahů 

(tyto vztahy jsou navíc určitým způsobem analogické, jak bude dále ukázáno). 

Zaměřme se v interpretaci nejprve na problematiku dvojnictví. Tento tradiční motiv se 

v Trýznivém městě objevuje v neobvyklé variaci, neboť jako dvojník postavy zde nefiguruje 

jiná postava, nýbrž věc, nadaná ovšem zvláštním bytostným charakterem; narozdíl od románů 

18. a 19. století navíc dvojnictví není hlavním principem konstrukce dějové zápletky, nýbrž 

spíše elementem vytvářejícím pomocí náznaků vazbu mezi jednotlivými částmi trilogie a 

jejich protagonisty. Fenomén dvojnictví a jeho strukturní funkci lze ukázat na konkrétním 

příkladu: v Podobojí se rituálem upálení dřevěného krejčovského panáka Kajna vytváří 

specifický vztah mezi ním a Janem Paskalem, jenž se ho chtěl zbavit. Podstata tohoto vztahu 

je vyjádřena aluzí k biblickému příběhu bratrovraha Kaina; v Podobojí jsou oba aktéři 

(pomyslní bratři, z nichž jeden usiluje o život druhému) spřízněni znamením na čele, které si 

ovšem Jan Paskal nahmatává teprve od chvíle, kdy s kouřem z ohně vdechl také duši hořícího 

Kajna – v tomto okamžiku dochází k symbolickému prolnutí obou charakterů a  Kajn, tedy 

„Žádný“, figurína měnící kabáty a tedy identitu podle cizí vůle, se stává jakýmsi Janovým 

alter-egem. Skrze starozákonní odkaz se tak zakládá paralela tří osudů a příběhových rovin, 

aluzivní, symbolické a dějové. Vztah založený na aktu nepřátelství samozřejmě nemůže být 

pozitivní – kromě sdílení údělu „zatracence“ se Kajn stává podobou Paskalovy Smrti a odnáší 

si jej na zádech přímo z hospody.  

Variace na tuto linii se znovu objevuje také v Kuklách: „Někdy, když se pan Sysel ve 

svém kabinetu s černým nábytkem vykládaným perletí otočí na svém otáčecím křesle a 

zastaví se týlem k oknu a čelem k věšáku na šaty, který stojí v rohu, zdá se mu, že je jeho 

život spojen s věšákem zvláštním poutem. Rukávy jelenicového saka, v kterém chodí pan 

Sysel den co den do Ústavu pro jazyk český se v průvanu trochu pohybují. Pod sakem jsou 
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skryty dřevěné ruce. Ruce se spínají na prsou (nejsou to prsa sokolí?) v gestu dvojnických 

bytostí Ka z egyptské mytologie.“
114

 Příznačným je pro zobrazenou scénu už samotný fakt, že 

se odehrává na otáčecí židli v pracovně, symbolizující ponor do hlubších vzpomínkových a 

osobnostních vrstev v prostoru vyhrazeném nerušené duševní práci a reflexi sebe sama. 

Souvislost tohoto dvojnictví s případem z Podobojí se vzápětí posiluje a potvrzuje: „A jak se 

pan Sysel na Ka upřeně dívá, napadne ho taková myšlenka: už kdysi ho životem provázel 

dřevěný dvojník Ka (možná se jmenoval poněkud jinak). Stával pod střechou, kde déšť zní 

jako brnkání na harfu, které slýchával v dětství z komory. Pan Sysel si vzpomíná na temnou 

zášť, kterou k dvojníkovi cítil, na nějaké hluboké neporozumění.“
115

 Analogie je zřejmá: také 

zde se jedná o vztah bytostné spřízněnosti mezi osobou a dřevěným objektem, jehož vzhled se 

proměňuje v závislosti na kabátě, jenž je mu dán, navíc jméno Ka samozřejmě odkazuje ke 

Kainovi. Také ostatní detaily scén v pracovně, jako je brnkání na harfu či pociťovaná 

nenávist, přesně korespondují se zkušenostmi Jana Paskala. Lze tedy vyvodit závěr, že 

existuje-li vztah mezi Janem Paskalem a Kajnem, panem Syslem a Ka a Kajnem a Ka, pak 

existuje také vztah mezi Janem Paskalem a panem Syslem – v perspektivě románu, v němž 

vše podléhá věčnému koloběhu vtělování se, by se dalo říci, že pan Sysel je jakýmsi 

Paskalovým „převtělením“, sdílejícím určující rysy jeho příběhu, především určitou 

osobnostní rozpolcenost a neodbytné špatné svědomí.  

Druhou nápadnou skutečností související s tendencí k organizaci do dvoučlenných 

vztahů vzájemně provázaných do komplexnějších struktur je fakt, že postavy se objevují 

obvykle ve dvojicích, a to manželských, mileneckých či přátelských, pro něž platí, že oba 

členové jsou si v jistém ohledu velmi podobní, ovšem současně tvoří jakési binární opozice. 

Následující výčet hlavních dvojic nemá být vyčerpávajícím přehledem, nýbrž spíše 

východiskem pro zobecnění principů, na jejichž základě se jednotlivé vztahy vytvářejí a 

vzájemně se podobají, a také dokladem pozice některých postav jakožto uzlů v síti, jež se 

v rámci kategorie postav formuje. Jako centra celé struktury lze vnímat vzájemně propojené 

postavy Alice, Diviše a Sofie, od nichž se dále větví „paprsky“ vztahů s mnoha styčnými 

body. Začněme postavou Alice; budeme-li postupovat v souladu s plynutím textu, prvními 

vztahy, které se čtenáři odhalují, jsou Alice Davidovičová -Pavel Santner, Alice – babička 

Davidovičová a babička Davidovičová – dědeček Davidovič. Zásadním momentem je pak 

vytvoření vztahu Alice – Diviš Paskal, čímž se dostáváme k linii Diviš Paskal – Jan Paskal, 
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Jan Paskal – Nora Paskalová, Diviš – Nanynka Šmídová a Diviš – Klaudie Bílková. 

Ohniskem Kukel je pak Sofie Syslová, kolem níž se vytváří tyto vazby: Sofie – pan Sysel a 

paní Syslová (alias Helena Műllerová), Sofie – Křídlo, Sofie – Pavel Bolinka a především 

Sofie – Alice, čím se výše naznačená triáda uzavírá. V Thétě je pak zásadní dvojicí Eliška 

Beránková a Pavel Fink a samozřejmě Eliška Beránková – Daniela Hodrová. Specifickým 

typem jsou ztělesnění Zlého, jejichž jména se v průběhu trilogie mění, ale podstata zůstává 

táž: v Podobojí se vyskytují Sanglier a Mortier, Moždíř a Divočák, Roháček a Boháček a 

Brůna a Rubeš, v Kuklách Provazník a Pazourek.  

4.5 PROMĚNA CHARAKTERU VE ZVÍŘE ČI VĚC 

Vztah podivného dvojnictví mezi Janem Paskalem a Kajnem a panem Syslem a Ka 

není jedinou realizací bytostného sepětí postavy s  ne-lidským protějškem; zatímco v již 

popsaném typu spřízněnosti existují oba členy relace současně a v částečné interakci, podstata 

jevu, jemuž bude věnována pozornost v následujících odstavcích, je odlišná, ačkoli se 

povrchová struktura obou realizací zdá podobná.
116

  

Principem druhého typu vztahu je proměna založená na sublimaci jádra charakteru 

v předmět či zvíře s nápadnou symbolickou platností, jež se k tomuto jádru určitým způsobem 

vážou. Z toho samozřejmě vyplývá nemožnost současné samostatné existence obou entit, jak 

tomu bylo v předchozím případě. Motiv proměny (stejně jako dvojnictví) lze považovat za 

topoi v širokém slova smyslu, neboť tato strategie v literatuře objevuje od samých počátků - 

jak v oblasti klasické (nejznámějším příkladem jsou Ovidiovy Proměny), tak ve folklorních 

žánrech, jako je mýtus, legenda či pohádka. Narozdíl od mnoha starších textů se však 

v Trýznivém městě prvek proměny zásadněji nepodílí na konstrukci zápletky; Hodrová navíc 

volbou objektů s velmi výraznou vazbou na tradiční koncepce a myšlenkové soustavy 

(křesťanství, baroko, romantismus atd.) zdůrazňuje nutnost sledovat v interpretaci současně 

dvě linie: jednak symbolickou platnost daného motivu, jednak vztah k „mateřské oblasti“ 

v širším slova smyslu, především co se týče odrazu daného konceptu v (relativně)současné 

kulturní a historické situaci a především ve způsobu, jímž (jakožto Češi) vnímáme sami sebe, 

společnost a svou roli v ní
117

.  
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 Hodrová se problematice lidského těla a jeho proměn do jiné podoby (i za pomoci převleků a masek 

atd.) i zobrazení této problematiky v literatuře věnuje v …na okraji chaosu…, s. 638-663. 
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 Konkrétním dokladem může např. doba národního obrození, ztělesňovaná skrze přítomnost 

takových ikon, jako jsou např. K. J. Erben, P. J. Šafařík, J. Kollár, F. L. Čelakovský a další, na Olšanském 

hřbitově, tedy v „království mrtvých“, kde jako by ještě vygradovaly vzorce chování a přístup ke světu, jež pro 
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Zcela zásadní je uvědomit si, kdy a za jakých okolností k proměně dochází: obdobně 

jako v Ovidiových Proměnách je totiž tento okamžik jakýmsi krajním východiskem v krizi, 

únikem, definitivním zvratem dramatické situace, konečným navrácením se ke svému 

bytostnému principu, jenž je ovšem viditelný jen v jiné perspektivě, než jakou umožňuje 

lidský život. Aby se tedy postava „proměnila“, musí překonat určitou zásadní existenciální 

hranici, již lze konceptualizovat mnoha různými způsoby (jako vír, propast, soutěsku atd. se 

všemi aspekty, jimž se věnovala předchozí kapitola); bez ohledu na podobu této hranice se její 

přestup nutně pojí se smrtí individua.  

V předchozím textu byla již na několika místech naznačena podstata procesu, k němuž 

v Trýznivém městě při přechodu z jedné existenční sféry do jiné dochází – nutnost znovu se 

k tomuto tématu vrátit se zakládá především na předpokladu, že moment smrti nepředstavuje 

pouze jakýsi tunel či most, kudy se prochází do jiného rozměru existence, nýbrž spíše již 

zmíněný vír, jenž dotyčného stáhne do hlubiny, kde působí našemu vědomí nepředstavitelné 

proudy a síly, aby jej posléze vrhl na druhý břeh. Navzdory nemožnosti přesně pochopit a 

popsat, k čemu ve víru smrti dochází, lze jeho princip a význam zobecnit v následující tezi: 

spirála
118

 klesající do hlubiny a vracející se zpět jako by z osobnosti abstrahovala její 

nejzákladnější (sebe)definiční rysy, tedy jádro její identity, a transformovala je zpět do 

hmotné podoby, nikoli ovšem člověka, nýbrž zvířete či věci.  

Jedná se samozřejmě pouze o jednu z možných interpretací a je třeba vzít v úvahu i 

její sporná místa. První z důležitých otázek, jež je třeba si v této souvislosti položit (s 

vědomím, že odpověď opět nutně bude pouze jednou z mnoha možných), je, proč k proměně 

v její ryzí podobě (kdy finálním stavem je zvíře či věc) dochází pouze u některých postav; 

všichni obyvatelé „olšanského království“ sice na hřbitově existují „zredukováni“ na několik 

dominantních osobnostních rysů, přesto jim bezpochyby zůstává lidská podstata. Pro 

formulaci co nejpravděpodobnější odpovědi se zdá užitečné vyjít z nápadně omezené 

množiny postav, jež absolutní proměnou procházejí: Alice se mění v jehňátko, paní Syslová 

                                                                                                                                                         
ně byly charakteristické zaživa, a specifickým způsobem vstupovaly do vztahu s jinými obdobími (opět na 

principu ztělesnění abstraktní koncepce konkrétní postavou) - neboť hřbitov je z podstaty prostorem „časově 

smíšeným“ - včetně románové současnosti. 
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 Spirála je v kontextu Trýznivého města vlastně pomyslným prolnutím dvou hlavních „pohybů“ 

tematizovaných v díle - prvním z nich je pohyb v kruhu: fyzické otáčení, ale i opakování a cyklický průběh dění, 

druhým pak pohyb po vertikále – sestup a výstup, ale i noření a vynořování, přičemž akcentován je především 

směr shora dolů (pád či skok z výšky, slézání do propasti atd.) 
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v labuť a Sofiina babička Orionová v harfu. Zde si nelze nevšimnout několika interpretačně 

nosných skutečností: jedná se o trojici ženských postav
119

 příslušejících ke třem různým 

generacím, navíc spřízněné tím, že každá z nich určitým způsobem trpí ve vztahu s mužem – 

Alici pronásledují pochybnosti, zda o ni Pavel vůbec stojí, a bezvýsledně jej vyhlíží, paní 

Syslové je manžel otevřeně nevěrný a babička Orionová je po svatbě přinucena rezignovat na 

svůj hudební talent, vzdát se dráhy harfenistky a začít se chovat podle požadavků svého muže; 

všechny tři lze tedy označit za postavy určitým způsobem osamělé až deprivované a zároveň 

výrazně ženské (v hlubším slova smyslu). V této fázi uvažování dosud jasně nevysvítá, proč 

se absolutní proměna týká právě těchto tří postav, neboť pocit nepochopení, izolace či tísně 

prožívá v románu také mnoho dalších postav, jež se ve zvíře či věc nepromění.  

Poměrně silným argumentem je zde fakt, že ne-lidská podoba Alice, paní Syslové ani 

babičky Orionové není stavem objektivně platným a trvalým, nýbrž že se tak v určitou chvíli 

jeví jediné další postavě, s níž jednotlivé ženy spojuje velmi blízký vztah, a že spojnicí mezi 

oběma podobami je jistý prvek (tzn. předmět-atribut, zvyk, záliba atd.) důležitý jak pro 

subjekt proměny, tak pro jejího „svědka“.  

Alice je jako jehňátko vnímána svým obdivovatelem Jurou Šípkem ve chvíli, kdy on 

sestoupí na dno výtahové šachty, tedy do prostoru velmi specifického s výše nastíněnými 

konotacemi, což obnáší překonání několika typů hranic. Obraz Alice-jehňátka v Jurově 

perspektivě (přičemž fokalizace skrze postavu „zakletou do podoby věčného dítěte“ umocňuje 

dojem snovosti a zakotvení v rovině symbolické) je prchavou a neuchopitelnou vizí, kterou 

lze do velké míry považovat spíše za metaforu Jurova vnímání Alice a která je několika 

motivickými vlákny svázaná s dalšími klíčovými obrazy (rozlité mléko, nenarozené mládě, 

sestup do tmavé hlubiny a další). Pomyslným „můstkem“ je v tomto případě zcela zjevně 

Alicin štucl, jedna z nejvýznamnějších románových rekvizit, z vlny nenarozených jehňátek 

perských.  

Proměnu Heleny Syslové v labuť sleduje její dcera Sofie, centrální postava Kukel, 

jejíž vědomí se stále výrazněji konceptualizuje jako složité soukolí, v němž do sebe zapadá 

množství ozubených koleček zvětšující se přímo úměrně Sofiině poznávání sama sebe 

                                                 
119

 Celému Trýznivému městu dominují ženy (a ženská generační linie babička – matka – dcera), 

přičemž tato tendence napříč trilogií sílí: těžištěm Podobojí je několik smíšených dvojic (zejména Alice a Pavel 

Santner, Alice a Diviš, Diviš a Nanynka Šmídová, Diviš a Klaudie Bílková), zatímco struktura Kukel se výrazně 

centralizuje kolem protagonistky Sofie Syslové (k níž se vypravěčka vztahuje v er-formě); Thétu jakožto část 

relativně odlišnou od obou předchozích pak významným způsobem formuje subjekt vypravěčky vystupující 

(skrze ich-formu)jako Daniela Hodrová s  „fikčním alter-egem“ Eliškou Beránkovou (nahlíženou v er-formě). 
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v druhých a druhých v sobě samé a jímž se uvádí do pohybu celá vnitřní struktura Kukel. 

K pochopení Sofiina vztahu k matce je nutné jej vnímat na pozadí následující čtyřčlenné 

struktury, kdy mnohost rolí i pořadí členů má velkou vypovídací hodnotu: manželka/matka 

Helena Syslová – dcera Sofie – manžel/ otec/ milenec Sysel – milenka Jarmila Schovánková.  

Sofie se zdá být jediným spojovacím prvkem manželů Syslových, přiklánějíc se ovšem na 

stranu matky, která tiše trpí a tráví dlouhé hodiny ve vaně v zamčené koupelně, posléze pak 

na lůžku v nemocnici na Františku, pohlcovaná stále více imaginárním světem ve vlastní 

fantazii – jedná se vlastně o ztělesnění „osamělosti v přítomnosti druhého“, neboť pan Sysel, i 

když je fyzicky doma, jí uniká v myšlenkách na jinou ženu či na pracovní záležitosti. Sofie se 

pro Helenu Syslovou v posledních týdnech života stává jedinou vazbou s vnějším světem, 

vztah matky a dcery se výrazně vykresluje na pozadí nemoci a blížící se smrti a fakt, že Sofie 

„vidí“ proměnu v labuť, znamená v přeneseném smyslu, že jí jediné Helena Syslová pootevírá 

svůj vnitřní svět, kde není nemilovanou ženou, nýbrž nádherným stvořením spojeným 

s čistotou a věrností.  

Konotační a aluzivní oblast, vytvářející se okolo symbolu labutě, se tímto samozřejmě 

nevyčerpává: kromě vžitého vnímání labutě takřka jako emblému české romantické poezie 

nelze opominout intertextový odkaz k Čajkovského baletu Labutí jezero. Souvislosti a styčné 

plochy mezi Labutím jezerem a Trýznivým městem tkví především v otázce identity nikoli 

jednolité a harmonické, nýbrž stále výrazněji rozštěpené mezi dva protikladné a zároveň 

v mnohém si blízké póly koexistující v jakémsi „zrcadlovém dvojnictví“, symbolizovaném 

např. „černou a bílou labutí“. Interpretace fenoménu proměny u Hodrové se zde může opřít 

zejména o dva prvky z díla Čajkovského. Prvním z nich je fakt, že hodná princezna byla 

v labuť proměněna zlým kouzelníkem, což lze v symbolickém smyslu vztáhnout k situaci 

z Kukel tak, že paní Syslová se neproměnila zcela z vlastní vůle, nýbrž byla proměněna 

tísnivým prostředím domova bez manželské lásky. Druhým je pak leitmotiv dvojakosti, 

podvojnosti prolínající se celým Trýznivým městem, zejména však jeho první částí, v baletu 

ztvárněný „dvojrolí“ Odetty a Odilie – právě na pojetí „černé a bílé labutě“ buďto jako „dvou 

stran jedné mince“, nebo jako dvou různých protikladných bytostí, závisí celkové vyznění 

celého díla – čímž se po určitém zobecnění znovu vracíme ke konfliktu dílčích složek 

charakteru a (ne)vyhraněnosti identity.  

Symbolická proměna babičky Orionové v harfu, takřka nepostradatelný atribut 

krásných dam či andělů ve středověké i romantické poezii i próze a symbol ušlechtilého 

umění, ve své podstatě tematizuje střet a disharmonii (poněkud paradoxně vzhledem ke 



101 

 

svému poetickému potenciálu), a to na několika rovinách: tentokrát se nejedná o vnitřní svár 

nejistého jednotlivce, ale naopak o konflikt mezi dvěma osobami s vyhraněnými postoji: na 

jedné straně zde stojí idealistická dívka s uměleckým nadáním a touhou vyniknout ve hře na 

harfu, na straně druhé sportovně a pragmaticky založený muž, pro nějž je zájem celku 

nadřazený zazáření jednotlivce. Po sňatku poměrně očekávatelně získává dominanci muž a 

přinutí dívku, aby se svých ideálů a někdejšího životního stylu zřekla a přizpůsobila se tomu, 

co sám pokládá za správné; ona tak učiní, nesplněná touha realizovat se v oblasti hudby 

ovšem nemizí, pouze je potlačena do nevědomí a připomínána pouze výjimečně při letmém 

pohlazení strun harfy v mužově nepřítomnosti. Individuální kreativní „já“ je konfrontováno 

s požadavky, které jsou mu cizí, přesto se jim musí podřídit; harfu lze v této perspektivě 

chápat jako násilím potlačenou tvůrčí a ženskou část osobnosti (v protikladu k sokolské 

disciplíně dědečka Sysla); tento rys se ovšem v okamžiku krize (přestupu hranice) ukáže být 

pomyslným „extraktem“ babiččiny osobnosti. Proměnu tentokrát reflektuje vnučka Sofie, 

s níž babička vede dlouhé rozhovory a stejně jako matka v ní nalézá jediné blízkého člověka.  

4.6 VTĚLENÍ ABSTRAKTNÍHO PRINCIPU A GENIUS LOCI 

Jak vyplývá z předchozích odstavců, Hodrová v Trýznivém městě zásadním způsobem 

rekonceptualizuje a rozšiřuje kategorii postavy, především tak, že vtiskuje bytostný charakter 

i entitám běžně pokládaným za neživé či jevům a principům povahy nehmotné, vtělujícím se 

do obvykle nestálých a hmatatelných podob. Tomuto druhého případu bude věnována 

pozornost v následující pasáži, opět především s cílem scelit informace zmíněné na různých 

místech práce v komplexnější strukturu s důrazem na vzájemnou provázanost jednotlivých 

částí.  

Prvním nápadným vtělením abstraktního principu či ducha místa je ptakokrysa 

přebývající v zásvětním prostoru komory vytržené z přirozeného řádu času a s ním spjatých 

proměn a pomíjení. Podstata této podvojné bytosti vyrůstá z nevyhraněnosti místa na pomezí 

dvou různých rozměrů existence, světa neviditelného běžnou perspektivou, obývaného 

zemřelými. Její existence se konstituuje v otázkách bez jasných odpovědí, v průniku kontrastů 

a prchavých momentech prolnutí elementů, jimiž je tvořena: „Je to krysa Komornice, anebo 

pták Komorník […]? Anebo je to vždycky obojí? Obojživelný duch komory, ptakokrysa, 

která se zrodila ze směsi prachu, hadříků, srsti ze starých kožíšků, útržků papíru a oživujícího 

slova. A byla ptakokrysa. Zajisté bylo nezbytné, aby se všechny tyto složky spojily za 

zvláštních, neopakovatelných okolností, snad v den, kdy světlíkem dopadl dovnitř nějaký 

sluneční paprsek (takových dní bylo v roce málo, byly-li vůbec nějaké) – na zlomek času, jenž 
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postačil, aby se naplnil zázrak oživení hmoty. Přišel na svět duch komory s podobou krysy a 

ptáka, aspoň těm se podobal v dětské představivosti.“
120

 

Citovaný úryvek ilustruje několik podstatných, vzájemně provázaných jevů. V první 

řadě je to extrémní důraz kladený na všudypřítomný princip ambivalence, dvojakosti či 

kontrastu: už zde, na prvních stranách Podobojí, se totiž navazuje vlákno vinoucí se postupně 

až do středu labyrintu textu. Konkrétně lze už na malé ploše výše uvedeného textu nalézt 

následují protínající se opozice, výrazně založené na kognitivní teorii představových schémat: 

nahoře (pták) x dole (krysa) smíšené v jediné bytosti, tma (komora) x světlo (slunce), živé x 

neživé, obyčejné x zázračné a další. Dalším důležitým rysem je moc přisuzovaná slovu 

(obecně řeči, jazyku)
121

 - v jisté paralele ke starozákonnímu příběhu stvoření je slovo silou 

oživující, nejdůležitějším aspektem procesu zbytostnění abstraktního konceptu rozpolcenosti a 

věčné proměnlivosti. Třetím jevem, jejž je třeba zmínit, je prchavost a neuchopitelnost ducha 

komory: jeho existence vyrůstá z náhodné souhry okolností, je nepředvídatelná a vymyká se 

lidskému chápání, ptakokrysa se navíc nezjevuje komukoli, nýbrž jen těm postavám, které 

dokážou nahlížet na svět z nezvyklého úhlu pohledu (typickým příkladem takového vyšinutí 

z běžné perspektivy je „divný filosof“ Diviš Paskal).  

Kromě ztělesnění prostoru komory lze mezi konkretizovaná abstrakta zařadit také 

postavu Alicina syna Benjamina Davidoviče, analyzované v souvislosti s prostorem ženského 

lůna, kdy jsme se soustředili především na paradoxní (výrazně biblicky laděný) obraz 

prvorozeného syna jakožto jehňátka nikdy ani nepočatého. Promluva, jíž Benjamin definuje 

vlastní existenci, působí jako zvláštní variace na příběh narození Páně: „Jsem Benjamin, 

nejmladší z rodu Davidovičů. Jsem hlas volajícího v komoře. Do tváře mi dýchá pták 

Komorník o nohy se mi otírá krysa Komornice a nade mnou, světlíkem sestupuje duch 

Hergesell a přichází na mne. Můj pokrm je cibule a chlebové drobty. Jsem ten, jenž mluví 

v podobenství. – Hle, holá země, z níž přes noc vyráží réva a v touž hodinu nese hrozny. Jsem 

život zrozený ze smrti, život počatý v klíně mrtvé. Houpá mě v šábesovém ubruse a tichounce 

mi prozpěvuje.“
122

 

                                                 
120

 Podobojí, s. 10 
121

 Slovo, řeč a text se v Trýznivém městě, zvláště v Thétě, zvýznamňují v několika různých kontextech: 

mateřský jazyk se (v aluzi na Kaladý Milady Součkové) může stát útočištěm, skrýší před cizím, nepřátelským 

světem; s tímto rysem souvisí také očistný a takřka psychoterapeutický akt psaní (což je tematizováno jednak 

v epizodách o B. Němcové, jednak ve (vnitřních) monolozích vypravěčky v Thétě; zásadní je také užívání 

existenční formule „jsem“ v promluvách neživých entit – jejím vyslovením se existence potvrzuje, definuje a 

specifikuje, nabývá vnější podoby. 
122

 Podobojí, s. 76 
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Dále bude pozornost věnována jinému výseku husté sítě motivů, témat a aluzí 

k náboženským textům, jež s Benjaminovým charakterem souvisí, a to otázce spasitelství, 

mesiášství a vyvolenosti. Jak už bylo řečeno, fantastické okolnosti Benjaminova příchodu na 

svět jsou vlastně ustálenými topoi starých legend a hrdinských i spirituálních příběhů o 

mladících vyvolených ke spáse světa a slavným činům vypravovaných napříč různými 

kulturami a náboženstvími – s touto tendencí se shoduje i pokračování Benjaminova 

„životopisu“, jenž samozřejmě jeví výraznou podobnost s Kristem. Na neobyčejný statut této 

postavy poukazuje už idealizace Benjaminova zevnějšku i vystupování: je líčen jako krásný, 

všeobecně milovaný zlatovlasý mladík. Zvrat ovšem nastává ve chvíli, kdy se hedvábný 

kapesník s otiskem jeho tváře přetrhne vedví – v intertextové návaznosti na romány populární 

zejména v 19. století, v nichž je osud člověka podivným způsobem spjat s osudem obrazu, 

sochy apod., se Benjaminův obličej mění ve lví tvář stiženou leprou a všichni obyvatelé 

„olšanského království“ se od něj s odporem odvracejí, někdejší Vyvolený se stává 

„malomocným králem hřbitovního tvorstva“
123

. 

Posledním příkladem ztělesnění abstraktního principu jsou dvojice Zlých, jejichž 

podoba se v průběhu trilogie proměňuje, podstata ovšem zůstává stále tatáž – s určitým 

zobecněním lze říci, že tyto dvojité prototypy zla, moci, brutality a falše odpovídají různým 

společensko-politickým fázím, jež se u nás v průběhu 20. století vystřídaly, a dokonce lze 

přinejmenším některé z nich považovat za ztělesnění individuálního strachu a představy 

Zlého. Příkladem dvou „osobních mučitelů“ jsou Sanglier a Mortier, kteří děsí Jana Paskala. 

Jeden z nich přitom konstatuje, že na jejich jménech ani konkrétní podobě nezáleží – jména 

(tzn. v přeneseném smyslu dobově vázanou formu) jim dávají lidé, ovšem princip je na lidech 

nezávislý a přetrvává. Po Sanglierovi a Mortierovi se objevují bestiální Moždíř a Divočák, po 

nich Roháček a Boháček (jejichž napohled vlídné vystupování má zakrýt intriky a kruté 

metody výslechů v Bartolomějské ulici, jež už svým názvem odkazuje ke sv. Bartoloměji a 

„svlékání z kůže“) a dále v Kuklách Pazourek a Provazník, kteří „nenápadně“ pronásledují a 

obtěžují Sofii Syslovou, jíž jsou neustále v patách: ačkoli jí přímo neubližují, pouhá možnost 

jejich objevení způsobuje, že se Sofie stává neklidnou a ostražitou. 

  

                                                 
123

 Tuto metaforickou referenci (a její variace) k Benjaminu Davidovičovi využívá autorka ve většině 

pasáží, v nichž se o dané postavě v Podobojí zmiňuje.  
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5 POHYB  

5.1 VÝZNAM KATEGORIE POHYBU V CELKOVÉ STRUKTUŘE 

TRÝZNIVÉHO MĚSTA 

Aspekt pohybu postav prostorem byl v úvodu práce definován jako třetí osa pomyslné 

trojrozměrné interpretační soustavy, do níž náleží všechny dílčí „souřadnice analýzy“, od 

motivů až po nápadnou symboličnost kompoziční a jazykové výstavby celé trilogie. V této 

závěrečné kapitole se (s vědomím, že opsaný „kruh“ je vzhledem k povaze zkoumaného díla 

příznačný) pokusím konkretizovat a doložit ideu, že pohyb je jakýmsi průnikem či svorníkem 

obou kategorií, jimiž se práce především zabývá, a že tedy detailnějším rozborem této složky 

díla pravděpodobně zapadnou na svá místa poslední „dílky skládačky“ a obraz zkoumané 

oblasti se vyjeví jako relativně celistvý. Jistý syntetizující princip (tedy zvýznamnění uzlů, 

v nichž se linie prostoru provazuje s linií charakterů) ovšem prostupuje celou prací jako její 

základní perspektiva – nabízí se tedy otázka, jakým způsobem bude třetí kapitola rozvíjet či 

přesahovat průběžně realizovaný záměr nahlížet obě oblasti ve vzájemných souvislostech. 

Jednou z možných odpovědí je následující metaforický obraz: snahu vztahovat se ke kategorii 

prostoru skrze kategorii postav a naopak lze přirovnat k budování stále pevnějšího mostu mezi 

pomyslnými dvěma břehy jediné řeky. Pokus o scelující interpretaci prizmatem složky 

pohybové pak v takto pojaté situaci znamená stát uprostřed hotového mostu v pozici čelem po 

proudu tak, že jsou oba břehy vidět naráz. Vztah kapitoly o pohybu k oběma předchozím i 

k dílu samotnému lze samozřejmě vyjádřit i jazykem méně abstraktním: „most“ z výše 

načrtnutého obrazu je překlenujícím prvkem mezi dvěma oblastmi literárního díla, 

pomyslným „územím nikoho“ či „smíšeným prostorem“, kdy propojením dvou vstupních 

domén vzniká doména třetí, konstituovaná skrze unikátní kombinaci rysů obou prostorů 

základových. Cílem obou předcházejících kapitol bylo tedy mimo jiné zkonstruovat takovýto 

most, na který v následujících odstavcích vstoupíme (tedy využijeme dosud nabytých 

poznatků a závěrů) ve snaze o komplexnější pohled „z výšky“ – opakování informací 

z předchozích částí práce se tu zdá účelné, neboť kondenzací jednotlivých významových 

vláken do soudržnější struktury sevřené tematickým rámcem problematiky pohybu se ukazuje 

„ornament“ celé textury, upozaďovaný dosud zájmem o dílčí linie. (Jazykem Théty by se dalo 

říci, že aspekt pohybu se stává další z mnoha bran, jimiž lze vstoupit do Trýznivého města.) 

Nejprve je třeba se vrátit ke zjednodušené (a zjednodušující) představě pohybu jakožto 

„průsečíku“ prostoru a postav a popsat ji precizněji: základní idea, že aby se prostor nestal 
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pouhou kulisou, je nezbytná přítomnost a aktivita postav, a naopak, že postavy nutně 

potřebují dostatečně velkou a rozrůzněnou scénu pro naplnění svého dynamického potenciálu, 

samozřejmě platí a zakládá pojetí kategorie pohybu jakožto prostředku či způsobu, jímž se 

reciproční vztah mezi charaktery a místy realizuje. Jinými slovy by se tato funkce dala označit 

jako určité „komunikační rozhraní“; vnitřní dynamika a vývoj díla totiž vždy vychází 

z interakce jeho jednotlivých složek. Metaforicky míněnou paralelu s dialogickou 

komunikační situací lze dále rozvinout: jako „mluvčího“ ve vztahu postav a prostoru lze 

označit tu stranu, jež svou akcí přímo či nepřímo vyvolává určitou reakci „partnera“, zatímco 

„posluchač“ je určitým způsobem ovlivňován a formován podněty, jež dostává; pohyb 

v tomto modelu slouží jako prostředí či médium, v němž interakce probíhá. Z označení 

komunikace jako dialogické vyplývá, že zastávané role se mění – specifickým rysem 

Trýznivého města je navíc neobvykle časté a výrazné fungování prostoru jakožto „mluvčího“, 

tedy prvku v danou chvíli aktivnějšího a dominantnějšího, jehož vůlí se řídí další vývoj 

„rozhovoru“.  

5.2 PRINCIP STATICKÝ VERSUS DYNAMICKÝ  

5.2.1 APLIKACE VZHLEDEM K PROSTORŮM 

Aspekt pohybu samozřejmě nezakládá pouze vztahy mezi kategoriemi prostoru a 

postav, nýbrž také vnitřní dynamiku uvnitř každé z nich. Co se týče prostorů, souvisí tato 

problematika především s pamětí míst: jak si v Kuklách uvědomuje Sofie Syslová, obchází-li 

člověk určité místo dokola, může se za určitých okolností stát svědkem postupného 

rozpomínání se tohoto místa na svou minulost a na postavy či výjevy, které s ní souvisí. 

V tomto případě není důležitá konkrétní postava, nýbrž její pohyb jako takový, neboť pouhá 

přítomnost charakteru na určitém místě k rozpomenutí se nestačí. Prostory lze navíc dělit na 

statické a dynamické: rozdíl, jak je zřejmé, spočívá v tom, že první zmíněné jsou spjaty se 

stagnací, letargií a pasivitou, často metaforizovanou spánkem, a také s vytržeností z běžného 

plynutí času. Typickými příklady jsou např. komora v bytě proti Olšanskému hřbitovu, Jurova 

pohovka, ložnice Pavla Bolinky v Záhřebské ulici, školka na Bezovce a další. Podstata 

každého z těchto míst je poněkud jiná: komora je místem zásvětním, místem vyhrazeným 

primárně mrtvým, přebývajícím zde v bezčasí charakteristickém pro tento existenční stav 

(jejich vývoj či flexibilní přizpůsobování se aktuální situaci je z principu nemožné; 

posmrtným osudem prarodičů Davdovičových je pasivní poddání se časové smyčce, z níž 

nelze vystoupit), zatímco Jurova pohovka symbolizuje neschopnost a strach živého člověka 

stát se (kvůli vrozené retardaci) součástí proměnlivého a potenciálně nebezpečného světa 
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venku a jeho únik do sice bezpečného, ale otupujícího sezení na jediném místě. Ložnice Pavla 

Bolinky je místem velmi zvláštním, s výrazným rozměrem mytickým či pohádkovým: Sofie 

Syslová sem opakovaně přichází za Pavlem, svou dětskou láskou, který však pokaždé tvrdě 

spí záhřebským spánkem. Aby jej Sofie mohla alespoň na okamžik spatřit, musí vždy jeho 

ženě, učitelce Bolinkové ze školky na Bezovce, o níž bude řeč dále, dát dárek - určitou vlastní 

věc, kterou učitelka od Sofie požaduje a jejíž hodnota se neustále zvyšuje. Tento dar je přímo 

v textu Kukel nazván obolem, tedy mincí placenou převozníkovi za cestu do říše mrtvých.
124

 

Stejně jako v případě mnoha jiných scén Trýznivého města, také zde se ovšem nabízí 

alternativní interpretace: spánek Pavla Bolinky možná není přímo smrtí, nýbrž nucenou 

izolací od jiných žen (a zejména od Sofie), do níž jej ze žárlivosti staví jeho žena; tomuto 

výkladu by nasvědčoval také fakt, že Pavel se posléze proměňuje v loutku představující jeho 

samého, tedy v metaforické zpodobnění své vynucené pasivity pod vlivem dominantní ženy, 

jež jej ovládá.  

Dalším statickým místem, kde učitelka Bolinková uplatňuje svou moc, tentokrát nad 

dětmi, je mateřská školka na Bezovce. V textu Kukel (a v náznacích a variacích také v Thétě) 

se opakovaně objevuje zdánlivě banální situace, kdy chlapeček Vítek ze školky utíká, protože 

v ní nechce spát, a především ne s obličejem zakrytým spací rouškou ze starého prostěradla, 

k čemuž učitelka děti nutí. V těchto scénách se projevuje rys patrný i na jiných místech textu, 

a tím je propojení dětství s čímsi potenciálně nebezpečným a nevyzpytatelným
125

 - bezovkový 

spánek se zakrytými obličeji, jehož se Vítek instinktivně děsí, se opět nápadně podobá smrti 

(další, temná interpretační rovina podporující stupňující se dojem nepřirozenosti toho spánku 

se odkrývá na samém konci Kukel v symbolické a vizuálně velmi působivé scéně, kdy se 

Vítek v jakési vizi Jarmily Schovánkové, přiznané milenky pana Sysla, proměňuje v ptáčka, 

aby se posléze ukázal být jejím nenarozeným dítětem; Jarmilina (pravděpodobná) sebevražda 

pod vlivem této představy je zpodobněna tak, jako by Vítek Jarmile ve vaně („smaltované 

kolébce“) svým ostrým ptačím pařátem rozškrábl zápěstí a ona vykrvácela.  

                                                 
124

 Dojem, že spánek Pavla Bolinky není běžným spánkem, se v průběhu textu stále stupňuje skrze 

nejrůznější náznaky, např. skrze paralelu záhřebského spánku se spánkem olšanským, blanickým, bezovkovým 

atd., dále kvůli skutečnosti, že Sofii se ani při fyzickém doteku nepodaří Pavla probudit a kvůli zmiňovanému 

obolu, jenž Sofie platí za zprostředkování návštěvy; tento dojem se stává jistotou ve scéně, kdy se Pavel 

v kavárně setkává se zemřelým panem Turkem 
125

 Dalšími typickými příklady jsou dětské hry, které se objevují obvykle v nečekaném kontextu, 

zpochybňující běžné konotace dětství jakožto období šťastného, bezpečného a nevinného (např. hra na sochy, při 

níž si neznámý kupec navždy odvede Rut Kadlecovou, roztáčení probíhající na Olšanském hřbitově atd.), či 

„říkanky“ (např. úryvek z Prvních písmen M. Součkové: „Kdo dělá motovítko, umře…“) 
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Určitou protiváhu k prostorům statickým tvoří prostory dynamické, jejichž základním 

principem je pohyb a nestabilita. Nejvýraznějším prostorem tohoto typu je jakési silové pole 

prostírající se mezi domem naproti Olšanskému hřbitovu a Šibeničákem, v němž je Alice 

nucena bez ustání těkat mezi těmito dvěma centry, puzena vnitřním neklidem z marné lásky. 

Dalšími příklady dynamických prostorů je např. soutěska či světlík; aby se naplnil jejich 

potenciál, musí některá z  postav – velmi často je to Diviš Pascal - překonat propast pod 

sebou, stísněný prostor a další nebezpečí a dospět z jedné strany na druhou. Zcela specifickým 

případem je pak text konceptualizovaný jako prostor, neboť text bez vnitřní dynamiky, napětí 

a směřování jako by rezignoval na samotnou podstatu umělecké tvorby.  

5.2.2 APLIKACE VZHLEDEM K CHARAKTERŮM 

Jak už bylo naznačeno, rozdělení prostorů na statické a dynamické koreluje 

s analogickou opozicí v kategorii postav: ty statické se často stávají jakýmsi charakterem 

prostoru, v němž setrvávají (např. babičku a dědečka Davidovičovy lze považovat za 

ztělesnění ducha zásvětního prostoru komory) a splývají s ním. Prototypem postavy statické, 

jak vyplývá z předcházející úvahy, je Jura Šípek; přestože v závěru Podobojí z pohovky 

vstává a zaujímá uvolněnou pozici po svém otci, nejedná se o dospělost či vývoj v pravém 

slova smyslu, neboť Jurova aktivita je motivována pouze touhou po moci a vnějším uznání, 

přičemž jeho duševní obzor zůstává stejně omezený jako dříve. Naopak postavami 

dynamickými jsou všichni tři protagonisté Podobojí a Kukel, tedy Alice, Diviš a Sofie, každý 

ovšem v poněkud jiném smyslu. Alice je přímo ztělesněním vnitřního neklidu, nejistoty a 

pochybností, což se navenek projevuje puzením k pohybu, jemuž se nedokáže ubránit. 

Veškeré textové zmínky o Alici ji zachycují v zoufalém spěchu; příznačné ovšem je, že 

přestože je fyzicky neustále v pohybu, její vnitřní stav se nemění – opakovanými cestami 

mezi komorou a Šibeničákem tedy nemůže dojít klidu, nýbrž je vnímá spíše jakou určitou 

formu pokání za nejasně tušenou vinu. Pohyb Divišův lze oproti tomu považovat za vnější 

vyjádření jeho rozpolceného charakteru „divného filosofa“ – bytostná potřeba překonávat 

hranice a balancovat neustále na okraji pomyslného srázu, klást si zvláštní otázky a hledat na 

ně odpovědi v oblastech běžně nepřístupných, toužit po nesplnitelném a neustále oscilovat 

mezi dvěma alternativami nabývá v textu podoby přelézání zásvětního prostoru světlíkové 

šachty, výrazně symbolického pokusu o překonání soutěsky smrti v opačném směru atd. 

Zásadní je zde jakási převrácená paralela k Alicině příběhu, neboť cyklická kompozice 

Podobojí se otevírá i uzavírá momentem skoku z okna – v první scéně přestupuje hranici 

života a smrti Alice, zatímco v poslední Diviš, oba přemoženi těžko vyjádřitelnou touhou po 
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nenaplnitelné lásce. Postavou dynamickou v nejvnitřnějším slova smyslu je pak Sofie 

Syslová: její cesty trýznivým městem vedou k postupnému odhalování jednotlivých vrstev 

kukly, tedy jakoby různých charakterů, jež se v ní střetávají a prostupují. Díky tomuto 

vykuklování je navíc schopnější vnímat svět očima jiné postavy, což se především týká ponoru 

do otcových vzpomínek po usednutí na jeho točicí židli v pracovně, a přesněji si uvědomovat 

své místo ve složité struktuře dění – v souvislosti s metaforou kukly a postupného svlékání 

jednotlivých vrstev lze říci, že Sofie se jako jedna z mála postav opakovaným zapřádáním 

skutečně vyvíjí a proměňuje (typicky právě uvnitř sebe samé); skrze narůstající schopnost 

empatie a (sebe)reflexe dochází postupně k rozbití jejího zdánlivě jednolitého a 

neproblematického vnímání světa do tříště částí, jež k sobě náhle přestávají pasovat, ovšem 

každá z nich má pro Sofii a její hledání větší cenu než předchozí celek.  

5.3 KATEGORIZACE POHYBU Z HLEDISKA TEMATICKÉHO 

(VÝZNAMOVÉHO) 

Ačkoli není možné pojednat na tomto místě všechny konkrétní realizace pohybu 

postav městem, nelze na tuto problematiku zcela rezignovat, neboť právě skrze různé 

interakce charakterů a míst se naplňuje potenciál zakódovaný v jádru celého díla
126

. 

Východiskem je v této situaci určité zobecnění, díky němuž lze v Trýznivém městě rozlišit 

několik zásadních „významových polí“ (zahrnujících vždy množinu konkrétních projevů 

daného jevu v rovině fabule) s nápadně silnými intertextovými vztahy k jiným dílům. Pro 

přehlednost budou tato širší „pole“ uvedena nejprve výčtem a poté popsána podrobněji – 

jedná se mimo jiné o hledání (vztahu k blízkým, k předkům i k sobě samému) a bloudění, 

skok či pád z výšky, výstup a sestup, uvíznutí v „časové smyčce“, překročení hranice atd. Je 

samozřejmě třeba mít na paměti, že toto rozdělení se v mnoha bodech kříží, překrývá a 

doplňuje s klasifikací podle jiných kritérií, např. aspektu „geometrického“, jak bude vidět 

dále.  

Hledání se v rámci zmíněného výčtu ukazuje jako kategorie nejdůležitější a současně 

nejobecnější, neboť všechny následující realizace pohybu jsou určitým způsobem tomuto cíli 

podřízeny, ačkoli se od sebe mnoha znaky odlišují. Protože by tedy mnohostrannost této 

kategorie měla vyplynout z rozboru zmíněných variant, omezme se nyní na hledání v jeho 

„základním“ smyslu – na hledání cesty, ztracené osoby či předmětu atd. Nejzřetelněji 

akcentovaná je tato oblast v Thétě, kde tvoří celou základovou strukturu díla: vypravěčka zde 

                                                 
126

 Jakkoli jsou tedy v Trýznivém městě kategorie prostoru a postav interpretačně podnětné samy o sobě, 

vznik fikčního světa díla v jeho specifičnosti je podmíněn jejich prolnutím skrze vzájemný kontakt. 
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hledá cestu temným hvozdem vzpomínek, pocitů a asociací, přičemž jako osobnost tvůrčí 

musí nutně projít mnoha fikčními světy, jež jako konstrukty její imaginace tvoří 

neodmyslitelnou součást jejího vnitřního světa, a pochopit jejich vztah ke světu reálnému. 

Metaforický obraz „temného hvozdu“ není zvolen náhodně – úvodní (a v jisté obměně i 

závěrečná) zpola snová scéna Théty je totiž komplexní variací na výjevy z Danteho Božské 

komedie, kdy se bloudící setkává se svým průvodcem-básníkem. V této souvislosti je zásadní 

si uvědomit, že aluze k Božské komedii se v Thétě neomezuje na dějovou či motivickou 

podobnost individuálních scén (nejnápadnějšími aluzivními motivy jsou kromě básníka také 

dvě šelmy, brána s nápisem varujícím před vstupem do trýznivého města atd.), nýbrž že 

spočívá v rozvíjení týchž kompozičních a myšlenkových principů, především co se týče 

sestupu do stále temnějších „kruhů“, jenž je však nezbytný pro určité vnitřní očištění. Různé 

podoby hledání přítomné v Thétě lze přitom nejlépe vykládat jako znovuobjevování vazeb 

k otci a k dětství vůbec – podstatou této cesty, již musí píšící vykonat (ať už pod vlastním 

jménem, či „skryta“ v některé z postav), je soustředěné prožití zpola zapomenutých momentů 

z vlastní minulosti a jejich následná integrace do obecněji platného celku, čemuž výrazně 

napomáhá imaginace a nalézání paralel s příběhy jiných postav, skutečných i fikčních. Kromě 

otce je v Thétě „atributem“ dětství také perziánový štucl, figurující v Podobojí i v Kuklách 

jako „románová věc“ s předobrazem ve štuclu skutečném, ztraceném kdysi v krátkém 

intervalu mezi dvěma vyfocenými momentkami – na první jej malá Daniela Hodrová ještě 

má, na druhé nikoli. Právě z tohoto důvodu získává štucl v Thétě oproti prvním dvěma částem 

ještě další rozměr:  skutečnost, že okamžik ztráty lze takřka přesně určit a v myšlenkách se 

k němu vrátit, nemění současnou bezmoc vypravěčky předmět znovu získat, pouze se pokouší 

jeho zmizení přesněji pochopit a vyrovnat se s ním. Aplikace této skutečnosti na ztráty 

povahy mnohem osobnější je nasnadě: přestože předěl mezi dětstvím a dospělostí, mezi 

životem a smrtí otce atd. je zřejmý a jasně definovatelný (v případě vypravěččina dětství je 

tento předěl spojen s přestěhováním se do jiného domu, čímž vznikají dva konotačně různé 

toposy – „dům dětství“ naproti Olšanskému hřbitovu a dům dospělosti na náměstí 

Komenského s výhledem na byt Syslových z Kukel), je takřka nemožné jej překročit – při 

pokusu o „návrat v mysli“ jako by se stále více rozevírala trhlina mezi skutečností a jejím 

obrazem ve vědomí subjektu. Štucl se jako věc opakovaně ztrácená a nalézaná nepojí 

samozřejmě pouze k Thétě, nýbrž i k oběma předchozím částem – podstata tohoto 

„putovního“ atributu jako takového již byla v příslušných podkapitolách poměrně detailně 

rozebrána, což v aktuálním kontextu poslouží jako východisko při úvaze, co konkrétně ve 

štuclu každý z řady jeho přechodných majitelů hledá a (ne)nachází.  Jak už bylo řečeno, Alice 
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Davidovičová v něm hledala jistotu, útočiště a útěchu ve chvíli, kdy se odhodlala ke skoku 

z okna. Přestoupení hranice mezi životem a smrtí však štucl nijak ovlivnit nemohl – Alice ve 

štuclu tedy zřejmě našla morální sílu k překročení hranice mezi životem a smrtí, před 

následky skoku se v něm však samozřejmě ukrýt nemohla. Jura, k němuž se štucl posléze 

dostává, v něm hledá a nenachází slast, lásku a pocit výjimečnosti, který prožíval, když mu 

Alice občas dovolila vložit ruku dovnitř; bez Alice (tedy osobnosti milované a obdivované) 

pro něj štucl takřka nemá cenu, přesto na něm lpí a žárlivě si jej ukrývá, pro pocit, že je tak 

s Alicí v určitém spojení. Třetím, kdo štucl získává, je Diviš, a to způsobem poměrně 

příznačným – lstí totiž přiměje Juru, aby mu jej dal. Od této chvíle se k sobě charaktery Alice 

a Diviše podivným způsobem přibližují, aby se v poslední scéně Podobojí jejich osudy 

setkaly v paralele ke scéně úvodní, neboť stejně jako Alice vykročila oknem dětského pokoje 

naproti Pavlu Santnerovi, vychází teď Diviš volným pádem naproti Alici. Proces postupného 

sbližování postav, popsaný už v předchozí kapitole, graduje ve chvíli, kdy štucl v Kuklách 

nalézá na prahu babiččina domu (což je místo samo o sobě symbolické) Sofie Syslová. 

Zintenzivňující se dojem, že se sama v sobě setkává s kýmsi dosud neznámým, ji nutí 

odpoutávat se od pohledu, na něj byla dosud zvyklá, a postupně projít několika proměnami. 

Alicin štucl samozřejmě nelze považovat za spouštěč Sofiina vnitřního i vnějšího pohybu, 

spíše za určitý katalyzátor dějů, jež v ní i kolem ní probíhají a jichž si je stále silněji vědoma.  

Skok či pád z výšky, druhá z obecněji vymezených skupin, již byl v různých 

souvislostech několikrát zmíněn, což souvisí jak s nápadnou frekvencí tohoto motivu 

v Trýznivém městě, jak s jeho zvláštním významem. Nápadný je nejen fakt, že zde neobvykle 

velké množství postav umírá sebevraždou, ale především shodný způsob, jenž Alice, Diviš i 

Křídlo pro přechod do jiného stavu existence volí, tedy skok z okna či balkónu. U obou 

protagonistů Podobojí je navíc zdůrazněn jednak moment kroku do prázdna a extatická 

vteřina volného letu, jednak pozice těla přesně uprostřed mezi nebem a zemí, na pomezí, 

odkud ovšem vede cesta pouze jediným směrem. V této souvislosti se zdá symbolickým také 

Křídlovo jméno jasně odkazující k letu a létání, zvýznamněné navíc skutečností, že v celém 

spektru postav Trýznivého města je Křídlo takřka jediný, koho neznáme křestním jménem, 

pouze příjmením, jež se tak stává jakýmsi znakem této postavy. Obecně vzato zde 

samozřejmě hraje výraznou roli vertikála vnímaná směrem dolů současně jako výška i 

hloubka, včetně konotací, jež se s tímto pohybem pojí. Dochází tak k již zmiňovanému 

 prolnutí dvou úhlů pohledu, z nichž lze problematiku pohybu v díle nazírat – vertikála je 

ovšem v díle konceptem natolik zakódovaným také do struktury jiných realizací pohybu, že se 
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zdá vhodnější zabývat se jí detailněji až v abstraktnější perspektivě následujících odstavců 

věnovaných pohybu z hlediska „geometrického“. 

Vertikála jako rozměr i princip má stěžejní význam také v případě výstupu a sestupu, 

což je zejména v prvních dvou částech pohyb nejen extrémně častý, ale především spojený se 

samotnou podstatou díla a jeho hlavními principy – výstup a sestup je totiž nutno vnímat jako 

nedělitelný celek, jako dvě strany jedné mince, tedy jako jev principielně srovnatelný např. 

s ptakokrysou ze zásvětní komory. Kromě této podvojné povahy hraje roli také fakt, s jakými 

postavami a prostory se výstup a sestup pojí, neboť jejich společným rysem je vždy jistá 

výjimečnost a silný symbolický potenciál. Jak lze předpokládat, tímto pohybem se akcentuje 

především topos hory (prvku v krajině dominantního, v němž je navíc svinutý řetěz 

potenciálních intertextových souvislostí) a propasti (taktéž prostoru významně přesahujícího 

z roviny reálné do roviny abstraktní), přičemž aktéry těchto scén je buď někdo ze „zlých“ 

(např. Boháček a Roháček zdolávající opakovaně Grossglockner ve Vysokých Taurech či 

Kosťa Suchoručkov lezoucí na Salavat-dag), Diviš Paskal nebo Alice (tedy postavy 

dynamické, skrze které se naplňuje gesto vykročení z vymezeného prostoru, vedené touhou 

poznat, co je za jeho hranicí)
127

. Za specifickou realizaci sestupu a výstupu, objevující se 

v Thétě, lze považovat spouštění loutek do vany-světa a jejich následné vytahování zpět na 

šňůru-nebesa, doplněné navíc o další úroveň touhou některých loutek spustit se raději 

odtokovým otvorem vany do „pekla“, než dál žít v nesnesitelně hladkém a bílém prostoru 

vany.  

Uvíznutí v časové smyčce je pojmem zastřešujícím rozličné konkrétní realizace 

pohybu, neboť, jak už bylo řečeno, se jedná vlastně o formu existence následující po smrti, jíž 

nutně každá z postav, jichž se to týká, prožívá jinak v závislosti na svém předchozím způsobu 

života (navíc samozřejmě vzhledem k takto obecnému vymezení dochází k částečnému 

překrývání s jinými typy pohybu). Není cílem následujících odstavců zabývat se jednotlivě 

každou z těchto různých realizací, nýbrž ukázat princip časové smyčky na charakteristickém 

příkladu, přičemž nejvýrazněji jsou zákonitosti „zacyklené“ posmrtné existence patrné 

v pohybu Alice Davidovičové. Akceptovaný rozpor mezi předem známým neuspokojivým 

výsledkem a nutností přesto v pohybu neustat se ukazuje na příkladu následujícího úryvku 

z počátku Podobojí: „„A už je Alice tady, vbíhá celá udýchaná do komory. Má na sobě 
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 Je příznačné, že když se o totéž pokusí Jura Šípek a sleze na dno světlíku, skončí jeho „výprava“ 

neúspěchem: Alici-jehňátko nepřivolá, hliněná miska se rozbije a mléko smrti nezadržitelně odtéká a následně je 

Jura v podivném transu trpně vytažen zpět a umyt od světlíkového prachu. 
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divadelní šaty, bílý límeček trochu pomačkaný. Ovšem že Alice ví, kdo tu byl. To nemohli 

Pavla Santnera ani na chvíli zadržet? A jakpak by mohli?“
128

 Bezmoc postav, co se týče 

aktivního zásahu do průběhu cyklu, je zde vidět na obou stranách: Alice ví předem, že Pavel 

přišel v době, kdy ona byla na cestě za ním, přesto nedovedla (a ani příště nedovede) 

načasovat svůj návrat tak, aby se setkali; podobně babička a dědeček Davidovičovi ví, že 

Alice touží po setkání s Pavlem, přesto jej nedokázali přimět, aby na ni počkal, neboť 

podstatou smyčky kondenzující životní osud obou aktérů do relativně jednoduchého 

dynamického děje je právě fakt, že Alice a Pavel se neshledají.  

Posledním z vymezených základních typů pohybu je překročení hranice, kategorie 

podobně vágní jako ta předchozí. Přesto nelze tuto realizaci dynamického principu v díle 

opominout, neboť nejvýrazněji ze všech dosud popsaných přesahuje z roviny dějové do 

vnitřní struktury díla: k překročení hranice může v Trýznivém městě dojít různými způsoby a 

na různých, často nečekaných místech
129

, vždy jsou s tím ovšem spojeny zásadní důsledky. 

Stejně jako v předchozím případě zde dochází ke vzájemnému přesahu několika výše 

vymezených oblastí (což dokazuje, jak relativní a „pracovní“ jsou veškerá kritéria 

kategorizace aplikovaná na takto komplexní dílo) – dvěma nejvýznamnějšími případy 

přestoupení určité hranice jsou totiž Alicin (respektive Divišův) skok z okna a Divišova 

neustálá snaha přiblížit se světu na druhé straně, kterou lze chápat jako variantu spirituálního 

hledání. U obou uvedených příkladů platí zjevný fakt, že fyzické překonání jistého prostoru 

(symbolicky v podobě hlubiny, temného či úzkého místa) je pouze vnějším odrazem 

nevratného posunu v postavení daného charakteru ve (fikčním) světě a z toho vyplývající 

proměny perspektivy. Tento závěr lze vztáhnout k již zmíněné tezi o okamžiku nejvyšší 

nutnosti, kdy Hodrová v intertextové paralele k Ovidiovým Proměnám pracuje s momentem 

zásadní proměny jakožto s východiskem mezní, krizové situace.  

5.4 KATEGORIZACE Z HLEDISKA GEOMETRICKÉHO (VIZUÁLNÍHO) 

Druhým možným způsobem (do určité míry komplementárním k výše představené 

teorii sémantických oblastí), jak složitou a vzájemnou provázanou problematiku pohybu 

v Trýznivém městě strukturovat, je průběžně naznačované hledisko geometrické, které, jak 

z jeho označení vyplývá, odhlíží od fabule románu a zaměřuje se na pohyb z hlediska jeho 
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 s. 35 
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 Jak už bylo řečeno v souvislosti s toposem hranice a průchodu, mají některé jeho podoby charakter 

výrazně symbolický (např. olšanská hřbitovní zeď, soutěska smrti v Českém ráji, okno atd.), zatímco u jiných se 

z daného místa stává hranice či průchod pouze v daném konkrétním případě – typická je v tomto smyslu silnice, 

kde umírá Nanynka Šmídová i Pavel Santner. 



113 

 

potenciální vizualizace. Opět je nutné přistoupit k jisté generalizaci, abychom získali 

následující čtyři vnitřně dále diferencované rámce. Prvním z nich je zrcadlení, zdvojení, odraz 

či (horizontální) rozpětí mezi dvěma póly, druhým pak půloblouk, čili otočení (překlopení) o 

180° jak horizontálně, tak vertikálně; třetím rámcem je z tohoto hlediska pohyb kruhový 

(rotace), podstatou čtvrtého je vertikální přímka. Ve snaze vyvarovat se nefunkčního 

opakování bude další rozbor zaměřen jednak na obecněji platné aspekty spojené s popsanými 

rámci, jednak na románové situace, jimiž se předchozí analýza nezabývala.  

Princip dvojitosti projevující se na několika různých rovinách (od motivů až po 

náboženské a filosofické souvislosti) na celé škále od nápadného výskytu postav ve dvojicích 

manželských, mileneckých či přátelských přes akcentované váhání, ambivalenci skutečnosti a 

osobnostní nevyhraněnost k tematizaci dvou břehů existence a dvojí propasti či jakýchsi 

„dvou tváří Zla“ je hlavním řídicím principem Podobojí a jako takový je nutnou součástí 

velké části dosud pojednávané problematiky – jeho konkrétní realizace byly popsány 

v částech věnovaných fenoménu dvojnictví, prostoru oddělujícímu od dva „břehy“ či stavy 

existence, postavě „divného“ Diviše Paskala atd. Na tomto místě bude pozornost věnována 

myšlenkové operaci, jež ze všech zmíněných dílčích prvků přirozeně vyplývá a zároveň je 

přesahuje a zaštiťuje – jedná se, jednoduše řečeno, o nutnost srovnávání a z něj pramenící 

vědomí buďto harmonické syntézy (tedy prolnutí a vzájemného doplnění obou prvků), nebo 

naopak rozporu, disharmonie a nutnosti pracovat s „průrvou“ mezi danými dvěma stranami. 

Vazba mezi jedním z těchto procesů a konkrétní situací přitom není stabilní, nýbrž 

proměnlivá a závislá na aktuálním kontextu – např. centrální opozice živí vs. mrtví znamená 

pro většinu postav Trýznivého města (ve shodě s běžným pojetím) dva protikladné, vzájemně 

si cizí stavy s výrazně negativní polaritou na straně smrti, zatímco pro Diviše (ve shodě 

s implicitním smyslem celé trilogie) tento rozdíl není zdaleka tak velký a jednoznačný, jak by 

se zdálo, neboť sám se už za života začleňuje do paralelního světa zemřelých a pokouší se o 

syntézu obou stavů, potažmo obou rovin své existence (přičemž Divišovu sebevraždu 

v závěru Podobojí lze chápat jako signál, že přitažlivost smrti zvítězila nad vitální, k životu 

obrácenou částí jeho rozporuplného charakteru). Druhým dokladem, že subjektivní prožívání 

opozitních vztahů může nabývat obou extrémních forem, je vztah přítomnost vs. minulost, 

s nímž jsou postavy nuceny se vyrovnávat v rámci svého osobnostního vývoje: zatímco pro 

Evu Kuklovou či dědečka Sysla jsou vzpomínky na mládí útěchou a útočištěm, kam se 

skrývají před pocity smutku či vlastní sešlosti a zbytečnosti, pro jazykozpytce Sysla jsou 

naopak vzpomínky na vypjatou chvíli v závěru války a své následné selhání a zbabělost 
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(zvláště v konfrontaci se statečností kolegy Melíška) trýznivé, způsobující mu i po mnoha lety 

silné pocity viny; rád by se od minulosti zcela oprostil, což ovšem není možné, neboť jeho 

údělem je sestoupit pomyslnými dantovskými kruhy až na dno tohoto traumatu, aby mohl 

projít dál, byť by se toto „dál“ pojilo se smrtí.  

Otočení o 180° je v Trýznivém městě jevem výrazně symbolickým, což se projevuje 

mimo jiné i ve frazeologii, mytických příbězích či obrazech fungujících jako dějová zkratka - 

příkladem může být např. obrácení seminaristy Jana Paskala na víru podobojí, zákaz 

ohlédnout se při vyvádění milované osoby z říše smrti (a jeho porušení způsobující neúspěch 

celé akce) či scéna, kdy artisté Šmídovi sjíždějící hlavou dolů ze stožáru vidí oblohu, náměstí 

i Olšanský hřbitov z převrácené perspektivy. Let či visení hlavou dolů je obecně motivem 

příznačným, poukazujícím k existenci alternativního, diametrálně odlišného přístupu ke světu 

a zakládajícím jistou spřízněnost mezi postavami, které toto převrácení prožily (tedy 

sourozenci Šmídovými, Alicí letící z okna, Sofií spouštějící se do kanálu uprostřed dvora 

atd.).  

Motiv kruhu, akcentovaný románovou strukturou jak ve statickém, tak v dynamickém 

smyslu, má ze všech dosud popsaných schémat nejsilnější symbolický potenciál – následující 

úvaha se (z praktických důvodů) spíše než na výčet konkrétních užití tohoto motivu 

v tematickém a kompozičním plánu trilogie zaměří na kruh jakožto abstraktní prvek 

integrující ve své podobě několik aspektů, jež lze posléze v přeneseném smyslu vztáhnout 

k Trýznivému městu jakožto celku (primárně na rovině ideové, ale i motivické, jazykové atd.).  

V symbolické interpretaci kruhu je třeba vycházet z dvou konceptuálních schémat
130

, přičemž 

klíčový význam má jejich syntéza: prvním z nich je opozice centra (středu) a okraje, druhým 

schéma nádoby (implikující opozici uvnitř a vně). Význam matematické definice kruhu 

(kružnice) přenesený do roviny kognitivně-literární je nasnadě – také román má svůj 

pomyslný významový střed, jímž lze teoreticky proložit nekonečné množství přímek, přičemž 

zde (v určité opozici ke středu) nabývá na důležitosti kružnice vymezující plochu kruhu tím, 

že v prvotní nekonečnosti přímek procházejících středem určí podmnožinu definovanou svou 

(relativně nejmenší) vzdáleností od centra. Poloměr kružnice tedy v tomto přeneseném pojetí 

určuje velikost nádoby, přičemž jako klíčovým rysem samozřejmě není konkrétní délka 

spojnice středu s libovolným bodem okrajové kružnice, nýbrž aspekt jisté konstantnosti: 

v symbolické interpretaci se „poloměr  románu“ pojí s potřebou lidské kognice strukturovat si 
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 Konceptuální schéma jakožto základová rovina metafory je jedním z klíčových pojmů kognitivní 

lingvistiky, viz např. Lakoff – Johnson: Metafory, kterými žijeme, M. Turner: Literární mysl atd.  
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„nekonečnost skutečnosti“ do jistých výseků, s nimiž je následně schopna pracovat, a 

vyjadřuje určité (relativní, ale stálé) kritérium, na základě něhož získává „nádoba díla“ svůj 

pevný tvar. S pojmem uzavřenosti, omezenosti atd. se samozřejmě pojí další zjevný rys kruhu, 

totiž ten, že na rozdíl od úsečky atd. nelze v případě kružnice jasně odlišit počátek a konec – 

kruh lze tedy považovat za zhmotnění principu opakování a splývání zdánlivě protikladných 

momentů – vzhledem k Trýznivému městu je těmito dvěma momenty dvojí překročení hranice 

– prvním je narození, druhým smrt. Nefinálnost smrti pak umožňuje další kruhový pohyb – 

pomyslnou časovou smyčku, jež redukuje předchozí život postavy na krátký filmový záznam 

přehrávaný neustále dokola. V tomto smyslu lze za specifickou variantu kruhu považovat také 

spirálu, představující ve zjednodušeném pojetí několik vzájemně propojených kružnic o 

nestejném poloměru – z toho vyplývá, že základní rys opakování zůstává zachován, ovšem 

další cykly se od předchozích v jistých ohledech liší (jak několikrát zazní v textu Trýznivého 

města, vše se neustále opakuje, ale pokaždé o něco hůř) – na základě toho lze spirálu 

považovat dokonce za schéma dynamičtější než kruh, neboť se zde zdůrazňuje spění od středu 

k okrajům či naopak. Pomocí spirály je možné vizualizovat stěžejní téma celé trilogie a 

především Kukel, tedy postupnou proměnu a vývoj osobnosti spojený se sebereflexí a 

odhalováním povahových rysů dříve skrytých, což je v románu metaforicky vyjádřeno jako 

zakuklování či zavíjení, kdy myšlenka postupně se nabalujících či naopak svlékaných vrstev 

opět evokuje již zmíněný vztah středu a okraje, v případě osobnosti spjatý s rozdílem mezi 

vnitřní (relativně stálou) podstatou a vnější (potenciálně proměnlivou) podobou.  

Poslední z výše uvedených „geometrických“ kategorií je vertikála, poměrně zevrubně 

popsaná v předchozích odstavcích. V obecném povědomí evokuje vertikální členění prostoru 

konotace pozice nahoře jakožto pozitivní, zatímco dole jakožto negativní. Trýznivé město tuto 

polarizaci přímo nezpochybňuje, ale ani nezdůrazňuje coby obecně platné schéma. Pohyb po 

vertikále je v trilogii velmi častý (jeho konkrétním zpodobněním je např. výtah a schodiště 

v domě naproti Olšanskému hřbitovu, opozice podzemních a nadzemních prostor atd.), 

přičemž je ovšem třeba posuzovat kladný či záporný potenciál každé jeho konkrétní realizace 

zvlášť, nikoli se jej snažit zjednodušit pomocí generalizovaných opozic. Hlubší zamyšlení nad 

významem vertikálního pohybu v celkové struktuře díla navíc odhaluje, že tento pohyb je 

důležitý sám o sobě jakožto hybná síla vývoje dalších tematických rovin (příkladem je zde 

úloha skoku z výšky či sestup do hloubky ve fabuli i syžetu románu) bez nutnosti uvažovat o 

něm v intencích pozitivního či negativního potenciálu (což je v souladu s celkovou tendencí 

Trýznivého města k nejednoznačnosti hodnocení a k relativizaci hranice mezi vyhraněně 
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dobrým a zlým). Z obou základních směrů pohybu postav, horizontálního a vertikálního, je 

směr vertikální výrazně spjat s osobnostním vývojem, se sebepoznáním a rozvojem; pohyb 

vertikální se navíc ve srovnání s pohybem horizontálním výrazně odehrává pouze ve fantazii 

postav, přičemž je nápadně zdůrazněn jeho symbolický či alegorický rozměr – dokladem 

tohoto tvrzení mohou být např. „sestupy“ pana Sysla na dno Jeleního příkopu k tělům 

zmasakrovaných studentů, Jurův „iniciační“ sestup na dno světlíku, spouštění loutek do vany 

a jejich následné vytahování atd. Na základě uvedených rysů a příkladů vertikálního pohybu 

lze rozvinout naznačenou tezi o irelevanci rozlišování vertikálních opozic na pozitivní a 

negativní tvrzením, že skutečnou podstatou tohoto pohybu je dynamický proces poznávání 

sebe sama i světa v hlubším slova smyslu se silnou vazbou k dimenzi symbolické.  

5.5 POHYB JAKO ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ PRINCIP TRÝZNIVÉHO MĚSTA 

Jak vyplývá nejen z této poslední kapitoly, je to právě pohyb v nejširším slova smyslu, 

co z jednotlivých rovin a vrstev Trýznivého města vytváří komplexní fikční svět, jenž je 

mnoha různými silami a principy udržován v relativní sevřenosti a ucelenosti, ovšem za 

současného přesahu k literární a kulturní tradici i k proměňující se společenské situaci.  

Klíčová role dynamického principu zde znamená, že trilogii nelze vnímat jako hotovou entitu, 

nýbrž jako proces postupného odhalování a prohlubování smyslu, závislý na konkrétní 

interpretační perspektivě; v metaforickém jazyce díla lze mluvit o kukle, v níž dochází 

k napohled neviditelné, přesto zásadní proměně čehosi v cosi jiného, přičemž nejdůležitější je 

právě ona tajemná fáze na pomezí mezi dvěma stavy, okamžik překročení hranice současného 

stavu směrem ke stavu jinému.  

Jak bylo ukázáno, rys dynamičnosti zakódovaný v samotné podstatě charakterů i míst 

zakládá dvojí pohyb: jednak směrem dovnitř, k poznání vlastních niterných struktur (přičemž 

prostory se skrze existenci těchto struktur přibližují charakterům) spojených s pamětí, 

zasutými traumaty, senzitivitou atd., jednak směrem ven, k interakci s jinými postavami i 

místy. Jinými slovy lze tyto dva směry nazvat linií lyrickou (reflexivní) a epickou, přičemž je 

třeba mít na paměti, že jejich existence a rozvoj jsou možné pouze ve vzájemné provázanosti 

a součinnosti; dynamika jedné z oblastí je současně motorem pohybu druhé – metaforickým 

obrazem vztahu těchto dvou linií jsou dvě ozubená kola pohánějící společně složitý 

mechanismus. Prvky označené výše jako statické jsou pak v celku trilogie zásadní především 

coby zhmotnění (což nutně neznamená symboly) určitých abstraktních jevů (babička a 

dědeček Davidovičovi jsou připomínkou historických událostí, konkrétně válečných hrůz, jež 

by neměly být zapomenuty, Jura Šípek ztělesňuje neschopnost chápat fungování společnosti a 
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přizpůsobovat se proměnám, z čehož pramení riziko vzájemného ublížení, třeba i 

neúmyslného, atd.). 

 Aspektem hodným pozornosti je v případě Trýznivého města také statut jednotlivých 

částí, zmíněný už v úvodu celé interpretační části práce: Podobojí, Kukly i Théta bezpochyby 

mohou být čteny jako samostatná díla, současně však jejich propojením v trilogii dochází 

k zásadnímu obohacení a prohloubení výpovědní síly každé z částí. Na nejobecnější úrovni se 

tedy nabízí definovat následující tři typy vzájemně se ovlivňujících dynamických vazeb, 

přičemž u prvních dvou dominuje princip odlišení a svébytnosti, u třetí naopak začlenění se 

kontinuálního proudu: první typ se obrací ke každé z částí zvlášť a zakládá jejich specifičnost 

v rámci trilogie, druhý funguje jako síla vymezující celé Trýznivé město jakožto jeden 

z mnoha možných fikčních světů, zatímco třetí typ vazby integruje trilogii do kontinua 

literární a kulturní tradice – jak už bylo řečeno, zřetězení s jinými díly je umožněno mj. právě 

využitím topoi v nejširším slova smyslu jakožto pomyslných stavebních kamenů originální 

románové konstrukce.  
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ZÁVĚR 

Pokus o interpretační uchopení románu tak komplexního, jako je Trýznivé město, 

znamená vlastně vstup do labyrintického fikčního prostoru; ve snaze neztratit se ve vzájemně 

propojených „chodbách“ trilogie jsme se drželi vlákna upevněného již ve východiscích 

následného rozboru, tedy linie prostoru a postav, za jejichž syntézu lze považovat aspekt 

pohybu. Nyní se nabízí otázka -  kam jsme po tomto vlákně fikčním prostorem Trýznivého 

města došli? Do středu díla, k protější bráně, než jakou jsme vstoupili, či zpět k výchozímu 

bodu? Odpověď, která by respektovala povahu labyrintu, záchytného vlákna i interpretační 

cesty samotné, lze formulovat takto: princip dynamický, který zásadně utváří smysl románu 

(jak se zřetelně ukázalo v kapitole věnující se pohybu), je také klíčovým faktorem jeho 

reflexe. Jinými slovy, účelem této práce (metaforicky chápané jako cesta) nebylo dospět ke 

konkrétně definovanému cíli, nýbrž spíše nechat se vést textem, nikoli ovšem bezcílně – 

kritériem na všech „rozcestích“ byla snaha porozumět co nejpřesněji podstatě a smyslu 

směřování a propojování jednotlivých „chodeb“ a vytvářet si průběžně jakousi mentální mapu 

celého „labyrintu“ tak, aby poměr zaměření se na detail a určitého analytického odstupu 

zůstal co možná nejvyváženější (což jinými slovy znamená nutnost vnímat obecný rozměr 

postav, prostorů a dalších prvků, zároveň ovšem pojímat dílo skutečně jako fikční svět, nikoli 

jako pouhou narativní konstrukci z určitých kategorií, vztahů a postupů).  

Odpovíme-li tedy, že smyslem podniknuté „cesty“ je interpretační pohyb dílem sám o 

sobě, je třeba se nyní vrátit k poznatkům nabytým v jeho průběhu, především se pokusit na 

základě dílčích pozorování a závěrů přiblížit k pochopení mnohotvárného a proměnlivého 

vztahu mezi kategorií prostoru a postav i dynamiky uvnitř každé z nich. V rovině obecné je 

nutné rozlišit tři dílčí oblasti analýzy, jež se do určité míry řídí podobnými zákonitostmi a 

v mnoha bodech se střetávají či prolínají, jejich povaha je ovšem z principu odlišná. 

V průběhu interpretace byla vzhledem k povaze Trýznivého města pozornost věnována všem 

těmto oblastem ve vzájemné provázanosti, na tomto místě je však třeba pojmout celou 

problematiku z určitého odstupu a pokusit se získané informace zobecnit a strukturovat.  

Specifickým rysem a současně pomyslnou osou celé trilogie z hlediska prostoru a 

postav je již zmíněný fakt, že každá z obou analyzovaných kategorií do velké míry přebírá 

určující rysy té druhé, což je zvlášť výrazné v případě prostorů nabývajících takřka bytostnou 

podobu. Neméně významným faktem ovšem je, že se tak neděje genericky u všech míst, 

nýbrž pouze u některých, a navíc pouze v určitých, předem nepředvídatelných momentech. 
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Tato jejich „bytostná povaha“ spočívá především ve schopnosti ukládat do vrstev paměti 

zásadní události rázu osobního i národního a zpětně se na ně rozpomínat či vstupovat do 

aktivní interakce s postavami, tedy působit na jejich vnímání okolního světa i sebe sama a 

evokovat jim „živé obrazy“ jak z jejich vlastní minulosti, tak z dění prožitého jinými 

postavami (a tímto zakládat vazby mezi různými aktéry). Opačný proces, tedy výskyt postav, 

pro něž jsou typické rysy asociované obvykle spíše s prostorem, se realizuje především 

prostřednictvím genia loci, tedy ducha místa, jenž mívá v trilogii podobu konkrétní postavy 

(příkladem může být např. ptakokrysa v komoře, do jisté míry i prarodiče Davidovičovi).  

Významným rysem samotného prostoru je v Trýznivém městě přítomnost mnoha míst 

v literatuře tradičních, v literární tematologii označovaných (někdy společně s ustálenými 

motivy, typy charakterů atd.) jako topoi, jejichž podstatou je implicitní návaznost na výskyt 

těchto míst v jiných známých dílech a tedy evokace určitých představ a pocitů s takovými 

místy spjatých; příkladem může být např. hora, soutěska, propast a mnoho dalších, 

analyzovaných v této práci poměrně dopodrobna.  

Specifickou otázkou je zde metaforická konceptualizace postavy jakožto kukly 

vznikající z postupně z na sebe se nabalujících charakterových vrstev, což umožňuje 

vztahovat k postavám pohyb typu sestupování do sebe samých, zavíjení se do dalších vrstev či 

naopak proměny spojené s popraskáním kukly atd. K možnosti existence v různých podobách, 

ovšem při zachování určité substance či určujícího principu postavy, se úzce váže také 

tematika tří časoprostorových sfér oddělených hranicí narození a smrti; svět nenarozených, 

žijících a zemřelých se v Trýznivém městě zvláštním způsobem prolíná, aniž by tím ovšem 

byla zpochybněna závažnost překročení zmíněných hranic – existence po smrti má podobu 

jakési časové smyčky redukující předchozí život dané postavy na jeho nejvýznamnější aspekt, 

jenž je pak postava nucena neustále opakovat (nejnápadnější je tento princip v případě Alice 

Davidovičové, spěchající neustále od domu naproti Olšanskému hřbitovu na Šibeničák a 

zpět).  

Z popsaných znaků a charakteristik fikčního prostoru trilogie poměrně zřetelně vysvítá 

povaha zobrazeného prostoru: dějištěm většiny scén je Praha, ovšem s důrazem na otevřenost 

celé spaciální struktury, spočívající v akcentaci vrstev paměti jednotlivých míst, což dává 

„mapě“ románového města podobu jakéhosi palimpsestu, jehož jednotlivé prosvítající vrstvy 

se vzájemně doplňují, či koláže, kdy se vedle sebe ocitají prostory z různých časových vrstev 

či z vědomí různých charakterů. Významná subjektivita, kdy se vědomí formované 
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předchozími zkušenostmi i aktivním působením určitého místa stává prizmatem nazírání 

skutečnosti, je dalším faktorem podílejícím se na výsledné komplexní podobě Trýznivého 

města.  

Vraťme se ještě krátce ke zmíněnému aspektu pohybu, fungujícím napříč oběma 

kategoriemi jako kritérium vymezující pól statický a dynamický i škálu možností mezi nimi. 

Co se týče postav, je takového dělení poměrně nasnadě, zatímco u prostor se zdá představa 

„dynamického místa“ nezvyklá -  v Trýznivém městě je však tato diferenciace funkční, 

přičemž podstatou dynamických míst je buďto puzení přítomných postav k pohybu či změně, 

nebo vlastní proměňování: v románovém světě se totiž podstata prostoru výrazně závislá na 

perspektivě a povaze vnímající postavy (a naopak, způsob vnímání postavy a její přístup ke 

světu se vyvíjí s místy, kde se pohybuje). Kromě pohybu přímo tematizovaného na dějové či 

myšlenkové rovině lze v Trýznivém městě samozřejmě sledovat vnitřní dynamiku textu, 

přítomné ve třech různých dimenzích: zaprvé v rámci každé ze tří částí, zadruhé mezi 

Podobojím a Kuklami a Thétou a oběma předchozími a zatřetí pak mezi Trýznivým městem a 

jinými uměleckými díly i reálným světem. 

Opakovaně zmiňovaný pohyb, vývoj a proměny (charakterů i prostoru) je samozřejmě 

čímsi motivován; na obecné rovině lze toto cosi vystihnout jako hledání identity, s čímž 

souvisí nutnost reflexe vztahu k nejbližším, často již zemřelým osobám, k místu, kde daná 

postava žije (což zahrnuje několik soustředných „kruhů“ – byt a jeho okolí, město i vlast), 

k historii rodové i národní, ke kultuře své země atd., a také nutnost vyrovnat se s traumaty či 

bolestnými událostmi a vztahy (obvykle se smrtí někoho blízkého, u žen s potratem dítěte, 

s nenaplněnou láskou atd.). Hodrová v závěru Théty píše: „Sféry, které v Komedii
131

 figurují 

odděleně – peklo, očistec, ráj, se v trýznivém městě, v románu o něm prostupují. Osudy 

postav se tu sobě podobají jako buňky dceřinné buňce mateřské. Muži, kteří ztratili své syny, 

ženy, které pozbyly své identity, bloudí městem. Snad je to kletba, zvláštní gen, který v sobě 

nese tkáň textu, už jeho prvopočáteční buňka, slovo, z kterého začal text růst.“
132

 

Tímto svým rozměrem se Trýznivé město přibližuje k podstatě mytického příběhu i 

k jiným významným dílům evropské literatury – není možné zde postihnout všechny 

intertextové vztahy (realizované nejen k dílům jako takovým, ale i k celým poetikám různých 

historických období, jejich typickým žánrům či motivům atd.), lze ovšem zmínit alespoň ty 
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 Míněna je zde Dantova Božská komedie, jeden z mnoha intertextových „předobrazů“ Trýznivého 

města. 
132

 s. 538. 
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nejvýznamnější, mezi něž patří např. Dantova Božská komedie (především motivem brány 

vedoucí do trýznivého města či sestupu jednotlivými kruhy pekla), Komenského Labyrint 

světa a ráj srdce (zejména svým chápáním města či divadelního jeviště jako specifické 

alegorie světa a představou vnitřního místa, k němuž je potřeba dospět strastiplným 

hledáním), obecně díla spojená s českým národním obrozením a romantismem, jmenovitě 

např. Slávy dceru či Máj (vztahující se k období hledání samostatné české kulturní identity a 

ke snaze umělecky zachytit emoce a vnitřní stavy citlivého člověka) a mnoho dalších. 

Jako poslední z mnoha specifických rysů interpretované trilogie považuji za nutné 

zmínit metaforickou konceptualizaci prostorů i charakterů, jež umožňuje vnímat určitou 

abstraktní oblast z perspektivy jiné, obvykle konkrétnější; nejvýznamnějšími z těchto 

metaforických sítí prostupujících celou strukturou díla je již zmíněné pojetí města jako 

svébytného světa a světa jako divadla, postavy jako loutky či bytosti zakuklující se a spějící 

tak k proměně, textu jako rozrůstající se krystalické struktury či bující rakovinné tkáně atd.  

Jak je tedy zřejmé, pomyslné vlákno celé interpretace nás dovedla k bodu, kdy lze na 

základě poznatků nabytých v průběhu „cesty labyrintem“ do určité míry pochopit smysl a 

uspořádání prostoru, v němž se po celou dobu pohybujeme. Branou, k níž jsme nyní dospěli, 

lze prostor románový i interpretační opustit s vědomím, že vykonaná cesta nebyla blouděním, 

nýbrž cílevědomým přibližováním se k  myšlenkovému jádru Trýznivého města, jež je ovšem 

recipientovi umožněno poznat pouze do určité míry. Druhou možností, jež tato brána nabízí, 

je vstoupit do labyrintu znovu a vydat se tentokrát jinou cestou, přidržovat se jiného vlákna, 

všimnout si jiných významných rysů a dospět na jejich základě k jiným závěrům; je to právě 

existence mnoha různých bran, jimiž lze opakovaně vejít do složité struktury vzájemně 

provázaných linií a uzlů, co z Trýznivého města (i všech dalších děl D. Hodrové) činí lákavé a 

podnětné světy s tajemstvím.  
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