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1. Úvod 

Ve své práci se 

pokouším vyrovnat s 

na základě několika pojetí teorie románu 

vymezením románu jako žánru vůči jiným 

prozaickým útvarům, především pak vůči eposu, za jehož dědice a 

pokračovatele je román některými badateli považován. Pro téma 

románu j sem se rozhodla z důvodu, který vychází z mé vlastní 

čtenářské zkušenosti, a domnívám se, že i zkušenosti většiny 

mých generačních souputníků i román se mi jeví jako v současné 

době nejvíce zastoupený a nejčtenější žánri sáhne-li někdo po 

"knížce", bývá to nejčastěji román, aé už v jakékoli ze škály 

svých rozmanitých podob, který je pro mnoho čtenářů jediným 

zástupcem literatury, prostě literaturou. 

Právě tyto podoby j sou často obj ektem zkoumání teorie 

literatury, aé už se jedná o román romantický, realistický, 

pikareskní, gotický, iniciační atp., a jej ich mnohost může 

často vést k opomíjení toho prvního, nač bychom se měli ptát: 

co je to vlastně román, jaké jsou vlastnosti, kterými se liší 

od ostatních literárních žánrů? Obsahem definic románu pak 

bývaj í spíše vlastnosti jeho "podmnožin", například 

romantického milostného románu atp., při jejichž důsledné 

aplikaci na konkrétní díla nacházíme ve světovém korpusu 

románové tvorby více výjimek, než abychom tyto definice mohli 

uznávat jako všeobecně platné. 

Proto se myslitelé jako (mezi jinými) José Ort ega y 

Gasset, Michail Bachtin či Georg Lukács začali pídit po 

podstatě žánru bez ohledu na varianty jeho realizací, po něčem, 

co by je hlouběji pod předivem dobového vkusu spojovalo. Ve své 

práci budu pracovat s jejich studiemi, v nichž se nad problémem 

žánrů zamýšleli novým způsobem, pod jinými zornými úhly než 

jejich předchůdci. Každý z nich vycházel z určitého 

filozofického základu, který poskytl jejich pracím hlubší 

ukotvení a zároveň tendenci ke komplexnějšímu pohledu na 

problém 

třídění 

než u (dosud) 

materiálu, kdy 

navyklého 

jako by 

pozi ti vistického přístupu k 

šlo o klasifikaci v rámci 



exaktní vědy. (Například Ortega y Gasset se ovšem ve studii 

"Krátké poj ednání o románu" (Breve tratado de la novela, ln 

Meditaciones de1 Quijote1
) odklonil až k opačnému extrému, kdy 

své pronikavé myšlenky vyj adřuj e tak, že je lehce nastíní, 

často pomocí metafory, a tím riskuje jejich napadnutelnost 

těmi, kteří jsou zvyklí na exaktnější způsob formulování.) 

Vladimír Svatoň mluví o této změně přístupu k literární 

vědě, která se naplno projevila u ruských formalistů, jako o 

"negaci představy, že jevy lze definovat statickým výčtem 

znaků, a jako pokus o myšlení dynamické, podle něhož jevy 

nabývají své podoby (smyslu) teprve v kontextu, z něhož 

povstaly. ,,2 V souvislosti s tématem žánru se mi jako základní 

jeví myšlenka jednoty formy a obsahu uměleckého díla, žánr si 

nelze libovolně zvolit a "napasovat" jej na zvolené téma. 

Tomuto tématu se hodlám podrobněji věnovat později, u 

Ortegových úvah o problematice žánru. 

V první části se věnuji vymezení románu v konfrontaci 

s epopej í, především rozdílnému poj etí času, přítomnosti či 

absenci prvků komična, popřípadě sebereflexe v těchto dvou 

žánrech a existence či neexistence dialogu a různořečí v nich. 

Terminologii pro toto srovnávání čerpám hlavně z Bachtinových 

s t udi í "Epos a román" a "Proml uva v románu", podobné č i naopak 

odlišné koncepce nacházím v Ortegově "Krátkém pojednání o 

románu" a v Lukácsově studii "Pokus o typologii románové 

formy". Jej ich názory se pokusím uplatňovat v rámci Bachtinem 

stanoveného slovníku, vzhledem k tomu, že se Bachtin ve 

srovnání s Ortegou a Lukácsem vytvoření názvosloví, s kterým 

pracuje, věnoval systematičtěji. 

1 José Ort ega y Gasset, Medi taciones del Quijote, Madrid: Espasa Calpe, 
1976. Všechny citáty jsou z tohoto vydání. 
2 Svatoň, Vladimír, Proměny dávných příběhů (O poetice ruské prózy), 
Pardubice: Vydavatelství Marie Mlejnkové, 2004, s. 48. 
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2 • Vymezení románu ve srovnání s eposem 
(Bachtin) 

2.1. základní konstitutivní rysy románu 

Bachtin při rozlišení románu od ostatních, kdysi 

vládnoucích žánrů, uvádí tři základní konstitutivní rysy, které 

se vzáj emně prolínaj í a j sou na sobě závislé. Prvním rysem, 

spoj eným s pl uril ingvismem nového, vzáj emně se poznávaj ícího 

světa, je stylová trojrozměrnost, spjatá s mnohojazyčným 

vědomím. Tomuto pojmu se chci věnovat v jiné části své práce, 

kde jej budu konfrontovat s Lukácsovým pojmem přelidněnosti. 

Jen ve zkratce zatím shrnu, že román se rodí v epoše, kdy jsou 

jednotlivé jazyky vystaveny své reflexi v jiných jazycích, 

poprvé se jazyky vymezují "směrem ven" coby jazyky národní, ale 

také "dovnitř" v rámci svých vrstev (dialektů, profesionálních 

žargonů, různých období atd.) 

Dalšími dvěma rysy románu, tak jak je uvádí Bachtin, jsou 

proměna časové struktury literárního obrazu v románu a nová 

zóna výstavby literárního obrazu v románu zóna kontaktu 

s nezavršenou přítomností. Oba tyto rysy spolu těsně souvisí, 

závisí na proměně vnímání času (a s pojmy s ním souvisejícími 

jako minulost, přítomnost, později už vyhraněněji budoucnost) 

Bachtin je ozřejmuje porovnáváním románu s epopejí. 

Román je obecně považován za pokračovatele eposu, nebot 

v době, v níž je už nemožné, aby z důvodů, kterým se budu 

vzápětí věnovat, vznikaly eposy nové, nastoupil na jeho místo. 

Souvisí to jistě s epochou, v které se tento žánr rozvíjel, ne 

nadarmo jej Hegel nazval "měštanskou epopeou". Epos je narozdíl 

od románu starší než písemnictví, vznikal jako odpověď na jinou 

potřebu spoj enou s jiným způsobem předávání. Román jej ediný 

žánr, který přímo souvisí s novou epochou, zrodil se v ní a 

zároveň ji odráží, zatímco ostatní žánry, tak jak je známe 

z poetik dob minulých, se do naší doby dostaly už hotové, pouze 
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se současné epoše lépe či hůře přizpůsobují. A protože 

vládnoucím žánrem současnosti je právě román, míra jejich 

přizpůsobení souvisí právě s měrou jej ich romanizace. Jej ich 

jazyk se proměňuj e, dialogizuj í se, ztrácí se jej ich původní 

bezproblémovost, neudržitelná právě v zóně kontaktu 

s nezavršenou přítomností, kterou román do literatury přinesl. 

Román ostatní žánry paroduje právě v tom, co představuje jejich 

"žánrovost" a pokud jejich jazyk a forma na vliv románu 

nereagují, jsou pocitovány jako stylizace. 

Chtěl-li Bachtin ilustrovat posun, ke kterému v literatuře 

došlo s příchodem románu, na jeho odlišnosti od epopeje, musel 

si stanovit základní rysy, které epopej charakterizují jako 

žánr: 

• předmětem epopeje je absolutní minulost, 

• zdroj em epopej e je národní tradice předávaná ústním 

podáním, 

• epický svět je oddělen od současnosti absolutní 

epickou distancí. 

Absolutní minulost epopeje je odlišná od minulosti 

románové. Minulost v románu sahá tam, kam dosahuj í vzpomínky 

hrdiny či autora, lze se na ni rozvzpomenout, zatímco minulost 

epopej e je mnohem vzdáleněj ší, nemá co dělat se vzpomínkami 

jedince, nýbrž je minulostí předávanou po generace orální 

tradicí. Jelikož epopej známe jako už hotový, dochovaný žánr, 

můžeme se pouze dohadovat, zda v době svého zrodu měla blíže 

k tomuto principu, nebo jestli se dotýkala l jevů tehdejší 

aktuálnosti, nicméně vycházíme-li ze znalosti epiky, vzniklé 

už "na půdě letité a mohutné epické tradice ,,3, vnímáme 

nepřekročitelnou propast na časové lince mezi absolutní 

minulostí epopeje a současností jejích posluchačů. 

Tato propast není pouze časová, nýbrž hodnotově časová. 

Má hierarchizující funkci, odděluje to primární, nedotknutelné, 

hodné zaznamenání od nicotné současnosti pěvce a jeho 

3 Bachtin, Michail M., Román jako dialog, Praha: Odeon, 1980, s. 17. 
Všechny citáty jsou z tohoto vydání. 
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posluchačů, kteří 1/ se nalézaj í v témž čase a téže hodnotově 

časové úrovni, zatímco zobrazovaný svět hrdinů se prostírá 

v naprosto jiné a nedosažitelné hodnotově časové úrovni, 

v rovině oddělené epickou distancí." (Bachtin, s. 16) Epos je 

podle Bachtina básní o minulosti od samého počátku, nikdy 

nepojednávalo současnosti, která by se minulostí teprve stala 

pro potomky. Absolutní epická distance je mu imanentní. Ort ega 

vysvětluje stejnou myšlenku jinými slovy: 

Dnes nikomu není neznámé, že Iliadu, přinejmenším naši 

Iliadu, lid nikdy nepochopil. Tedy že byla od počátku 

archaizujícím dílem. Rapsód komponuje v konvencionálním 

jazyce, který jemu samotnému zněl jako něco starého, 

obřadného a těžkopádného... A nej de o to, že by se v epice 

vyskytovala archaizace, nýbrž že epika je archaizace a ze své 

podstaty není nic jiného než archaizace. Tématem epiky je 

ideální minulost, absolutní starodávnost, jak jsme řekli. 

Nyní dodáváme, že archaizace je literární forma epiky, 

nástroj poetizace. i (Ortega, s. 108) 

Zobrazovat událost ve stejné hodnotově časové úrovni se 

současností náleželo pouze nízkým žánrům, které také daly podle 

Bachtinovy teorie první impulsy ke zrodu románu jako nového 

žánru. Absolutní minulost je 

hodnota budoucnosti je v ní 

perspektiva, všechno a všichni 

završená, 

nulová. 

v ní 

neproblematická, 

Neexistuje 

zastávají 

v ní 

jediný 

světonázor, at už je to hrdina zkoušený bohy či sami bohové, 

kteří jsou vůči němu jen ve zdánlivé opozici. Hrdina na sebe 

sama nemá jiný názor, než jaký se shoduje s jeho činy, 

subj ekti vizace myšlenkového světa hrdinů je obj evem pozděj ší 

doby, v které již je prostor pro nezavršenost, pochyby, různé 

pohledy na svět a s nimi i pro ideologičnost. 

Právě tak, jak je epopeji vlastní její situovanost 

v absolutní minulosti, její formě je vlastní fakt, že vychází 

z ústního podání. Kořeny epopeje pochází z dob, kdy nebylo 

možné j i konzervovat jinak než neustálým předáváním, zároveň 

epopej poj ednává o tématech absolutně vzdálených současnosti 

těch, kteří j i vyprávěli. Ti proto nemohli čerpat z osobní 
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zkušenosti, do doby počátků žádná zkušenost nesahá, nýbrž pouze 

z po generace předávané orální národní tradice. Svět absolutní 

minulosti, který k nám tímto způsobem podání doléhá, je 

neosobní a nesporný, nelze o něm diskutovat, analyzovat jej, 

obracet jej naruby a poměřovat měřítky současnosti. Neexistuje 

v něm perspektiva, na všechny události v něm se nahlíží jen 

z jednoho a jedině správného úhlu pohledu, je všeobecně platný 

a posvátný. při orálním podání jako by ani nepromlouval 

hodnotící vypravěč, jeho ústy promlouvá sama tradice. 

Z toho, že svět epopej e je svět absolutně minulý, nij ak 

plynule nenavazující na současnost, vyplývá také třetí 

konstitutivní rys žánru absolutní epická distance. Svět 

existující v absolutně vzdálené minulosti je pro nás uzavřen, 

pro veškeré naše zkušenosti, nové poznatky či osobní soudy 

zůstává nedotknutelný. Právě proto ho cítíme jako završený a 

definitivní. 

Epický svět je možno toliko pokorně přijímat, ale nelze 

se ho dotknout, protože se nalézá mimo dosah proměňuj ící a 

nově zvýznamňuj ící lidské aktivity. Absolutní distance 

neexistuje jen ve vztahu k epickému materiálu, tj. 

zobrazované události a hrdinům, ale i ve sféře názoru na ně a 

jejich hodnocení; názor a hodnocení pevně srostly 

s předmětem, tvoří s ním nedílný celek; epickou promluvu 

nelze odtrhnout od jejího předmětu, nebot pro její sémantiku 

je typický naprostý srůst předmětných a prostoročasových 

momentů s momenty hodnotovými (hierarchickými) . Tento 

naprostý srůst a s ním souvisej ící nesvoboda předmětu mohly 

být překonány teprve v podmínkách aktivního plurilingvismu a 

v atmosféře vzájemného ozřejmování jazyků (a tehdy se epopej 

stala polokonvenčním a polomrtvým žánrem). Díky epické 

distanci, která vylučuje možnost jakékoli aktivity a změny, 

nabývá epický svět své výjimečné završenosti nejen z hlediska 

svého obsahu, ale rovněž z hlediska smyslu a hodnoty. Epický 

svět se buduje v zóně absolutně vzdáleného obrazu, mimo sféru 

možného kontaktu s vyvíj ej ící se, nezavršenou a proto nově 

zvýznamňující a přehodnocující přítomností. (Bachtin, s. 19) 

při prvním seznámení s Bachtinovými úvahami by se snadno 

mohlo zdát, že pojmy absolutní minulost a absolutní epická 
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distance jsou jedno a to samé. To, že je Bachtin vymezil jako 

dva samostatné rysy, nalézá podle mého názoru opodstatnění a 

ilustraci právě v konfrontaci s románem, kde se pohybujeme 

buďto v·současnosti nebo v minulosti (avšak se vší její 

historicitou) a zároveň zobrazovaný svět můžeme soudit a 

interpretovat zcela v závislosti na našem individuálním názoru 

(daném samozřejmě naším prostředím a epochou) . 

2 .2. Zdroje románu a jejich vliv na žánr 

Pokud byla epopej a s ní 1 

literatury srostlé s těmito principy, 

ostatní žánry klasické 

jak byl pak možný vznik 

románu? Bachtin nezastává názor, že by román byl přirozeným 

pokračovatelem epopeje, naopak nachází jeho předchůdce na 

"opačné straně barikády". A tam stály žánry nízké a především 

lidová smí chová tvořivost. Na nich bylo, aby odrážely aktuální 

skutečnost, která nemohla být zobrazována kanonizovanými žánry, 

které zaznamenávaly pouze to, co bylo hodno památky, to 

původní, a priori dobré, věčné. Ve této době byla skutečnost 

pro svou nezavršenost považována za realitu druhého řádu, a 

tedy umělecky nejen nezajímavou, ale nepřípustnou. 

Nejvýmluvněj i tento fakt, pro moj i generaci odchovanou 

realismem téměř paradoxní, vystihuje Ortega, když popisuje 

představu starověkých Řeků o tom, co je reálné: 

Pro nás je realita to, co vnímáme pomocí smyslů, to co 

se nám očima a ušima valí dovnitř; vychoval nás nevraživý 

věk, který převálcoval vesmír a udělal z něj povrch, čiré 

zdání. Když hledáme realitu, hledáme zdání. Ale pro Řeka byla 

realita pravým opakem: Reálné je to původní, hluboké a 

skryté; nikoli zdání, nýbrž živé prameny všeho zdání. ii 

Podobným způsobem popisuje jejich představu toho, co je 

poetické: 

Zkrátka, pro Řeky jsou plně poetické jen ty věci, které 

byly první, ne protože jsou staré, ale protože jsou ty 

nej starší a obsahuj í počátky a příčiny. "Stock" mýtů, které 

představovaly tradiční náboženství, fyziku a historii 
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zároveň, v sobě uzavírá veškerý poetický materiál řeckého 

umění v jeho vrcholné epoše. iii (Ortega, s. 110,112) 

Svět románu můžeme v opozici k světu epopeje umístit mimo 

absolutní minulost, neexistuje závazná epická distance mezi ním 

a naším světem, přichází k nám jiným způsobem, než jakým se 

člověk setkával s epopejí. Orální způsob předávání se stal 

minulostí, románová forma se konstituovala také díky způsobu, 

jakým se šíří, individuální četbě. 

předmětem románového žánru může být jak minulost, tak 

současnost, v každém případě chybí distance typická pro epiku, 

uplatňuje se zorný úhel současnosti, možnost perspektivy, 

teprve pohledem jedné doby je možno vysvětlit a objektivně 

pochopit dobu jinou. Pro tento odlišný princip nakládání 

s časem v literatuře je emblematický pocit nezavršenosti. Svět 

epopeje byl završený, jakoby zaokrouhlený, uzavřený sám sobě, 

bylo proti jeho podstatě, aby jakkoli pokračoval v budoucnosti. 

Samotný poj em budoucnosti byl pro něj irelevantní, pokud ne 

neznámý. Naopak v románu se s budoucností počítá a to mu dodává 

na problematičnosti. Důsledkem toho je nezbytná přestavba 

struktury. Nově se v literárním díle objevují začátek a konec. 

Rapsód, 

veškeré 

protože 

čerpající ze světa epopeje, jako v sobě uzavřené sumy 

národní tradice, může ztvárnit jakoukoli jeho část, 

oprávněně předpokládá, že posluchači tématiku znaj í. 

Nemůže vytvářet napětí spekulací s jejich neznalostí. 

Homér nemá v úmyslu vyprávět nic nového. To co vypráví, 

už publikum zná, a Homér ví, že to zná. Jeho postup není 

v pravém slova smyslu tvůrčí a nehodlá posluchače překvapit. 

Jedná se prostě o uměleckou práci, více než o poetickou, o 

technickou virtuozitu. iv (Ortega, s. 111) 

Jak se tedy hledisko současnosti dostalo ke slovu? Podle 

Bachtina za to vděčíme lidové smíchové tvořivosti, smíchu, 

který z folklórního podhoubí prorostl k směšnohrdinským žánrům, 

aby zrušil epickou distanci. Předmět zájmu, je-li na něj 

nahlíženo se smíchem, se člověku přibližuje, zdůvěrní a tím mu 

umožní dál s ním nakládat, obracet vzhůru nohama, 
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experimentovat. Proto byla etapa, v které probíhala smí chová 

familiarizace světa, nezbytná k tomu, aby se současnost stala 

objektem uměleckého zájmu. 

Bachtin hovoří o parodické demytizaci, věcem, dějům a 

osobám, které dříve tvořily součást mýtu, je možné se vysmát, 

spílat jim, poukázat na jejich zadní partie (a případně je do 

nich nakopnout). Bachtin svá tvrzení dokumentuje antickými 

prameny klasického Řecka, samotnými Řeky pojmenovanými jako 

usp0dogeloion" - vážnosmě~né. 

Nezavr~ená přítomnost, podmínka zrodu nového žánrového 

typu, je s ním stále v kontaktu a proto se román jako žánr 

stále vyvíjí. 

Obraz se specificky aktualizuje. Napojuje se - v té či 

oné formě a míře - na nepřetržitě se dějící událost života, 

událost, které se bytostně účastníme i my - autor a čtenáři. 

Tak se konstituuje zbrusu nová zóna výstavby románových 

obrazů, zóna důvěrného, přímo intimního kontaktu 

zobrazovaného předmětu s nezavršenou přítomností a tudíž i 

s budoucností. (Bachtin, s. 30-31). 

Proto je možné, že se nám v zobrazovacím poli objevuje 

obraz autora. Narozdíl od rapsódů epopej e si autoři románu 

osobují vná~et do románů svá stanoviska, perspektivu, 

ideologii, at už přímo z pozice autora či prostřednictvím svých 

postav. Otázka autorství proto nabývá na aktuálnosti a to má 

pro kompoziční a stylovou pestrost rozvíjejícího se žánru 

veliký význam. 

Souvislost se zru~ením epické 

novou zónu kontaktu má také dal~í 

distance 

výrazný 

a orientací 

jev. Román 

na 

má 

tendenci do sebe zahrnovat a čerpat z mimoliterárních žánrů -

kronik, biografií, deníků, dokumentů či dopisů apod., které mu 

dodávaj í na pravděpodobnosti. Tato záliba má jistě co dělat 

s častým rysem románů - již zmíněnou historicitou. 

Je-li epopeji imanentní nedotknutelná absolutní minulost, 

románu je naopak vlastní historismus, který podědil po jeho 

předchůdcích z rodiny nízkých žánrů. 
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Jestliže ideovým i tvárným východiskem epopeje byly 

pospolné mytologické představy, pak oporu moderní prózy 

tvořily od počátku pololiterární žánry, vyznačující se 

jistou, byt často fiktivní historickou dokumentárností. 4 

Tyto pololiterární žánry vnášejí do umění všednost, 

každodennost, tolik rozdílnou od mytičnosti epopeje. Podle 

Svatoně je nejhlubším projevem historismu objev časnosti 

lidské existence, to, že si uvědomujeme naše umístění v čase, 

neopakujeme rodová paradigmata jednání, nýbrž že jsme se z času 

cyklického vymanili a uvědomujeme si lineárnost času. Na místo 

co možná věrného ritualizovaného opakování činů předků se 

moderní člověk (zrcadlící se v moderní próze) snaží vynalézat 

nové jako překonání starého. Předpokladem k tomu je pochopení 

dějů minulých a jeho navázání na ně, tedy nireverzibilita 

jakožto základní rys historického pohybu. ,,5 

Vracím se k epické distanci a jejímu vlivu na obraz 

člověka. Protože podle Ortegy je základním tématem umění 

vždycky člověk a veškeré formy uměleckého snažení jsou "široké 

náhledy na hlavní proudy lidskosti"V, nastálé změny související 

s opuštěním absolutní epické distance nemohly neproměnit obraz 

člověka v literatuře. 

Člověk v epopeji je úplně dovršený, definitivní, není nic, 

co by se mělo sobě dozvědět, co by se měl naučit. Je hotový už 

v prvním momentu, kdy jeho postava vstoupí na pomyslnou scénu. 

Vni třně je naprosto nekomplikovaný, je celý zvněj šněný, jeho 

vnitřek, mysl či tužby, je v souladu s tím, jak se projevuje 

navenek. Neexistuje nic, co by o sobě mohl říci navíc k mínění, 

které o něm má jeho okol í. Je celý představován svými činy, 

v jeho nitru se nic netaj í. Má stej ný světonázor jako zbytek 

epického světa, hovoří stejným jazykem jako ostatní, jiný jazyk 

v epickém zobrazení ani nepřipadá v úvahu. Jeho jazyk, mysl, 

činy se nijak neliší od jazyka, mysli nebo činů bohů, ani ti 

nemaj í v rámci epického zobrazení výj imečné postavení. Obraz 

4 Svatoň, Vladimír, Proměny dávných příběhů (O poetice ruské prózy), 
Pardubice: Vydavatelství Marie Mlejnkové, 2004, s. 97-98. 
5 Ibid. 
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člověka v epopeji proto působí celistvě a bezproblémově 

(z našeho hlediska však také poněkud neživotně) . 

Obraz člověka v románu prošel radikální změnou r a 

důležitou roli v této přestavbě připisuje Bachtin jeho smíchové 

familiarizaci r kterou se přiblížil na důvěrnou vzdálenost a 

stal se objektem zkoumání r převracení r odkrývání nesouladu mezi 

vni třní a vněj ší podobou člověka. Syžet už ztratil možnost 

člověka beze zbytku vyčerpat. 

Podobným způsobem uvažuje 

vlivu na žánr. Dokazuje nám 

Ort ega o 

na příkladu 

komičnosti a jejím 

dona Quijota r jak 

vzdálené si mohou být vnitřní aspirace člověka a tOr jak působí 

při pohledu zvenku r zvláště v okamžiku r kdy úmyslem publika je 

se smát. Don Quijote se snaží být hrdinou r rytířem bez bázně a 

hany. Jeho snahy jsou nepochybně ušlechtilé a na nich konkrétně 

nic komického není. Ale pohybuje se v prostředí r které by 

Bachtin nazval zónou kontaktu r v realitě: 

Protože povaha hrdinství spočívá ve vůli být tím, čím 

dosud nej sme, je tragický hrdina stále jednou nohou mimo 

realitu. Pokud jej do ní vrátíme oběma nohama, změní se 

v komickou postavu. vi (Ortega, s. 148) 

Na jiném místě Ortega popisuje situaci hrdiny románu jako 

neustálou oscilaci mezi tragickým a komickým: liZ toho plyne r že 

hrdina je stále dva kroky od pádu r ne do neštěstí r protože do 

toho by se povzneslr nýbrž do směšnosti." vii(Ortega r s. 147) 

Epická celistvost člověka se v románu rozpadá r člověk je 

jiný v očích ostatních a za jiného se považuje on sám. Původní 

metoda odhalení různých vrstev v člověku pomocí výsměchu pomalu 

dává prostor dalšímu výraznému rysu románu - existenci lidské 

subjektivity. Hrdina už nesdílí stejný světonázor jako 

vypravěčr postavy z jeho okolí či čtenář. 
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3. Román jako pád mýtu (Ortega y Gasset) 

3.1. Ortega y Gasset a jeho styl 

Michail Bachtin jej azykovědec, seriózně se zabývaj ící 

předmětem svého zkoumání. Své studie o literárních žánrech 

postavil na základě teorie o dialogičnosti, kterou se snažil 

dokázat pečlivou dokumentací, především z antických zdrojů. Ke 

svým názorům dospěl na základě studia mnoha pramenů, jedná se 

zjevně o člověka velmi erudovaného. 

Ort ega y Gasset pak ve své studii "Krátké poj ednání o 

románu" pracuje se stejnými východisky, o jeho erudici rovněž 

nemůže být sporu, nezabývá se však pečlivou dokumentací, svou 

práci považuje za "zamyšlení", nejde mu o vytvoření objektivně 

platného systému, jak je tomu u Bachtina. Ort ega y Gasset je 

filosof, který si odskočil do oblasti literární teorie, tak 

jako si v rámci své přebohaté esejistiky odskakuje do bezpočtu 

jiných oblastí. Dojde-li k nějakému závěru, sdělí jej 

s lehkostí bonmotu. Proto se zde často uchyluji k citacím 

z jeho studie, domnívám se, že tím, že bych je přeformulovala, 

ztratily by valnou část své lehkosti a svého "nasnadě". 

Julián Marías6 se zabýval Ortegovým stylem a jeho 

zvláštnosti vysvětluj e tím, že Ortega si kladl za cíl psát, 

jakoby s někým rozprávěl, dialogicky. Snažil se představit si 

čtenáře j ako živého konkrétního vnímatele i své myšlenky si 

nezapisoval pro sebe sama, vždy byly určené konkrétnímu 

publiku. Sám Ort ega používal výraz intelektuální al truismus 

(altruismo intelektual) pro přiblížení se k posluchači takovým 

způsobem, aby anticipoval jeho názor ve vší původní bohatosti. 

"To by vysvětlovalo něco paradoxního: že Ortegovy knihy, které 

jsou "nejvíce knihami", ty co jsou nejblíže tomu být skutečně a 

plně knihami, j sou ... přednášky. "viii 

6 Marías, Julián, Ortega, Circunstancia y vocación, Madrid, Alianza 
Editorial S. A., 1984. kapitoly 53, 54. 

12 



Podle Juliána Maríase byly Ortegovy přednášky, z jej ichž 

textů pak vznikaly některé z Ortegových knih, připravovány 

s ohledem na posluchače. Tím se staly osobnějšími, protože 

představa posluchače v aule je nutně vždy konkrétněj ší než 

představa anonymního čtenáře. 

3 .2. Obsah versus for.ma. význam literárních žánrů 

Úmysl zabývat se v této práci Ortegovou představou o 

vývoji románu jako žánru jsem pojala ze dvou důvodů. Jednak se 

s představou Bachtinovou v mnoha bodech překrývá, jednak také 

pro její překvapivou pronikavost, uvážíme-li, že teorie 

literatury není Ortegovým jediným zájmem, kterému by se výlučně 

věnoval. Některé jeho myšlenky už jsem zmínila, když jsem se 

jimi snažila ilustrovat Bachtinovy úvahy o rozdílu mezi epopejí 

a románem. Nyní bych ráda shrnula hlavní myšlenky celé studie 

"Krátké pojednání o románu". 

Ort ega vstupuje do problematiky románu jako žánru 

zamyšlením nad tím, co vlastně chápeme pod pojmem literární 

žánr. Mluví o tradičních poetikách (například Aristotelově či 

Boileauově), které chápou žánry jako pravidla či schémata 

formální struktury, kterým se musí autor přizpůsobovat a 

naplňovat je, "prázdná schémata, do kterých múza, jako poslušná 

včelka, ukládala svůj med."h (Ortega, s.100) 

Podle Ortegy však nemůžeme formu a obsah oddělit tak 

striktně, přestože odmítá tendence k jejich úplnému slučování. 

Forma a obsah j sou dvě rozdílné věci, které však spolu úzce 

souvisí. Rozdíl mezi nimi přirovnává k rozdílu mezi cílem cesty 

a cestou samotnou. Obsah díla je cílem cesty, forma pak 

představuje průběh cesty samotné, její realizaci, provedení 

prvotního záměru. Vyrazit za něj akým cílem ještě není totéž, 

jako proj ít celou cestu až k jeho dosažení. Nebo si můžeme 

formu představit jako orgán a obsah jako jeho funkci. Orgán 

vykonává funkci, kvůli které byl on sám stvořen. Pak by 

například tragédie jako žánr byla expanzí určitého tématu, téma 

by si vynutilo být zpracováno tímto způsobem a žádným jiným. 
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Ve formě je tedy totéž, co bylo v obsahu; ale to co se 

v něm nacházelo jako tendence či pouhý záměr, je v ní 

projevené, vyslovené, 

nerozdělitelnost; neboť 

věci. x (Ortega, s. 101) 

rozvinuté. 

j sou dvěma 

Z toho plyne jejich 

rozdílnými momenty téže 

Proto například poezii nepovažuj e za pouhý způsob, jak 

převést do vázaného jazyka něco, co už bylo řečeno jazykem 

dramatickým či prozaickým, nýbrž za jisté téma a zároveň jediný 

možný způsob, jak toto téma plně vyjádřit. 

Ve své tvorbě Ortega několikrát reaguje na koncept 

Benedetta Croceho, že literární žánry neexistují, at už Croceho 

explicitně jmenuje či ne. Julián Marías se vrací k jeho článku 

El Espectador z roku 1910 7
, z něhož cituje: 

Ačkoli nechám stranou diskusi s Benedettem Crocem, zda 

existují literární žánry nebo ne, já pevně věřím, že 

existují. Umělecké dílo, stejně jako dílo života, je 

individuální; ale jako biologie potřebuje pojem druhu, aby se 

přiblížila k ústrojnému individuu, tak je pro deskriptivní 

estetiku nezbytný pojem literárního žánru, aby se přiblížila 

ke krásné knize. A jako je zapotřebí tím či oním způsobem 

hledat ve fyzikálním prostředí důvod vzniku živočišného 

druhu, tak je třeba pátrat v psychologickém prostředí po 

původu literárního žánru. Ne bezdůvodně jsou sloni v rákosí a 

ne bezdůvodně je pikareskní novela ve španělském jazyce.xi 

Ort ega tedy narozdíl od starých poetik chápe literární 

žánry jako estetické kategorie, mezi sebou neslučitelné a 

nepřeveditelné, které představují možné náhledy na hlavní 

proudy velkého základního tématu, kterým je podle Ortegy vždy 

člověk. Každá epocha si toto základní téma vysvětluje jinak a 

proto v ní převládá jiný literární žánr. 

3 .3. Román a epos 

V naší době a dobách nedávno 

preferovaným žánrem stal román. Román 
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(existují samozřejmě výjimky ve formě veršovaných románů, ovšem 

ani v těchto případě se nejedná o verše, které by představovaly 

jiný žánr - poezii, lyriku). Známe však různé typy prózy, jsou 

snad všechny románem nebo mezi nimi j sou něj aké rozdíly? při 

hledání odpovědi na tuto otázku si Ort ega bere na pomoc 

příkladné novely, soubor některých rozsahem menších prací 

Miguela de Cervantese. Mohla bych se zde postavit nad 

diskutabilním názorem, že jejich "příkladnost" má být poplatná 

"hrdinskému pokrytectví velkých mužů 17. století"Xii, to by však 

přesahovalo rozsah mé práce, v tomto okamžiku mě zajímá spíše 

jejich rozdělení na dvě skupiny. V jedné ( například Velkodušný 

milenec, Španělka ze země anglické, atd.) se pojednává o 

neuvěřitelných zápletkách, klíčovými body j sou láska, štěstí 

(spíše ve významu šťastné náhody), nečekané zvraty. Čteme je 

právě pro jejich neuvěřitelnost, která je identická 

s neuvěřitelností, k jaké se uchylovaly již antické a východní 

mýty. 

Úplně odlišná je skupina, kterou reprezentuj e například 

Rohánek a stříhálek, kde postavy a jejich projevy jsou všechno 

jenom ne neuvěřitelné. Všední postavy a situace, s jakými se 

tehdejší čtenář mohl denně setkávat, získávaly na přitažlivosti 

až způsobem zpracování, to co nás zajímá, nejsou ony, ale právě 

způsob, jakým s nimi Cervantes pracuje. Na úryvku z Rozhovoru 

Scipiona a Berganzy dokládá Ortega, že sám Cervantes si byl 

tohoto rozdílu vědom, když v Příkladných novelách psal: 

A upozorňuji tě ještě na něco, o čem se zajisté 

přesvědčíš, až ti budu zase já vyprávět o tom, co jsem 

v životě zakusil: že totiž půvab některých příběhů tkví a 

spočívá v nich samých, jindy však v tom, jak je kdo 

vypravuj e. Chci tím říci, že některé věci, i když není při 

vyprávění použito ozdob a přikrašlování, líbí se přece jen 

každému; jiné však je zapotřebí přiodít rouchem pěkných slov, 

a výrazem obličej e, pohyby rukou a rozmanitým spádem hlasu 

7 Ort ega y Gasset, José, HUna primera vista sobre Baroja, El Espectador, I, 
II, 1910, s. 119, převzato z Juliána Maríase, s. 293. 
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stává se z ničeho něco a ty věci nudné 

se v příběh poutavý a jiskrný.8 

a nezaj ímavé mění 

Dosud nám Ort ega y Gasset předkládá k posouzení dva různé 

typy prózy, které vznikaly v době poměrně nedávné, 

v následujících kapitolách Epika, Poezie minulosti a Rapsód 

přistupuje k řešení základního problému, kterému se věnoval 

také Bachtin, a to k stanovení rysů, kterými se tato próza liší 

od staré epiky. Jeho poznatky se s Bachtinovými víceméně 

překrývají, ačkoli je prezentuje odlišným způsobem, několikrát 

jsem jeho formulace již použila na předcházejících stránkách, 

proto se pokusím obsah těchto kapitol stručně shrnout. 

Román a epopej j sou naprosto odlišné jevy. V epopej i se 

pohybujeme 

která není 

v mytickém včerejšku, 

naší minulostí jako 

v čase absolutní 

takovou. Homér 

minulosti, 

nepsal o 

minulosti, na kterou by se on či kdokoliv z jeho současníků 

mohl rozpomenout, ale o minulosti sakrální, absolutní. Mezi 

naší minulostí a minulostí mytickou stojí nepřekročitelná 

propast času: 

I kdybychom mezi ně vložili reálných včerej šků kolik 

chceme, neexistuje spojení mezi světem obývaným Achilly a 

Agamemnóny a naší existencí, nemůžeme se k němu dobrat krok 

po kroku a projít obráceným směrem cestu, kterou čas otevřel 

směrem dopředu. xiii (Ortega, s. 107) 

Tato distance umožňuj e eposu zachovat si svěžest, není 

možné, aby zestárl, protože přibývající dny naší současnosti se 

ho nedotýkají, míjející století na něj nemohou působit, 

Achilles je od nás vzdálen stejně, jak byl od Platóna. 

Podle Ortegy bylo starým Řekům natolik vlastní považovat 

za poetický objekt pouze to prapůvodní a hodnotné, že by 

nepochopili, jak může dnešní autor vymyslet vlastní poetický 

obj ekt, který hodlá zpracovávat. Bylo by to pro ně stej ně 

nepřípustné, jako je pro nás nepřípustné vymyslet si fyzikální 

zákon. 

8 Cervantes, Miguel de, příkladné novely, Odeon: Praha 1977, s. 470-471. 
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Vzdálenost na časové linii implikuje také vzdálenost 

významovou, takovou, jakou Bachtin nazval absolutní hodnotově 

časovou distancí i hrdinové epického světa nej sou srovnatelní 

s hrdiny románů, ti se proti nim zdají nicotnější, oproti časům 

epiky se nepřekonatelně zvětšila vzdálenost mezi lidmi a bohy, 

Ortega zde nachází odlišný přístup důležitý nej en pro 

literárního teoretika, ale také pro filosofa. 

Celý náš život se svým dneškem a včerejškem patří 

k druhé etapě vesmírného života. Jsme součástí náhražkové a 

upadlé reality: obklopují nás lidé, kteří nejsou lidmi v tom 

samém smyslu jako Odyseus a Hektor. My si dokonce ani nejsme 

jistí, zda Odyseus a Hektor j sou lidé nebo bohové. Bohové 

byli tenkrát blíže k lidem, 

(Ortega, s. 110) 

protože ti byli božští. xiv 

Vypravěč, či podle Ortegy spíše recitátor (vyprávět se 

může ledaco, ale rapsód recituje, používá ustálené obraty, 

které objektům jeho promluvy dodávají na vznešené vzdálenosti) , 

netouží po originalitě, jeho zpěv stojí na letitém, rituálním 

základě, látku, kterou zpracovává, už opracovaly generace před 

ním: 

Epika je nejdříve vymýšlení jedinečných bytostí z druhu 

hrdinů: o tento první úkol se postará staletá lidová 

fantazie. Epika je poté realizací, hotovým vzýváním těchto 

bytostí: to je práce rapsóda.= (Ortega, s. 115) 

Zastavme se u výrazu "jedinečné bytosti \\ (seres únicos), 

tady podle Ortegy tkví jeden z rozdílů mezi epikou a románem. 

Epičtí hrdinové jsou jedineční, nej sou představiteli žádného 

typu. Úkolem Homérovým bylo vylíčit jednoho konkrétního hrdinu. 

Zatímco autor románu splní svůj úkol tehdy, představí-li nám ve 

svém hrdinovi určitý typ. Tedy účel je splněn tehdy, když si 

čtenář zavírající knihu Paní Bovaryová řekne, že se Flaubertovi 

opravdu podařilo ztělesnit všechny ty maloměstské paničky 

provozující manželskou nevěru. Paní Bovaryová je jejich 

syntézou. 
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V tomto bodě se Ortega domnívá nalézt alespoň částečně 

odpověď na otázku po tom, co je román. Román je v tomto pojetí 

jakýmsi antagonistou epického žánru. Tématem eposu je minulost 

jako taková, tématem románu je současnost jako taková. Postavy 

eposu jsou jedinečné a neopakovatelné, vycházející z mytologie, 

postavy románu jsou typické a ne-poetické, mimopoetické (termín 

"extrapoéticos"), z ulice, z prostředí, které autora, a potažmo 

i čtenáře, obklopuje. 

V kapitole Mýtus, kvas historie vysvětluje Ortega, proč 

považuje název "řecký román" pro určitý žánr pozdní řecké 

tvorby za pomýlený, ve skutečnosti se nejedná o román, tak jak 

s tímto pojmem pracujeme, tedy o výsledek změny perspektivy 

oproti epice; řecké romány jsou vlastně skutečné události (to 

by je s románem ještě mohlo spojovat), ale nahlížené optikou 

epiky. A těmito brýlemi je přítomnost mýtu, díky kterému 

zůstává řecký román dosud zanořený v epické perspektivě. 

Když lidé přestávají věřit v kosmogonickou a 

historickou skutečnost svých vyprávění, končí se dozaj ista 

vrcholný čas helénské rasy. Ale epické motivy a zárodky mýtu 

zbavené vší dogmatické váhy nejenže zůstávají jako 

nenahraditelné nádherné přeludy, nýbrž získávají na pružnosti 

a plasticitě. Nahromaděné v literární paměti, poschovávané 

v podloží lidové vzpomínky, představují poetický kvas 

nevypočitatelné síly.=i (Ortega, s.117) 

Ortega tedy považuj e řecký román za původně pravdivou 

historii, zasaženou působením mýtu; to, co v ní bylo pravdivé a 

všední, se pod vl i vem mýtu ztrácí a to, co zůstává, už není 

historie, říká se tomu román. Do této skupiny pak spadaj í i 

balady, legendy a rytířské romány, 1 tady se jedná o určitý 

historický materiál, který byl mýtem posuhut a absorbován. 

Přičemž mýtus představuje jiný svět než ten náš, v kterém to, 

co je pro nás fyzicky i historicky nemožné, se stává možným, a 

tak jevy reálné, historické, se v tomto světě podřizují jiným 

zákonům, a to tak odlišným, že se zdá, jako by svět mýtu žádné 

zákony neměl. Proto podle Ortegy tato skupina literatury 
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imaginace je posledním výhonkem literatury epické. V ní dodnes 

přežívá blahodárný vliv epiky a s ním možnost dobrodružství. 

Když je vize světa, kterou zprostředkovával mýtus, 

poražena a do jisté míry nahrazena vizí světa prostřednictvím 

vědy, ztrácí epika svůj vznešený sakrální ráz a vydává se 

hledat dobrodružství. Rytířský román je román po výtce 

dobrodružný, jeto poslední letorost starého epického kmene, 

literatura imaginace. I ona operuje s nepřekročitelnou 

vzdáleností vyprávěného od našeho světa. Základní technikou, 

k ní ž se uchyluj e autor literatury imaginace, je vyprávění, 

narace. Podle Ortegy je chybou domnívat se, že narace je 

nástrojem románu. V románu se nevypráví, nýbrž popisuje. 

Vyprávění je technika, kterou se uchopuje to, co bylo, tedy to, 

co už neníi zatímco v románu se popisuje to současné, aktuální. 

A to je něco, co známe, takže nás vlastně ani nezajímají 

popisované objekty, nezajímá nás například obtloustlý venkovan 

Sancho nebo snad rozháraná paní Bovaryová. Zajímavý je způsob, 

jakým je autor představuje, zajímá nás právě jeho technika. 

V literatuře imaginace se vyprávění musí ospravedlnit 

právě svým materiálem, a tak je tím lepší, čím méně se autor 

vměšuj e mezi nás a vyprávěné, námět 

zajímavý, neuvěřitelný. Od autora 

sám o sobě 

rytířských 

je pro nás 

románů tedy 

čekáme, že veškerou svou tvůrčí energii věnuje vymýšlení 

nových, neuvěřitelných dobrodružství. 

Tvůrčí úkol autora románu je zcela odlišný, od něj 

nečekáme, že si vymyslí překvapivé zápletky, jeho technika 

spočívá v něčem jiném. V popisu reality, vlastně jakékoli 

reality, to, co nás těší, nejsou popisované objekty, ale 

způsob, jakým v nás popis probouzí potěšení z estetična. 

Ort ega spíš na okraj vtipně rozebírá, jak to dopadá, když 

autor správně nepochopí rozdíl mezi popisem a narací: "To, čemu 

někdy nelítostně říkáme otrava, je celý jeden literární žánr, 

ovšem nepodařený. Podstatou otravy je vyprávění něčeho, co nás 

nezajímá." xvii (Ortega, s. 120) 
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3.4. Narace a popis pohledem Georga Lukácse 

Rozdílu mezi vyprávěním a popisem se věnuj e také Georg 

Lukács ve studii "Vyprávět či 

naturalismu a formalismu \\.9 Tyto dvě 

popisovat? K diskusi o 

tvůrčí metody přiřazuj e 

k dvěma možným autorským postojům l spisovatel může svou epochu 

spoluprožívatI nebo se vůči ní může kriticky vymezitI 

nesouhlasit s jejím děnímI odstoupit od ní a pozorovat J~. 

Protože Lukács považuj e román na rozdíl od Bachtina i 

Ortegy za produkt rozpadu epopej e I domnívá se I že román se 

snaží dosáhnout ideálu epické jednotYI na cestě k tomuto cíli 

však ztroskotává l protože současná rozdrobená doba takové 

jednotě nepřeje. Popis je podle něj "spisovatelskou náhražkou 

za ztracený význam epičnosti \\.10 Z Lukácsova diskurzu lze 

vypozorovat I že vyprávění I jako postup epický I upřednostňuj e 

vůči popisul a to z několika důvodů. 

Jedním z nich jej eho názor I že zatímco vyprávění děj 

v díle člení a jedině vševědoucí vypravěč je schopen zobrazit 

právě ty momenty I které j sou pro osudy zobrazovaných jedinců 

důležité l popisující autor tuto možnost nemá I a tak dílo zanáší 

balastním materiálem faktů. To má souvislost také s časovým 

umístěním děje l vyprávění je vždy spojené s určitým odstupem l 

který takový výběr umožňuje; popis se pak pohybuje 

v bezprostřední přítomnosti I a proto takový odstup nemá. 

Epik, který pohlížeje zpět na lidský osud nebo na spleť 

různých lidských osudů vypráví s hlediska konce, dělá pro 

čtenáře jasným a srozumitelným výběr podstatného, který 

provedl sám život. Pozorovatel, jenž je nutně vždy současný, 

musí zabloudit ve spleti rovnocenných detailů, protože život 

sám ještě neprovedl výběr praxí. ll 

Jeho přístup k popisování se tedy od Ortegova zásadně 

liší I v čem se však shoduj í I je těžiště I ke kterému by se 

veškeré literární dílo l a tedy i román I mělo vztahovat. Tak 

Lukács, 
formalismu, 
10 Ibid., s. 
11 Ibid., s. 

Georg, Vyprávět C~ popisovat? 
Světová literatura, 1956, č. 4. 
207. 
207. 
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jako Ort ega vidí člověka jako jediné téma literatury, stejnou 

důležitost mu přikládá i Lukács. Lukács se však domnívá, že 

lidské osudy se v románu dají zobrazit právě vyprávěním, 

protože jsou výsledkem lidské praxe, jejich činů, nikoli 

popisem, který rovnocenně poj ednává "bláto na Napoleonových 

botách ve velikém okamžiku abdikace hrdiny... právě tak 

6zkostlivě jako duševní boj na jeho obličeji".12 

Dalším nedostatkem popisu je podle Lukácse jeho 

nezábavnost, která vede k tomu, že si čtenáři hledají 

alternativu ve schematické náhražce populární literatury. 

Nezábavnost je poplatná tomu, že popisující autoři dělají 

z románu kostumbristický žánr, "Flaubert zaměňuje život 

s průměrným všedním životem měštáka". 13 Potud odl išný pohled 

Georga Lukácse na téma vyprávění a popisu, vratme se k teorii 

románu Ortegy y Gasseta. 

3.5. Tragické a komické v románu 

Ort ega se domnívá, že v kritických pracích vycházej ících 

v jeho době na téma Dona Quijota se ztratil ze zřetele 

Cervantesův 6mysl napsat příběhy dona Quijota jako knihu, která 

by polemizovala s rytířským románem. Přitom právě tento aspekt 

považuje za základní. Pokud by tomu totiž tak nebylo, jak 

jinak si vysvětlit posun, jakého zde doznává literatura? Dosud 

byl jediným plánem, v kterém se literatura pohybovala, prostor 

epiky, a vše, co do něj nespadalo, považovalo se za nepoetické. 

Ale nyní se tento prostor, prostor imaginace, odsouvá do 

druhého plánu, a zároveň se objevuje třetí dimenze, estetická 

hloubka. A s ní se do dějiště věcí dostává aktuální realita. 

Jako příklad uvádí Sancha, stoprocentně nepoetickou 

postavu, pevně zakotvenou v realitě. Jak je možné, že se mohl 

dostat do rozměru, který obývá poezie? Ortega to vysvětluj e 

tím, že Sancho je nezbytnou součástí tohoto románu právě proto, 

že je absolutně nehrdinský, oběma nohama na zemi, a nereálné (a 

12 Ibid., s. 209. 
13 Ibid., s. 206. 
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poetické) představy dona Quijota o něj narážejí a tím vychází 

najevo jejich smě§nost. A nejen smě§nost: ff •• • realita vstupuje 

do poezie, aby vyzdvihla dobrodružství k vy§§í estetické 

platnosti. "xviii (Ortega, s. 127) 

Dobrodružství je v hlavě dona Quijota realitou, a sám don 

Quijote je nepochybně reálný (v rámci fiktivního světa 

Cervantesovy knihy) Součástí postavy je i jeho vůle 

k dobrodružství, a tím dobrodružství vyzdvihuje na jakýsi 

podstavec, do jiné dimenze, už je není možné vnímat tak, jak 

bylo vnímáno v rytířských románech. 

Takže , ačkoliv se realistický román zrodil jako opozice 

k románu imaginace, smyšlenky, nese si dobrodružství v sobě 

jako jednu ze svých základních částí. 

Realistický román tedy obohatil literaturu o dal§í 

dimenzi, a ta přichází ke slovu za pomoci ironie. Ortega 

vysvětluje pohled optikou ironie na příkladě fata morgány, 

zdání toho, že se nad rozpáleným povrchem vzná§í voda. Můžeme 

j i vnímat jako skutečnou vodu, anebo naopak ironicky, kdy si 

díky ní uvědomujeme vyschlost půdy, nad kterou se zdá vzná§et. 

Zrovna tak je román imaginace pohledem, který vnímá věci 

vymy§lené jako skutečné i a realistický román jetou fatou 

morgánou, která při ironickém pohledu odhaluje realitu takovou, 

jaká je. 

Chápeme-li tedy ironii v realistickém románu jako 
!~/ 

nezbytnou, pak docházíme v/ závěru, že rovněž ono zrcadlení, 

fata morgána je nezbytný prostředek pro to, aby se skrze něj 

mohla realita projevit. Pak by tento nereálný, poetický základ, 

měl být součástí každého románu. 

Na tomto příkladě se vysvětluje, jak se mohla realita 

dostat do prostoru literatury, proměnit se v poetickou složku. 

Sama o sobě by se jí nikdy nestala, být poetickým je 

privilegium mýtu. Ale pokud ji chápeme jako ironický pohled na 

mýtus, vlastně jeho kritiku, agresi na něj, pak se do 

poetického prostoru dostává i ona. 

Don Quijote bojuje s větrnými mlýny, protože na ně nahlíží 

ze své dobrodružství chtivé perspektivy, jeví se mu jako obři. 

22 



Ale co obři? Už před donem Quijotem musel někdo nějaký objekt 

interpretovat ve významu obr. Existují i jiné, méně hmatatelné 

také spravedlnost a pravda mohou být podle Ortegy 

zrcadlením, které něco prozrazují o zemi, nad kterou se 

vznášejí. Takto chápe i kulturu: 

Kultura - ideální zdroj všech věcí - se snaží ustavit 

jako zvláštní a dostačující svět sám o sobě, kam můžeme 

přenést naše nitro. To je iluze, a pouze nahlížena jako 

iluze, jako zrcadlení vznášej ící se nad povrchem Země, je 

kultura postavena na své místo. xix (Ortega, s. 132) 

Jsou možné různé pohledy na skutečnost, věci jako by měly 

dvě stránky, jednu materiální, neměnnou, a druhá záleží na naší 

interpretaci, pod jakým úhlem na ně nahlížíme. Pohled čistě 

realistický, kdy se věci znehybní a natočí do takového úhlu, 

aby je bylo možno chápat čistě materiálně, jej en jednou 

z možných perspektiv. Ortega nevěří, že by takový realismus 

mohl jen tak vstoupit do literatury, domnívá se, že i u 

realismu je vždy východiskem mýtus, jen že tady se nachází 

v okamžiku svého pádu, zhroucení. Jde o aktivní proces, o 

pohyb, zajímá nás poetická interpretace skutečnosti jako 

generická funkce všech skutečných věcí. Pak je vlastně 

lhostejné, jaký objekt se realista rozhodne popisovat. 

Ortega y Gasset několikrát zmiňuj e to, že realita jako 

taková není poetická a poetickou se stává, až doprovází-li pád 

mýtu. Tématu pádu mýtu se dotýká 1 Bachtin, když hovoří o 

jazyku. 

Mytické myšlení je ovládáno vlastním jazykem, z jehož 

lůna se rodí mytická skutečnost a jenž své jazykové 

souvislosti a souvztahy vydává za souvislosti a souvztahy 

samé skutečnosti (jazykové kategorie a závislosti přecházejí 

v kategorie teogonické a kosmogonické); zároveň však jazyk 

sám je ovládán obrazy mytického myšlení, které brzdí jeho 

intencionální pohyb a to tím způsobem, že zbraňují jazykovým 

kategoriím vstřebávat nové významy, pružně se přizpůsobovat a 

nabývat čistší formality (v důsledku jejich srůstu 

s konkrétně věcnými vztahy) a omezují rovněž výrazové 

možnosti slova. (Bachtin, s. 139) 
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Pokud se tato jednota jazyka a mýtu poruší tím, že do 

jazyka pronikne různořečí, mytické vnímání jazyka se oslabí a 

tím i mýtus upadá, ztrácí moc nad jazykovým vědomím. Bachtin l 

Ort ega zde podle mého názoru každý sleduj e svůj cíl (Bachtin 

dokazuje sílu různořečí a Ort ega dokazuje přítomnost mýtu (byé 

negativní)v realistických postupech literatury), ale docházejí 

k témuž, že posun k novému typu literatury, románu, tak jak jej 

známe v současné době, byl doprovázen pádem mýtu. 

Odkud se však v literatuře vzal ironický pohled a vůbec 

realismus? Ort ega ho nachází, stejně jako Bachtin, na okraji i 

I i teratury či mimo ni, nekonečně vzdálený od mýtu a epiky. 

Zárodek realismu je všude tam, kde se člověk rozhodl imitovat 

charakteristické rysy, aé svých bližních nebo zvířat. Ten, kdo 

imituje, to dělá proto, aby se mohl vysmát. 

Zdá se, že pouze za účelem vytvoření komična může 

skutečnost nabýt estetické zajímavosti. V Řecku nacházíme 

aktuální témata pouze v komediích. Rovněž z komedie povstal 

dialog, který pokud uniká z komického plánu, je to proto, že se 

dostává opět do mimoliterárního prostoru, do prostoru vědy. 

Komedie a dialogy představují tedy jediné momenty v řecké 

literatuře, v kterých bychom mohli shledávat podobnost 

s moderním románem. Ani v Donu Quijotovi nejsou výsměch a 

kritika pouze samoúčelným ozdobným ornamentem, nýbrž tvoří 

naopak vlastní texturu žánru. 

přání epického hrdiny byla v souladu s jeho světem. 

Aspirace hrdiny románu míří mimo zaběhanou skutečnost, chtějí 

ji změnit, reformovat. Hrdina se snaží vyjít ze světa 

zavedených gest, a tak každý jeho pohyb musí vycházet z jeho 

vůle po změně, jeho gesta nejsou gesty jeho předků či okolí, 

jsou nová, původní. Dobrodružství je tato změna, vybočení 

z řádu věcí, mimo realitu. 

Tato vůle je sama o sobě tragické téma. Ort ega odmítá 

teorie, které vidí podstatu tragédie ve smrti hrdiny. Hrdina 

končí tragicky, ale jen proto, že to umožní svou vůlí jít 

určitou tragickou cestou. Nehrdina by od této cesty ustoupil, 

jakmile by seznal, že vede ke tragédii. Hrdina na ní pokračuje. 
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Tragédie se tedy nerealizuj e na naší úrovni, musíme se 

k ní mentálně pozdvihnout. Neučiníme-li to, jednání hrdiny už 

pro nás nemá tragický význam a od jeho vznešeného jednání už je 

to pak ke komičnosti malinký kousek. Odmítneme-li chápat vůli 

hrdiny k nevyhnutelnosti tragického, do hry vstoupí realismus a 

v jeho světle nám jednání hrdiny přijde komické. Vznešenou roli 

hrdiny vidíme jako směšný převlekl opět tedy záleží na úhlu 

pohledu. 

Právě rozdíl mezi přáním být něčím a mezi vírou, že tím už 

jsme (mezi touhou dona Quijota po dobrodružství a jeho vírou, 

že je dobrodruhem), je tím nepatrným schůdkem od tragického ke 

komickému. Román o donu Quijotovi je na hranici toho, aby se 

proměnil prostě v komedii. 

V každém románu by se tedy měly nacházet dvě linie, jedna 

je tragická a druhá komická, která se rodí právě s pádem 

ideálu, tedy s pádem tragické aspirace. Zdání, že v některých 

románech komická linie chybí, připisuje Ort ega tomu, že ideály, 

které napadá a zesměšňuj e, jsou jen málo vzdálené od 

skutečnosti, že ideál padá z příliš malé výšky, ale v zásadě je 

román výsledkem působení obou těchto sil, přestože jedna z nich 

může převažovat, a to v jakékoli míře. 

V závěru své studie vyjadřuje Ort ega politování nad tím, 

že doba darwinismu a pozitivismu "smetla hrdiny z povrchu 

zemského" (Ortega, s. 156), naše činy nejsou považovány za více 

než pouhé reakce na prostředí, romanopisci se proto snaží 

popisovat toto prostředí, umění podléhá diktátu 

pravděpodobnosti. 

Celou jeho prací se jako červená nit táhne hrdost nad tím, 

že to byl právě Španěl, kdo vytvořil dílo, které Ortega 

považuj e za první skutečný román, který navíc neztrácí svou 

hodnotu ani v dobách, kdy sláva jiných románů, poplatných své 

době, upadá. 
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3.6. Poznání u Ortegy y Gasseta 

Na tomto místě bych se ráda věnovala několika východiskům 

Ortegovy studie "Krátké pojednání o románu". V souvislosti 

s nemožností zobrazit aktuální současnost v eposu jsem uváděla 

Ortegův citát o tom, jak si antičtí Řekové na rozdíl od člověka 

moderní doby představovali věci skutečně reálné (viz s. 7). 

Řekové za reálné považovali nikoli zdání věcí, to, jak se nám 

jeví, nýbrž jejich podstatu, živé prameny všeho zdání. Kde však 

nacházíme tyto prameny, podstatu všech jevů, které vnímáme 

našimi smysly? Julián Marías nachází odpověď v "Úvodní 

meditaci" Quijotských medi tací, a to na stránkách, které se 

věnuj í teorii konceptu. 14 

Ort ega hovoří o smyslu pro koncept, jako by se jednalo o 

další smysl, kterým byl člověk vybaven kromě těch známých pěti 

smyslů, a který je jim určitým antagonistou. Pět lidských 

smyslů nám přináší neuspořádané množství vjemů o věcech; pokud 

bychom zůstaly jen u nich, věci by byly neohraničené, 

neuchopitelné. Člověk by se nemohl dobrat jejich smyslu a 

vztahů mezi nimi, pohyboval by se po povrchu. 

"Orgán konceptu" umožňuje s jednotlivými vjemy pracovat, 

propoj ovat je, tím, že určuj e hranice věcí, vytvoří jakousi 

strukturu, v níž věci nacházej í své ohraničené místo. Pouhý 

pohyb po povrchu věcí se pak prohlubuje, nachází se 

souvislosti. Koncept nemůže nahradit věc samu, a ani si to 

neklade za cíl. 

Ve schématu si osvojujeme pouze hranice věci, lineární 

schránku, v níž je hmota, reálná substance věci vepsána. A 

tyto hranice, jak jsem uvedl, představují pouze vztah, 

v kterém se objekt nachází vůči ostatním. . .. Bez konceptu 

bychom nevěděli, kde věc začíná či končíj tedy věci jako 

vjemy jsou prchavé, pomíjivé, utíkají nám mezi prsty, 

nevlastníme je. Když koncept jednu k druhé sváže, zachytí je 

a odevzdá nám je spoutané. (Ortega, s. 80-81)= 

14 Marías, 
Editorial 

Julián, Ortega, Circunstancia 
S. A., 1984. kapitoly 81, 82. 

26 

y vocac~on, Madrid, Alianza 
Termín "koncept \\ by mohl být 



Ort ega vychází z této představy konceptu a staví na ní 

dělení lidí na dvě skupiny, "kasty" . Pro jedny je svět 

povrchem, po kterém se pohybuj í s pomocí svých pěti smyslů, 

druzí v něm vnímají další dimenzi, hloubku. A tu si uvědomují 

právě díky "orgánu konceptu". Julián Marías klade důraz na to, 

že Ortega neodděluje koncept od věci samé, 

v plnosti pouze tehdy, spojí-li se v jednotu: 

věc zažíváme 

Myšlení není všechno, ale bez něj neuchopíme nic 

v plnosti. Pouze pohled prostřednictvím konceptu je 

kompletní pohled; počitek nám dává pouze nejasnou a 

nevyhraněnou hmotu každého obj ektu; dává nám vj em věcí, ne 

věci. (Ortega, s. 82)xxi 

Toto filosofické východisko pravděpodobně hrálo svoji roli 

při formování Ortegovy teorie románu; je možné, že tak jako 

podle něj existuj í dvě kasty lidí, ti, kteří se pohybuj í po 

povrchu věcí, a ti, kteří pronikají do jejich hloubek, existují 

také odlišné způsoby literární tvorby. Z poněkud pesimistického 

závěru Ortegova "Krátkého pojednání o románu" by se dalo 

popřípadě vytušit, do jakého "lidského druhu" by spadali 

autoři podléhající diktátu darwinismu a pozitivismu. 

přeložen do češtiny rovněž jako "pojem", to by však podle mého názoru mohlo 
pro českého čtenáře zamlžit jeho význam v kontextu Ortegovy studie, proto 
se přikláním k verzi "koncept". 
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4. Různořečí v románu (Bachtin) 

4.1. Cesty různořečí 

v úvodu ke své práci jsem zmiňovala tři základní 

konstitutivní rysy, které Bachtin shledává v románu. V kapitole 

"Vymezení románu ve srovnání s eposem (Bachtin) " jsem se 

věnovala dvěma z nich: proměně časové struktury literárního 

obrazu v románu a nové zóně výstavby literárního obrazu 

v románu zóně kontaktu s nezavršenou přítomností. 

Konstitutivnímu rysu románu, který v této triádě klade sám 

Bachtin na první místo stylové trojrozměrnosti, spjaté 

s mnohojazyčným vědomím, se budu podrobně věnovat až na 

následujících stránkách, ačkoli je podle mého názoru jeho 

pochopení potřebným podkladem pro práci s druhými dvěma pojmy. 

Různořečím se Bachtin ~e! domnívá obj evi t pro svět soudobé 

stylistiky východisko z problému, zdali se v případě románu 

jedná o žánr skutečně umělecký. Pokud je promluva považována za 

pouhou realizaci v rámci jediného jazyka, pak by se o 

uměleckosti románu dalo pochybovat, na první pohled by se mohlo 

zdát, že na rozdíl od poezie je prostý propracovanosti, vyšší 

organizace jazyka, a proto je možné jej řadit mezi žánry 

rétorické, vzdálené estetické funkci. V tomto poj etí je však 

jazyk jako takový značně zjednodušený, jako by byl chápán pouze 

v rámci svých gramatických pravidel a možností z nich 

vyplývajících. 

Bachtin však chápe jazyk jako zdroj promluvy jinak. Jazyk 

jako celek je, když se s ním mluvčí seznamuje, již jakýmsi 

souhrnem promluv, nikoli jen abstraktní možností voleb 

jazykových prvků, které jako by byly čisté, panenské, nedotčené 

souvislostmi. Každé použití jazyka, každá promluva jeho prvky 

zatěžuje souvislostmi, vztahy, hodnoceními, názorem. 

Každá konkrétní promluva nachází totiž vždy předmět, na 

který je zaměřena, jako předmět, o kterém se už mluvilo, 
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s kterým se už polemizovalo, který už byl hodnoceni předmět 

je zacloněn nebo naopak osvícen už proslovenou cizí promluvou 

o něm. předmět obestírají a prostupují obecné myšlenky, 

mínění, cizí soudy, poznamenávají jej cizí akcenty. (Bachtin, 

s. 55) 

Každá nová promluva se tedy už v momentu svého vzniku musí 

vyrovnávat sjinými promluvami, které byly o daném předmětu 

vyřčeny, a musí také anticipovat promluvy, které budou vyřčeny, 

až ona odezní, a to aé už s nimi souhlasí nebo polemizuje. Aé 

tak či tak, reálná promluva, která není jen obj ektem čistě 

gramatické abstrakce, je vždy součástí dialogu, a proto se 

zúčastňuje pnutí, 

ostatních promluv. 

které vzniká mezi ideologickým nábojem 

Jaký ideologický náboj si ta která promluva nese, záleží 

na tom, v jakém se formuje prostředí, romanopisec často využívá 

mluvy jednotlivých prostředí, aby reflektoval sociální boj mezi 

různými skupinami, sociálními vrstvami. Jazyk je takto možné 

dělit více způsoby, třeba podle profesních skupin, z nichž 

vycházejí mluvčí (různé profesní žargony), takové dělení se mi 

jeví spíše horizontální; nebo naopak vertikálně, podle tradičně 

chápaných společenských vrstev. Na úrovni písemného projevu se 

pak :P€j setkáváme s různými jazyky žánrovými. Tímto schematickým 

náhledem se ovšem možnost dělení (a také kombinací) jazyků 

zdaleka nevyčerpává. (Bylo by zaj ímavé, věnovat se posunům 

stratifikace jazyka v době, kdy se sociologové, v českém 

prostředí například Jan Keller, domnívají, že sociální vrstvy, 

tak jak jsme je dosud znali, přestávají existovat a jsou 

nahrazeny jakýmsi systémem sítí.) 

Nabízí se otázka, v které sféře jazyka dochází k tomuto 

dělení, kde se projevuje rozdíl mezi jazyky jednotlivých 

sociálních skupin. Na první pohled nejpřístupnější se zdá 

sémantická oblast, vždyé odlišné sociální vrstvy hovoří 

odlišným slovníkem. Podle Bachtina však hlavní těžiště spočívá 

ještě o kousek hlouběji: 

Pro nás je zde důležitý intencionální, tj. předmětně

smyslový a výrazový aspekt rozvrstvení "obecného jazyka". 
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Nerozvrstvuje se a nediferencuje neutrálně lingvistický sklad 

jazyka, ale rozchvacují se jeho intencionální možnosti. 

(Bachtin, s. 67) 

To znamená, že různí mluvčí mohou ve stejné větě použít 

identický výraz, ale pro každého je jinak zatížený, jako by se 

lomil v jiném prostředí. 

Romanopisec, pokud není k těmto projevům různořečí 

v jazyce hluchý, s nimi pracuje, používá je ve svém díle, 

nechává své intence, tedy své představy o tom, jak by dílo mělo 

vyznít, promlouvat skrze ně. Odtud plynou prozaickému dílu nové 

umělecké možnosti, jazyk v románu je výše strukturovaný, není 

to jen náhodný výběr z jazyka, jak by tomu bylo, kdyby byl 

chápán "ptolemaiovsky". V "galileovském" pojetí jazyka román je 

specifickým uměleckým dílem, kde autor často složitě hledaným 

způsobem (ale zrovna tak se různořečí dostávalo do románové 

prózy i spontánně, neúmyslně, prostě si svou cestu vynutilo) 

instrumentuje svůj úmysl za pomoci různých jazyků v jazyce. 

Představíme-li si intenci, tj. zaměřenost na předmět, 

takové promluvy v podobě paprsku, pak opalizující, 

neopakovatelnou hru barev a světla ve fasetách obrazu, který 

paprsek vytváří, nelze obj asnit lomem paprsku-promluvy 

v samém předmětu (j ako hru obrazu-básnického tropu v úzkém 

slova smyslu, ve ff slovu, zřeknuvším se světa \\), ale jeho 

lomem v onom prostředí cizích promluv, hodnocení a akcentů, 

jímž paprsek prochází cestou k předmětu; sociální atmosféra 

promluvy si pohrává s konturami jeho obrazu. (Bachtin, s. 56) 

Tento citát nás přivádí k ozřejmění rozdílu, který Bachtin 

nachází mezi zobrazením v umělecké románové próze a básnickým 

obrazem v úzkém slova smyslu - tropem. Zatímco v případě tropu 

se promluva zaobírá toliko svým předmětem (a může v něm 

nacházet nepřeberné významy, nikdy však tato významy. nej sou 

v dialogickém vztahu), prozaický pohled na předmět se musí, 

dříve než předmětu vůbec dosáhne, prodrat spletitou houští 

různořečí, všech odlišně motivovaných promluv, kterými je 

obestřen. 
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Básník a prozaik vybíhaj í z jedné startovní čáry, 

vycházej í z jazykového prostředí, obklopeného různořečím. 

Básník z něj uniká, hledá svůj vlastní jazyk, který má být 

vzhledem k různořečí nad jazykem. I na básníkově tvorbě tedy 

můžeme pozorovat přítomnost různořečí, ale pouze v jeho negaci, 

v důsledném vyhýbání se mu. Úkolem prozaika je naopak různořečí 

do svého díla vpustit a jeho umělecká práce spočívá v tom, 

najít mu v něm správné místo, kde by přispělo k vyniknutí jeho 

intence. Jinými slovy, různořečí se do románu nedostává syrové, 

prozaik jej stylizuje. Na rozdíl od básníka, který je jediným 

promlouvajícím hlasem ve svém díle, pro prozaika je jeho jazyk 

jen jedním z jazyků. 

Prozaikův jazyk se prostírá stupňovitě ve větší či 

menší vzdálenosti od autora a jeho poslední významové 

instance: některé jazykové momenty vyj adřuj í autorovy 

významové a výrazové intence přímo, nezprostředkovaně (j ako 

v poezii), jiné tyto intence lomí; to tenkrát, když autor za 

slovy beze zbytku nestojí a osobitým způsobem je akcentuje -

humorně, ironicky, parodicky apod.; slova třetího typu jsou 

ještě odlehlejší od poslední významové instance a ještě 

markantněji lomí autorské intence; konečně pak se v díle 

vyskytují slova, která autorské intence vůbec neobsahují, 

neslouží sebevyjádření autora (jako autora promluvy) a autor 

tato slova předvádí jako svéráznou řečovou věc, jsou pro něho 

veskrze předmětná. (Bachtin, s. 76) 

Různořečí se do románu dostává různými cestami, z nichž 

některé se staly charakteristickými pro určité typy románů. Pro 

anglický a německý humoristický román je typická humoristicko

parodická reprodukce téměř všech vrstev jazyka, které bývaj í 

často zapojené v rámci autorovy promluvy v takzvaných 

hybridních konstrukcích. Autor je používá k instrumentaci svých 

intencí, tyto jazyky samé ale bývaj í demaskovány jako 

pokrytecké, omezené, falešné. (K bližšímu rozboru takových 

hybridních konstrukcí nepřistupuj i, v případě zájmu o tuto 

problematiku viz Bachtinovu studii 1/ Proml uva v románu \\ , 

kapitola III Různořečí v románu in Román jako dialog.) 
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Další způsob, jakým se různořečí dostalo do románu, je 

zapojení pomyslného autora nebo vypravěče. Tato osoba je sama o 

sobě nositelem slovesně-ideologického jazykového horizontu, 

který se může intencím autora blížit či vzdalovat v rámci 

jediné knihy, vždy však napomáhá jej ich konečnému proj evení . 

příběh pak vnímáme jakoby dvoj íma očima, očima vypravěče a 

očima autora, kterýma můžeme pozorovat i vypravěče samého. 

Různořečí často proniká do románu prostřednictvím promluv 

hrdinů, a to jak v nejjednodušším z případů pomocí přímé řeči, 

tak i tím, že se jejich promluvové akcenty infiltrují do řeči 

autorské. Okolo hrdinů pak vznikaj í více či méně rozsáhlé a 

hutné zóny hrdinů (viz Bachtin, s. 92-99), kde se (například 

opět pomocí hybridních konstrukcí) setkáváme v jedné větě 

s akcenty postav l autora. "Zóna představuj e území, vymezené 

v textu působením hrdinova hlasu, který se tím či oním způsobem 

přidává k hlasu autorskému". (Bachtin, s. 92) 

Různořečí vstupuj e do románu také díky vloženým žánrům, 

jejichž užití je v románu obvyklé, obzvláště v některých 

epochách historie románového žánru. S vloženými žánry autor 

vpouští do románu také jiné žánrové jazyky, které může opět 

využívat k lomu svých intencí. Některé mimoliterární žánry 

(dopis, deník apod.) se v románu prosadily natolik, že přímo 

ovlivnily formální stránku románu. Vznikl tak epistolární 

román, románový deník a jiné žánry, z nichž každý si nese svá 

formální specifika související s určitým způsobem uchopení 

skutečnosti. 

4 .2. Mnohohlasost, přelidněnost, perspektivismus 

Vladimír Svatoň se ve studii "Dvoj í koncepce klasického 

románu, Georg Lukács a Michail Bachtin ,,15 zabývá rozdílným 

poj etím teorie románu u Bachtina a Lukácse. Jak jsme právě 

viděli, principem románu jako moderního žánru a vůbec moderního 

způsobu tvorby ovlivňujícího i jiné žánry (viz pojem romanizace 

15 Svatoň, Vladimír, Proměny dávných příběhů (O poetice ruské prózy), 
Pardubice: Vydavatelství Marie Mlejnkové, 2004, s. 111-120. 
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žánrů v úvodu této práce na straně 3) je u Bachtina zapojení 

různořečí. Toto pojetí teorie románu pociťuje 

v porovnání s koncepcí Lukácsovou jako veskrze pozitivní: 

Román (a literatura románové epochy) je tedy výrazem 

"mnohohlasého" a dramatického lidského styku, v němž každý 

jedinec uplatňuje svá stanoviska a zájmy - úměrně tomu, jak 

se vymaňoval z vlády tradice, předurčenosti a mýtu 

k iniciativě, kritickému zkoumání světa a k samostatné 

orientace k druhému i vůči společenskému prostředí. 

Mnohohlasost v realitě i mnohohlasost jako princip uměleckého 

ztvárnění znamená tedy rozvinutí potenciální dialogičnosti 

lidských vztahů, vzájemného obohacování účastníků komunikace. 

Zatímco umění epické doby stavělo člověku před oči neměnné a 

závazné vzory, mnohohlasý román v člověku uvolňoval, ba 

rozpoutával tvořivé síly, iniciativní obměňování a 

persiflování smyslů přicházej ících k člověku od jiného 

člověka. 16 

Svatoň 

Koneckonců, kde se podle Bachtina různořečí vůbec vzalo, 

než nastoupilo svou cestu k románu a románem? Různořečí se do 

literatury dostává díky drobným parodickým žánrům, a ty zase 

maj í svůj základ v nevázaném karnevalovém veselí 

smíchu, který měl v románu výjimečnou slučující 

tedy ve 

funkci, 

umožněnou schopností se věcem vysmívat a zároveň je tím 

vtáhnout na území poetiky. 

Základ této výj imečné vlastnosti smíchu slučovat i věci, 

které se nám mohou jevit nespojitelné, nachází Bachtin 

V dobách, které zrodu románu předcházely o několik staletí. 

Nachází je v zemědělském předtřídním stadiu vývoje lidské 

společnosti (viz Bachtin, kapitola "Folklórní podstata 

rabelaisovského chronotopu") , kdy v lidském životě ještě 

nenabyl zvláštního smyslu pojem individuality, naopak jedinec 

byl chápán (a chápal tak i sebe sama) jako součást kolektivu. 

Proto i jeho život měl smysl pouze jako součást kolektivního 

života. 

Byl-li takto chápán život jednotlivce, pak se nutně muselo 

od našeho současného pojetí lišit i vnímání smrti. V naší 

16 Ibid., s. 117-118. 
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individualistické epoše je smrt jednotlivce čímsi finálním, 

absolutním koncem,a je pak obtížné nacházet v úmrtí jednotlivce 

něco pozitivního (natož pak něco k smíchu) 

V zemědělském předtřídním období se ale člověk nacházel 

v jiném čase (viz Bachtinův termín folklórní čas), který byl 

vnímán odlišně od našeho času individuálních jedinců (jejichž 

život je odlišen od historického běhu děj in jasným předělem, 

rozlišujeme soukromé a historické). Ve folklórním čase jakoby 

se život právě díky individuálním smrtím rodil a rozmnožoval: 

Folklórní čas je časem produktivního růstu. Je to čas 

klíčení, květů, plodů, zrání, zmnožení plodů, přírůstku. Běh 

času nezmenšuje, ale naopak zmnožuje a zvyšuje kvantum 

hodnot; místo jediného zasetého zrna se rodí mnoho zrn, 

přírůstek vždy překryj e zánik j ednotli vých exemplářů. Tyto 

zanikající jednotliviny nejsou přitom individualizovány, 

nejsou osamostatněny, ztrácejí se ve věčně narůstající a 

zmnožující se mnohosti nových životů. Zánik, smrt se vnímají 

jako setba, po níž vzklíčí osení a přijde žatva, která 

zmnoží, co bylo zaseto. (Bachtin, s. 331-332) 

Teprve s vědomím této odlišnosti je pro mě pochopitelný 

svět smíchové kultury (souhrn kulturních projevů, které v této 

epoše vznikají), který Bachtin podrobně analyzuje v knize 

Franc;:ois Rabelais a lidová kul tura středověku a renesance17 a 

jehož východiska se do značné míry odráží i v jeho teorii 

románu. Ta pak ve srovnání s teorií románu Lukácse nemůže 

nevyznít pozitivně a sám její předmět - román - lze považovat 

za smysluplné pokračování vývoje literatury v jejích dějinách. 

Lukács, podle mého názoru, jakoby byl sudičkou, která 

románu vdechuje do vínku cestu nevedoucí k naplnění. Román 

považuj e za výsledek rozkladu velké epické formy, IInegati vní 

epopej" s funkcí pouhého svědka ztroskotání lidskosti ve světě 

opuštěném bohem. Domníval se, že cílem románu je přiblížit se 

jednotě eposu, což jev rozdrobené moderní epoše cíl kraj ně 

nemožný a nikdy zcela nedosažitelný. V moderním světě je 

17Bachtin, Michail M., Franc;:ois Rabelais a lidová kul tura středověku a 
renesance, Praha: Odeon, 1975. 
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nemožné, aby jedinec nenarazil na mnohost ostatních jedinců, 

kteří se také snaží uskutečňovat v něm své cíle. Tak se vůle 

individua roztříští o vůli ostatních a nemá možnost to, co se 

v okolním světě děje, výrazněji ovlivnit. 

Zde je též bod, ve kterém krystalizuj í rozdíly mezi 

oběma teoretickými modely románu ke svému konečnému smyslu: 

Bachtinovu "mnohohlasost" lze sblížit s Lukácsovou 

"přelidněností \\ společenských procesů, ba dokonce je možno 

chápat obě kategorie jako promítnutí jedné a téže skutečnosti 

buď na rovinu řečové praxe (u Bachtina), nebo na rovinu akcí, 

v nichž osobnost realizuje své bytostné zájmy (u Lukácse) .18 

Zánik epického světa se všemi jeho omezeními, ale také 

s jeho jednotou vnímají Bachtin a Lukács každý po svém. Zatímco 

u Lukácse se přelidněnost projevuje jako problém, se kterým se 

jedinec nemůže vyrovnat, který brání rozvoji jeho aktivit, 

Bachtin vidí v zániku jednotného závazného epického světa spíše 

příležitost. Jedinec má prostor pro inovaci, může být tvůrčí 

způsobem, jaký epický svět nedovoloval. Musí ovšem počítat 

s tím, že jeho hlas bude vždy v dialogickém sporu s hlasy 

ostatních, ne však proto, aby byl potlačen, nýbrž aby byl 

zasazován do nových kombinací a stal se substrátem, s nímž se 

zase vyrovnávají hlasy další. Žádný osobitý projev tedy 

nezaniká, ale pouze se časem stává podložím pro vývojově 

pokročilejší pokračovatele, tedy stupněm v rozvoji lidského 

potenciálu. Lukácsova obava o ztroskotání lidskosti se 

v Bachtinově poj etí mění, je zde spíše hrozbou, která se nad 

lidstvem potencionálně vznáší, jejíž naplnění však rozhodně 

není nutností. Lukácsovy úvahy musí vyznít negativně, nebot 

vychází z představy románu jako rozpadu epiky, něčeho, co 

bývalo veliké. Bachtin naopak považuje román za literární 

útvar, který vznikl v moderní době stejně oprávněně, jako svého 

času eposi útvar, který vyjadřuje to, co má v současném světě 

vyjádřit, právě tak přesně, jako epos vyjadřoval svět mýtu. 

18 Svatoň, Vladimír, Proměny dávných příběhů (O poetice ruské prózy), 
Pardubice: Vydavatelství Marie Mlejnkové, 2004, s. 118. 

35 



Tak jako Svatoň vnímá Bachtinovu "mnohohlasost" a 

Lukácsovu "přelidněnost" jako odlesk jedné a té samé 

skutečnosti na dvou různých rovinách, dovolím si na tomto místě 

úvahu, zda by si Ortegův "perspektivismus" nezasloužil být 

považován za další možnost realizace této skutečnosti, 

tentokrát na rovině filozofické. Pak bych ho pocitovala blíže 

Bachtinovu dějinnému optimismu, spíše než Lukácsovým obavám o 

ztroskotání lidskosti, protože koncepcí perspektivismu dává 

Ort ega najevo, že se domnívá, že se jeho pomocí dá nahlédnout 

na věci v pravdě, a když užívá pojmu pravda, akcentuje jej 

podle mého názoru pozitivně. 

Podle Ortegy postavit věci mimo veškeré vazby s okolním 

světem a podrobit je zkoumání, není vhodný způsob, jakým může 

člověk věci poznat a uchopit (srovnej Ortegovu úvahu o 

realismu, které j sem se věnovala na straně 21). Musí naopak 

zapátrat pod jejich "povrchem", pod slupkou toho, jakými se 

zdají v momentě, kdy se s nimi poprvé dostane do kontaktu 

našich pět smyslů. věci pak odhaluj e v rámci jej ich vztahů 

k jiným věcem, v procesu meditace, kdy o nich přemýšlí a 

nespokojuje se jen s povrchním pohledemi pohled do "hloubky" už 

vyžaduje námahu, zainteresovanost, Ort ega dokonce hovoří o 

lásce, projevující se tak, že věci postavíme do centra našeho 

zájmu, našeho vesmíru. věc pak nevnímáme osamocenou, ale jako 

součást struktury, vytvořené vztahy mezi ní a věcmi, které ji 

obklopují. 

Nevědomost, že každá věc má své vlastní okolnosti a ne 

ty, které po ní chceme vyžadovat my, je podle mého názoru 

skutečný smrtelný hřích, kterému říkám hřích srdce, protože 

má původ v nedostatku lásky. Nic není tak neoprávněné jako 

zlehčovat svět našimi mániemi a slepotou, umenšovat 

skutečnost, v myšlenkách potlačovat kusy toho, čím je. 

(Ortega, s. 46) xxii 

Přemýšlíme-li o věci tím způsobem, že ji vytrhneme 

z jejího prostředí a podrobíme zdánlivě abstraktním zákonům 

logiky, které j sou ovšem vždycky dány hlediskem zkoumaj ícího 
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individua, nenacházíme nic než jej í povrch, do hloubky však 

nepronikneme. 

Ortega se vymezuje vůči dvěma konceptům, za které dějiny 

myšlení vděčí takovému způsobu nazírání. Jedním je skepticismus 

se svým poselstvím, že pravda neexistuj e, protože neexi stuj e 

jiné hledisko než individuální; druhým je racionalismus 

pravda existuje, proto musí existovat hledisko, nadřazené 

jednotlivým individuálním hlediskům. Ortega v perspektivismu 

chce odhalit nový způsob nazírání na věci, který by byl 

pravdivý a zároveň nepotlačoval individuální hledisko žádného 

jedince. 

Na věci se pak dá nahlížet z různých perspektiv, úhlů 

pohledu, a nedá se říci, že by nějaký z nich byl špatný. Nedá 

se však ani říci, že by jeden z nich byl jediný dobrý. Všechny 

úhly pohledu mají své opodstatnění a pravda se skrývá v jejich 

syntéze. 

Tyto úhly pohledu pramení z věci samé i jedinec 

pozoruje věc z nějakého hlediska, to však podle Ortegy vzniká 

tím, že jakákoli reálná věc má bezpočet tváří, jakýchsi 

odrazových plošek, které může jedinci nastavit. Pak nemůže 

být žádný úhel pohledu mylný, protože vždy odpovídá jedné 

z nich. 

Kdy se otevřeme přesvědčení, že definitivní bytí světa 

není hmota ani duše, není to žádná určitá věc, nýbrž 

perspektiva? Bůh je perspektiva a hierarchie, Satanovým hříchem 

byla chybná perspektiva. Nuže, perspektiva získává znásobením 

termínů a přesností, s kterou reagujeme na každou oblast jejího 

působení. (Ort eg a, s. 29) xxiii 

Lukács považoval střet mezi lidmi s jejich různými 

stanovisky a cíli za ničivý. V Bachtinově teorii se střetávaly 

hlasy, nositelé různých ideologických postojů, a z jejich 

střetu vznikalo něco nového, pokročilejšího. Ve studii Ortegově 

vidím analogii; individuální hlediska zřejmě nemohou nepodléhat 

konfrontaci, ale Ortega nachází pravdivý pohled na realitu až 

v jejich syntéze, a tak také v jeho koncepci vzniká něco 

nového, komplexního. 
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5. Dva typy prózy (Ortega) a dvě stylové linie 
evropského románu (Bachtin) 

5.1. Nejednotný svět a literatura v něm 

Když si Ort ega y Gasset bere na pomoc Cervantesovy 

příkladné novely, aby obj asnil rozdíl meZl dvěma podle něj 

existuj ícími typy prózy, hovoří podle mého názoru o stej ném 
C 
tématu, kterému se Bachtin věnuje ve studii "Dvě stylové linie 

evropského románu". Rozsahem jsou jeho úvahy kratší a méně 

obsáhlé než Bachtinova studie, v zásadě však dochází ke stejným 

závěrům. 

Ještě jednou je zde shrnu; Ort ega rozlišuje literaturu 

imaginace, plnou náhlých nečekaných zvratů, která sama o sobě 

zauj ímá svým materiálem; úkolem jej ího autora je vymyslet co 

nejvíce neuvěřitelných zápletek, které s realitou, obklopující 

čtenáře, nemají žádnou souvislost. Zatímco druhý typ prózy 

popisuje všední události, jejichž protagonisty jsou všední 

postavy, s jakými se čtenář setkává v reálném světě; a proto by 

samy o sobě měly být nezaj ímavé. To, co tómuto typu prózy 

dodává na poutavosti, je až technika autora, způsob podání, 

který jez prozaického prostoru reality přenáší do prostoru 

poetického, na čtenáře působícího esteticky. Autor tohoto 

posunu, vyzdvihnutí všední skutečnosti na piedestal estetické 

zajímavosti, může dosáhnout podle Ortegy pouze tehdy, 

konfrontuje-li s realitou mýtus, ideál, tedy to, co bylo 

původně jediným zájmem literatury. Realita se tedy dostává do 

literatury ve formě ironického pohledu, prostředkem, kterým se 

v ní realizuje, je komično. To je umožněno nejednotností světa, 

který pádem mýtu přišel o svou bezproblémovost. 

Na následujících stránkách se pokusím shrnout Bachtinovu 

koncepci, v které nacházím zjevné paralely mezi jeho a 

Ortegovými myšlenkovými postupy. Zároveň budu vycházet z jeho 

studie ,,~as a chronotop v románu" pro částečnou ilustraci 
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Bachtinem naznačených dvou linií evropského 

některých jeho zástupců. 

Román jako takový se kons ti t uova I ve 

přestává platit absolutismus jediného jazyka 

pojem ptolemaiovské jazykové vědomí), a kde 

románu rozborem 

světě, v kterém 

(Bachtin používá 

se naopak jazyky 

samy v sobě ozřejmuj í, zaklesávaj í se do sebe, uvědomuj í si 

svou národní i vnitrojazykovou pluralitu (galileiovské jazykové 

vědomí) . 

Společnost v době, kdy se v ní rodí román, si uvědomuj e 

svou sociální rozrůzněnost, a s ní i decentralizaci slovesně

ideologického světa. Jinými slovy, každá vrstva, třída, kasta 

má svůj jazyk, a zároveň jev kontaktu s ostatními třídami a 

s jejich jazyky. Současně poci-cuje působení cizích, 

mimonárodních kultur a jazyků, které i když nezpůsobují 

konkrétní změny v tom kterém jazykem, 

odrážej í ho a tím podporuj í rozkol, 

samotném, "rozloží systém národního 

srostlého s jazykem, a de facto bez 

přece jej relativizují, 

který probíhá v jazyce 

mýtu, dosud organicky 

zbytku zničí mytické a 

magické vnímání jazyka a slova." (Bachtin, s. 139) 

Vycházíme-li tedy z předpokladu jazyka, který si uvědomuje 

svou relativnost, existenci jiných jazyků; můžeme rozlišit dvě 

linie románové tvorby podle toho, jak se k všudypřítomnému 

různořečí stavějí a jak jsou ochotny se s ním vyrovnávat. 

5.2. Řecký román 

První linie, takzvaný "řecký" či "sofistický román" se 

proti proudu různořečí vymezuje tak, že se svůj jazyk snaží od 

něj očiš-covat a maximálně ho stylizovat. Jazyk tohoto typu 

prózy se vyznačuj e homogenností, je abstraktně idealizuj ící. 

Tato stylizace sice ponechává prostor stylové rozmanitosti, 

která se projevuje širokou škálou vložených žánrů (popisy, 

úvahy, řečnické žánry, dopisy, dialog atd.), které sice 

v rámci díla tíhnou k ukončenosti, žánrové zaokrouhlenosti, ale 

všechny hovoří stejným jazykem, nerozvrstvují nikterak rovinu 

autorské intence. 

39 



Řecký román je tedy jednohlasý, ale podle Bachtina to 

nevypovídá o neexistenci různořečí v jeho okolí, naopak: "sama 

abstraktnost a extrémní izolovanost stylizace mluví však o 

oceánu bytostného různořečí, z něhož vyvstává slovní jednota 

těchto románů". (Bachtin, s. 143) Právě to, že stylizace 

řeckého románu je důsledkem nej en svého předmětu a exprese 

mluvčího, nýbrž také jeho vymezování se vůči různořečí, 

odlišuje tuto stylizaci od stylizace básnické. 

Bachtin vyslovuje své politování nad tím, že pravděpodobně 

už bohužel nebudeme moci zjistit, nakolik se tato stylizace 

dialogicky vztahovala k různořečí, zda náhodou některé momenty 

v řeckém románě neměly přímo parodickou funkci (například tam, 

kde je vyprávění přerušováno sáhodlouhými abstraktními úvahami 

- srovnej intencionalitu tohoto postupu u Laurence Sterna) . 

román" Důležitým faktorem, odlišujícím takzvaný "řecký 

románu v moderním smyslu, je odlišné poj etí času, 

podstatně blíže v vnímání času v epopeji než v románu, 

se jej zde snažíme obj asni t. Bachtin v souvislosti 

od 

který má 

tak jak 

s řeckým 

románem mluví o dobrodružném čase a dále trojrozměrně o 

chronotopu cizího světa v dobrodružném čase. (Bachtin, s. 226) 

Chronotopem rozumí Bachtin souvztah časových a prostorových 

relací v díle, čas zde představuje čtvrtou prostorovou dimenzi. 

Právě chronotop má podstatný význam pro určení žánru. 

Syžet tohoto typu románů je téměř neměnný; neobyčej ně 

krásní a ctnostní mladí lidé se náhodou setkají, zamilují se, 

ale jejich štěstí stojí v cestě (libovolně) dlouhá řada 

překážek. Než mohou uzavřít sňatek, překonávaj í mnohá 

protivenství, od nesouhlasu rodičů, 

ztroskotání, věznění, prodej do otroctví 

svých protějšků. Nezastupitelnou roli 

náhoda, věštba, předtucha. 

přes únos dívky, 

až po domnělou smrt 

přitom v ději hrají 

Vzpomeňme si na tomto místě na 

klíčové body první skupiny prózy 

Cervantesových Příkladných novel; 

to, v čem nacházel Ortega 

zastoupené některými ze 

byla to láska, šéastná 

náhoda, neuvěřitelné zápletky, nečekané zvraty. 
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a 

Možná se v jednom takovém záj ezdním hostinci spletou 

tři čtyři rozžhavená vlákna, která osud a vášeň natáhly mezi 

odpovídající počet párů lidských srdcí: k velkému úžasu 

tohoto prostředí náhle dochází k těm nejmimořádnějším 

rozpoznáním a náhodám. Všechno, o čem se v těchto novelách 

vypráví, je neuvěřitelné a zájem o jejich četbu pramení právě 

z jejich neuvěřitelnosti.=iv (Ortega, s. 104) 

Podle mého názoru je jeho dělení na první (více narativní) 

druhou (více popisnou a reflexivní) skupinu souřadné 

s Bachtinovým rozlišením dvou linií v evropském románu. 

zpátky k řeckému románu: Bachtin si představuje jeho 

umístění na časové ose počínaj ící setkáním hrdinů a končící 

jej ich sňatkem. Mezi těmito body se otvírá mezera naplněná 

dobrodružstvím. (Při představě takové časové osy s mezerou, či 

odbočkou v čase určenou pro dobrodružství, si nemohu 

nevzpomenout s úsměvem na časové osy, které kreslil Laurence 

Sterne v Tristamu Shandym.) 

Rozpětím této mezery jako by byl stvořen i jiný čas, čas 

dobrodružství, který může být libovolně dlouhý, aniž by na 

hrdiny měl jakýkoli fyzický či psychický dopad, po dobu jejího 

trvání hrdinové nezestárnou, když konečně po všech peripetiích 

d9jde k jejich sňatku, jsou stejně mladí a krásní jako v den, 

kdy se setkali; hrdinové se nemění anl psychicky, prožité 

zkoušky jako by jen otestovaly pevnost jejich lásky a ctnosti, 

nepodnítily v nich však žádný vývoj. 

Čas dobrodružství, tvořící v podstatě celý román, není 

tedy historicky uplývajícím časem, spíše je odbočkou na časové 

ose. Nenacházíme v něm žádnou známku po přírodní cykličnosti 

ani po historickém zařazení do nějaké doby; je maximálně 

abstraktní a proto také podle autorovy vůle libovolně 

prodlužovatelný, nezanechává po sobě nejmenší stopy. 

Přitom tento "čas odbočky" sám v sobě je strukturovaný nám 

známými pojmy dnů, hodin, vteřin, které v něm mají specifickou 

důležitost podle toho, jak se protínají. V podstatě jde o to, 

aby se hrdinové ve správný čas nacházeli (anebo ne) na správném 

místě, Bachtin hovoří o náhodné kongruenci (stejnočasosti) a 
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inkongruenci (různočasosti), která stoj í a padá s příslovci 

typu náhle a právě. (Bachtin, s. 229) Jejich prostřednictvím se 

prosazuj e již zmiňovaná náhoda, milenci se setkaj í náhodou, 

náhodou se seznamuj í s lidmi, kteří jim mohou být nápomocní, 

neštastná náhoda je od sebe odtrhne a štastná opět spojí. 

Právě náhoda (či osud, vůle bohů atd.) jsou akčními 

činiteli v dobrodružném čase, hrdinům pak zbývá jen reakce na 

jejich úradek, v žádném případě jim nenáleží iniciativa. O svém 

osudu se dozvídají prostřednictvím věšteb či předtuch, kterými 

aktivní síly zpravují hrdiny o svých úmyslech, ne však proto, 

aby hrdinové mohli hrozící utrpení odvrátit, nýbrž pouze proto, 

aby se jim neštěstí lépe neslo. 

Takový je tedy dobrodružný čas, a v jakém se řecký román 

rozvíjí prostoru? Snad nejvýraznějším jeho rysem je cizost, 

prostor je cizí, neznámý, hrdinové k němu nemají žádné vazby. 

Bachtin varuj e před názorem, že by tento prostor pro svou 

cizost měl být nazýván exotickým, nebot exotičnost je pojem, ke 

kterému se uchylujeme, máme-li možnost srovnání s prostorem nám 

důvěrně známým, konkrétním. V řeckém románě se však nevyskytuje 

žádný takový prostor, každý z milenců má obvykle jinou vlast, a 

ani ta není znázorněna konkrétně. Velký prostor, v kterém se 

rozvíjí syžet řeckého románu, je abstraktní, je lhostejné, 

nacházíme-li se v Egyptě, Persii, Řecku atp. : 

Charakter daného místa netvoří součást události, 

lokalita do dobrodružství vstupuje jen jako čistě abstraktní 

extenzi ta. Všechna dobrodružství v řeckém románě j sou tudíž 

přemístitelná: to, co se děje v Babylóně, se mohlo klidně 

stát v Egyptě nebo Byzanci a 

v sobě uzavřená dobrodružství 

naopak. přemístit jednotlivá, 

je možné i v čase, protože 

avanturní čas po sobě nezanechává žádné výrazné stopy a je 

tedy vlastně reverzibilní. Dobrodružný chronotop se vyznačuje 

právě abstraktně technickým spoj ením prostoru s časem, 

reverzibilitou momentů časové posloupnosti a jejich 

přemístitelností v prostoru. (Bachtin, s. 236) 

V řeckém románě jsou, jak už bylo zmíněno výše, aktivními 

činiteli náhoda a osud. Obraz člověka v řeckém románě je tedy 
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absolutně neměnný I hrdina pasivně zakouší všechna osudem mu 

určená utrpení a vychází z této zkoušky19 nezměněnÝI 

sebeidentický. (Bachtin l s. 241) Neměnný však byl i hrdina 

epopeje l 
ten však byl člověkem veřejnýmI jeho bitvy byly 

bojovány pro vlastI vycházel za dobrodružstvím s určitým 

posláním a vedla ho nejen nutnostI ale i vůle; zatímco hrdina 

řeckého románu je člověk soukromý I ztracený v cizím světě I 

necítící se součástí společenství l o poslání nemůže být v jeho 

životě l s kterým si pohazuje náhoda I ani řeč. 

Je však zajímavé l že v životě výsostně soukromého člověka 

řeckého románu se sahá k prostředkům l které se používají 

v životě veřejném l jeho intimní záležitosti jsou podávány 

prostředky řečnickými I je podrobován soudům l je nucen své činy 

veřejně obhajovat (apologie). Tento řečnicko-právní moment je 

nepřiměřený ryze soukromému obsahu obrazu člověka l což je pro 

řecký román charakteristické. 

Do řeckého románu značnou měrou zasahují motivy antických 

žánrů l zformovaných dávno před jeho vznikem; v románu 

rozpoznáváme milostné motivYI kterými se zabývala milostná 

helénská poezie l motivy dobrodružné známé z antického eposu 

(válkYI únosYI ztroskotání 

historické l jaké kultivoval 

atp.) I 

antický 

popisy geografické 

cestopisný román20 

a 

a 

dějepisná poj ednání I časté jsou i postupy užívané v řečnictví. 

Dalo by se říci l že není antického žánru l který by řecký román 

v sobě nezahrnul a netransformoval. 

Řecký román nachází své pokračovatele ve středověkém 

románu I v galantním a pastýřském románu patnáctého a 

šestnáctého století l v románu baroknímI jeho působení dosahuje 

až k osvícenectví (Voltaire) I některé jeho postupy se vmísily i 

do románů druhé linie a využívaj í se dodnes I například motiv 

19 Idea zkoušky se nadále vyskytuje v historii románu, byt s různými 
obměnami. 

2°Antický cestopisný román a řecký román však se svým předmětem - tedy 
popisem cizí krajiny - zacházejí velmi odlišně; zatímco autor antického 
cestopisu konfrontoval poznávané s tím, co už znal ze své reálné vlasti, 
autor řeckého románu líčí cizí jevy jako izolované a kuriózní, dílčí 
zajímavosti, které však neuvádí do souvislostí, jako by nevycházel z žádné 
země. Člověk v cestopisném románě je člověk veřejný a politický, soudící 
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zkoušky. Idea zkoušky je podle Bachtina ústředním pořádacím 

prvkem
l 

kterým se liší román od eposu. Hrdina eposu není 

vlastně zkouškám vystavovánI protože se nepředpokládá I že by 

mohl v jakékoli situaci podlehnout. ustojí od samého počátku 

jakoby na druhém břehu zkoušky; atmosféra pochybností není 

v heroismu hrdiny epického světa myslitelná" (Bachtin l s. 156). 

v sofistickém románu umožňuje idea zkoušky kolem hrdiny 

shromáždit nesourodý románový materiál I i když má dosud dosti 

hrubý formální charakter l nezasahující psychologii hrdiny. 

V raně křeséanské próze se už spojuje s myšlenkou přerodu. 

Klasický veršovaný román tyto dva principy spojuje l totéž l byé 

v oslabené formě l nacházíme i v rytířském románě v próze. 

Kompoziční síla motivu zkoušky se pak naplno projevuje 

v barokním románě. Z něj pak čerpají zástupci románové prózy v 

19. a 20. století l aé už jde o zkoušku romantického vyvolence 

životem l zkoušku biologické adaptability (Zola) I vyvolenosti 

génia či silné osobnosti (třeba i emancipované ženy) či 

především v ruském románě zkoušku společenské plnohodnotnosti a 

užitečnosti inteligenta. V moderní románové próze bývá výsledek 

těchto zkoušek zhusta negativní I či nerozhodnutelný. 

5.3. Rytířský román 

vraéme se však k románům první linie. Po řeckém románu 

následoval klasický veršovaný rytířský román. Musel řešit 

problém roztržky mezi jazykem a materiálem l protože materiál 

čerpal z cizích 

literatura l raná 

kultur a tedy z cizích jazyků (antická 

křeséanská legenda l bretonsko-keltský vliv). 

Zároveň si však svět stále uchovával neměnnou jednotu třídního 

rozdělení l které všechen různorodý materiál prostupovalo l 

materiál se přizpůsoboval jazyku l a tak vznikal svébytný 

románový styl. U rytířského románu v próze vystupuj e problém 

roztržky jazyka a materiálu ještě výrazněji l protože překladový 

a adaptační moment je zde nápadnější: uDalo by se přímo říci l 

podle kritérií své země, člověk řeckého románu je osamělý, odtržený, 
nemající k dispozici souvislosti. 
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že evropská románová próza se rodí a uzrává v procesu volného 

(přetvářej ícího) překladu děl cizí provenience). (Bachtin, s. 

146-147) 

Rytířský 

vzduchoprázdnu, 

prozaický 

nebot byl 

román se 

odtržený 

nacházel 

od reálné 

v jakémsi 

ideologické 

jednoty, nebylo jaksi společenské třídy, která by se v něm 

nacházela. Románová promluva byla tedy odtržená jak od jednoty 

s materiálem, tak od společenské zakotvenosti (kterou ještě 

prohloubil posun jejího vnímání po vynálezu knihtisku, kdy se 

stala čtivem lidových vrstev), nemá možnost přirozeně srůst se 

svým materiálem a proto se vyžívá v čistě konvencionální, 

navenek vykrášlené strojenosti. 

V rytířském románu nadále pokračuje ostentativní ignorace 

různořečí, proti němu se přímo staví model II zušlechtěnosti 

jazyka" (Bachtin, s. 149) Tento zušlechtěný či "literární" 

jazyk si klade za cíl regulovat oblast všednodenních žánrů 

(vzhledem k tomu, že ustáleným vysokým žánrům žádné regulace 

není třeba), staví se do opozice proti vulgárnosti různořečí, 

které se snaží z bahna jeho praktických zájmů pozvednout do své 

vznešené roviny. Rytířský román takto normuje každodenní jazyk, 

stává se vzorem, jak v které situaci promlouvat, jak sestavit 

dopis, proslov apod. Existovaly dokonce knihy shromažďuj ící 

úryvky z románů; nejvýznamnější byl v tomto ohledu Amadis, 

který měl sloužit 

v běžném životě. 

za 

Na 

vzor pro komunikaci 

funkci pořadatele 

(ústní či písemnou) 

jazyka všednodenního 

života mohl román aspirovat také proto, že byl téměř 

encyklopedií dobových žánrů. Ty do něj však stejně jako 

do řeckého (sofistického) románu nevnášejí jiné žánrové jazyky, 

naopak se v nich prosazuje stereotypní "zušlechtěný jazyk". 

Boj zušlechtěné literární mluvy s hrubým a praktickým 

různořečím můžeme vytušit ze strnulosti jazyka rytířských 

románů. K jeho explicitnímu vyj ádření došlo až v parodickém 

díle Cervantesově, kde don Quijote a Sancho Panza dávají život 

těmto dvěma jazykovým tendencím, aniž by pak bylo té které 

straně přiznáno defini ti vní vítězství (takto se romány druhé 

linie zmocňují již vytvořeného zušlechtěného jazyka a zasazují 
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ho mezi ostatní jazyky, aby tím dosáhly plastického uměleckého 

obrazu) . 

Posun od řeckého k rytířskému románu se projevuje 

v odlišném vnímání času, prostoru a v neposlední řadě v jiném 

postoji hrdiny k funkci dobrodružství. Rytířský román používá 

dobrodružný čas stejného typu, jaký známe z řeckého románu, 

tady mimočasovou mezeru, v níž se vrství jednotlivé úseky 

odpovídající jednotlivým dobrodružstvím, pracuje rovněž 

s časovou kongruencí a inkongruencí, i tady vládne náhoda, jiný 

je však postoj hrdiny k ní. Zatímco hrdina řeckého románu se 

cítil být náhodou smýkán, hrdina rytířského románu se z ní 

těší, bere ji jako normu v zázračném světě, v kterém se 

pohybuje jako ve svém živlu: 

Celý svět se stává zázračným a sama zázračnost přestává 

být něčím neobvyklým (aniž ztrácí pel zázraku). Sama věčná 

neočekávanost už není čímsi nečekanými očekává se něco 

nečekaného, čeká se právě jen neočekávané. (Bachtin, s. 282) 

Časová kongruence a inkongruence (ve formě náhody) byla 

v řeckém románě postavena sama o sobě do prostoru plného od 

sebe odtržených kuriozit a zvláštnostíi v rytířském románě je 

náhoda opředena kouzlem, 

konkrétní 

zázračný, 

podobu čarodějů, 

začarovaný les, 

zázrakem a 

vil apod. 

tajemstvím, 

Prostor je 

dostává 

rovněž 

kouzelný zámek, studánka jsou 

protknuté tím samým duchem kouzla a zázraku, nejsou nesouvislou 

řadou rarit. Čas 1 prostor se v rytířském románě mohou stát 

předmětem subjektivní hry, hodiny se podle potřeby prodlužují 

či smrštují, i čas je možno podrobit působení kouzel, a právě 

tak i prostor. 

V takovém časoprostoru hrdina sám pocituje zvědavost, 

víceméně kladný pocit dobrodružství, nesrovnatelný s pasivním 

utrpením hrdiny řeckého románu. Dobrodružství mu navíc přináší 

věhlas, slávu, a tím se podobá poj etí dobrodružství v eposu. 

Narozdíl od vzáj emně téměř identických hrdinů řeckých románů 

maj í rytíři svou individualitu, vzezření a osud, což rovněž 

sdílejí s hrdiny eposu. Navíc stejně jako oni náleží do 
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určitého společného dědictví, znovu a znovu se k nim autoři 

vrací a dávají tak vzniknout románovým cyklům. 

Hrdinové se v tomto zázračném světě cítí dobře, nebot oni 

sami j sou ve velké míře "zázrační" svým původem, okolnostmi 

narození atd. "Hrdina rytířského románu je stvořen z masa a 

krve zázračného světa a je jeho nejlep§ím představitelem." 

(Bachtin, s. 284) 

5.4. Barokní román 

První románová linie pokračuje počátkem 17. století 

barokním románem. Ten získává na významu v době, kdy si 

společnost pomalu začíná uvědomovat svou nejednotnosti 

existence tří neměnných stavů, tak jak se vžila za středověku, 

se začíná otřásat v základech a to se projevuje i v literatuře. 

Sociální nezakotvenost rytířských románů ustupuj e sociální a 

politické angažovanosti románu barokního. 

To se projevuje v poměru k materiálu, v novém způsobu, 

jakým se používáni 

... člověk utíkaj ící od současné skutečnosti už v cizím 

materiálu nehledá asyl, ale převléká do něj tuto skutečnost, 

promítá do něj sám sebe. ... Doba počíná intenzívně vnímat 

sama sebe a využívá různorodého cizího materiálu k 

sebevyjádření a sebezobrazení. (Bachtin, s. 155) 

Při volbě materiálu, do něhož by se "převlékl " , si barokní 

člověk neklade sebemen§í omezení, jakýkoliv heroicky exaltovaný 

(Bachtin, s. 155) materiál z libovolného konce světa a 

z jakékoliv kul turně- ideologické oblasti mu byl k tomu dobrý, 

proto se barokní román stává encyklopedií žánrů a vlivů, často 

velmi exotických, které se 

dostávaly do literatury 19. a 

jeho 

20. 

prostřednictvím 

století. 21 V této 

později 

době se 

21 uBarokní román jako dědic předcházejícího románového vývoje ... dokázal 
v sobě syntetizovat momenty, jež v dalším vývoji už figurují odděleně, jako 
samostatné a rozlišené tvary: román problémový, dobrodružný, historický, 
psychologický a společenský. Pro následující časy se barokní román stal 
encyklopedií materiálu, románových motivů, syžetových schémat a situací. 
Většina motivů novodobého románu, odhalujících při komparativním zkoumání 
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znovu obnovil žánr fl dialogu mrtvých" a barokní román využíval 

možnosti diskuse o vlastních aktuálních tématech s moudrými 

všech zemí a epoch. 

V barokním románu se plně rozvinula patetická románová 

promluva, která se vztahuje k barokní formě ideje zkoušky 

hrdinovy vrozené a neměnné dokonalosti, její charakter je tedy 

apologetický. Podle Bachtina jediný skutečně předmětný patos je 

patos básnický, a proto se v románu může vyskytovat pouze 

tehdy, uchyluje-li se mluvčí k jiným žánrům. Staví se do pozice 

kazatele, mravokárce, proroka. Tyto postoje jsou navýsost 

autoritativní a souvisí s hodnotově hierarchickou kategorií 

minulosti, která v kontaktu s nezavršenou přítomností nemá své 

místoi proto se do románu mohou dostat pouze ve formě proslovu, 

kázání apod. 

5.5. Romány druhé linie 

Jak jsme viděli, romány první linie se vzhledem 

k různořečí negativně vymezuj í, pohlížej í na ně jako na něco 

nízkého, čemu je zapotřebí kultivace. Nyní se budeme věnovat 

románům druhé linie. Ty naopak k spisovnému či literárnímu 

jazyku přistupují zezdola a kriticky, jako by představovaly 

něco, před čím je třeba mít se na pozoru, co může být 

zavádějící. Pokud je pravdivé Bachtinovo tvrzení, že druhá 

románová linie se vyvinula z drobných nízkých žánrů, 

z karnevalového veselí, pak tento podezíravý úhel pohledu na 

spisovný jazyk není překvapujícíi jazyk je mimo jiné své funkce 

také mocným prostředkem k ovládání, k prosazování vůle a jako s 

takovým s ním různořečí musí nakládat, musí na něj nahlížet 

skepticky, a to především tehdy, je-li patetický (viz předchozí 

odstavec). Bachtin hovoří o protikladu patetické lži a veselé 

lži. Patetická lež je přítomna v jazyce kanonizovaných žánrů, 

tak jako v jakékoli oficiální promluvě. Svou lživost neuznává. 

antický či orientální původ, se dostala do románu právě prostřednictvím 
románu barokního; takřka všechny žánrové výdobytky vedou nejpřímější cestou 
k němu a teprve pak k středověkým a antickým pramenům (a dále - na 
Východ) . \\ 
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Zatímco veselá lež odhaluj e nej en lživost patetické promluvy 

tím, že ji paroduje, ale relativitu jazyka vůbec. Jazyk zde má 

možnost sebereflexe, vnímání sebe sama. 

Spolu s novým vnímáním jazyka se do literatury dostaly 

nové postavy jako nositelé tohoto jazyka. Obrazy pikara, 

pros-cáčka a blázna vnesly do literatury jinou rovinu, která 

dosud fádní pohled z jediného úhlu radikálně proměnila. Pikaro 

se vysmívá, nebere ohled na žádnou sociální smluvenost a tím 

získává nezbytnou svobodu k parodování veškerého patosu. Obraz 

pros-cáčka nechápajícího uspořádání světa umožnil mnoha románům 

najít svůj tvar, měl pořádající úlohu. Naivní pohled na věci, 

které jsou přece tak běžné (a proto se nad nimi nikdo 

nezamyslí), odhaluj e jej ich odvrácenou stranu, nad kterou se 

rozumný člověk nepozastavuje. Blázen přistupuje k jazyku podle 

svých vlastních (karnevalových?) zákonů, komolí ho a tím 

vystavuje na světlo zranitelnost jeho křehké důstojnosti. 

Bachtin komentuje důležitost těchto typů přístupu k jazyku 

spojených s výše zmíněnými postavami: 

Zobrazením prostoduchosti se román učí prozaickému 

rozumu, prozaické moudrosti. Pohledem na prost-áčka či 

pohledem na svět očima prost-áčka učí se zrak romanopisce 

prozaickému vidění světa, zamaskovaného patetickou 

konvencionalitou a přetvářkou. Neporozumění obecně uznaným a 

zdánlivě všeobecně platným jazykům jej učí vnímat jejich 

objektální a relativní povahu, učí tyto jazyky zvnějšňovat, 

ozřejmovat jejich hranice, tj. učí odhalovat a budovat obrazy 

sociálních jazyků. (Bachtin, s. 170) 

Tím, že veselá lež vstoupila do světa literatury, vnesla 

do něj l pocit nejednohlasosti, jazyk románového díla už není 

možné chápat jako věc o jednom významu, naopak významů se v něm 

skrývá tím víc, čím více se v něm proj ektuj í různé vrstvy 

různořečí. S mnohostí jazyků se dílo prohlubuje, nabývá na 

plastičnosti, a stává se víceméně věrným zobrazením. Mezi 

jazyky, které se podílej í na takovém obraze, včetně jazyka 

autorského, dochází k napětí, dialogičnosti. 
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Tak původně parodující jazyk zmnožuje své funkce vzhledem 

k jazyku parodovanému a vstupuje s ním do dialogu. Tento proces 

nedojde ukončení tím l že by autor dal některému z jazyků 

bezvýhradně za pravdu I napětí mnohosti j azyků l z nichž žádný 

definitivně nepřevezme vítěznou pozici l zde odpovídá napětí 

různých světů a jejich hledisek. Románový obraz je proto 

mnohoznačnÝI a tak je možné l že je v různých dobách chápán a 

vykládán odlišně l podle toho l na který jeho akcent je 

společnost v té které době citlivá. 

Žánrová encyklopedičnost románů první stylové linie (kde 

však všechny rozmanité žánry zněly monotónně jedním jazykem) je 

v románech druhé linie zkomplikovaná. Jednak je zde stále 

možnost zapojit do románu různé žánry tak jako v románech první 

linie. V těchto žánrech pak ale zaznívají také různé jazyky jim 

vlastní l nadále nejsou stylizované a zušlechéované. Specifická 

mnohost v románech druhé linie však nespočívá v oblasti žánrů l 

nýbrž jazyka I j de tu spíše o encyklopedičnost jazykovou než 

žánrovou I různé žánry j sou zde použ i té právě proto I že do 

románu vnášejí jiný jazyk a s ním jiná stanoviska. 

Pokud bylo po románu žádáno I aby byl úplným obrazem své 

doby se všemi jejími typickými prostředími apod. (srovnej 

například romány Balzakovy) I Bachtin tento požadavek 

přeformul uj e. Po románu se žádá I aby v něm zazněly všechny 

hlasy této dobYl tedy aby se v něm naplno rozeznělo různořečí. 

Pokud je tento požadavek splněnI domnívám sel že je tím 

automaticky naplněn i původní požadavek na všestranné zobrazení 

doby: pokud znějí všechny dobové hlasYI proznívají jimi 1 

všechna prostředí a různá stanoviska společnosti k dobové 

realitě. 

Takové pojetí mnohohlasosti a nekončícího boje jazyků l či 

napětí mezi nimi l s sebou tedy nese mnohost názorů. Ve velkých 

románech druhé linie tedy podle Bachtina vstupují do sporu a 

tak tvoří vlastní děj 

jednotkYI zosobněné 

románu právě tyto jazykově-ideologické 

jednotlivými představiteli. Dochází-li 

k dialogu mezi jednotlivými postavami románu I je to právě tento 
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dialog sociálních jazyků; a postavy by v dobrém díle proto měly 

být se svým jazykem v jednotě, souladu. 

Popsat jazyk takového díla pak spočívá v tom, odhal i t 

jednotlivé plochy v něm působících jazyků, které se nacházejí 

na různých rovinách a v některých bodech se vzájemně protínají. 

Proto Bachtin klade důraz na to, že: 

Jazyk románů druhé stylové linie není jediným jazykem 

vzniklým synkrezí jazyků, ale jak už jsme mnohokrát 

zdůraznili, je to svébytný umělecký systém jazyků neležících 

ve stejné rovině. (Bachtin, s. 181) 

Všechny tyto jazyky ovšem prošly autorovýma rukama a 

sleduj í jeho záměr, proto j sou částečně upravené, i v nich 

zaznívá autorova akcentuace. Jazyky v románu prošly přeměnou, 

jde spíše o umělecké obrazy jazyků. 

Skončila tedy éra jednoho zušlechtěného jazyka, nastupuje 

éra jej ich mnohosti. Jazyk, který ztratil své výlučné 

postavení, je vystaven srovnávání sjinými jazyky, na jej ich 

pozadí zní jinak než dosud. Díky nim si sám sebe uvědomuj e. 

Proto se v románech druhé linie může objevit reflexe, 

sebekritika promluvy, a to různě vyostřená, od nepokryté, 

prvoplánové parodie promluvy až po "romantickou ironii" 

(Bachtin, s. 179), kde se k parodované promluvě přistupuje 

téměř s něhou. 

5.6. Sebereflexe v románu 

V souvislosti s nástupem druhého románového typu se 

Bachtin zmiňuje o objevení se rysu, který byl do té doby 

v literatuře neznámý; určité kritičnosti románu k sobě samému, 

a-c už se proj evuj e autorovou kritičností k vlastnímu dílu či 

postavením se do opozice proti jeho žánrovým předchůdcům, kdy 

autor své dílo vnímá jako stupeň rozvíjející se literární 

tradice. 

Na rozdíl od románů první linie, kde všechna ta 

neuvěřitelná dějová zauzlení byla čtenáři podávána tak, jako by 
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se jim bezvýhradně věřilo, romány druhé linie maj í tendenci 

samy sebe parodovat, poukazovat na to, že to či ono se děje jen 

ve fiktivním světě díla. Daniela Hodrová v souvislosti s Donem 

Quijotem, kde se podle jejího názoru poprvé naplno realizuje 

tento typ, hovoří o antiiluzivním a autotematickém románu. 22 

Antiiluzívnost románu spočívá v tom, že román neusiluj e 

přesvědčit čtenáře, že to, co se v něm odehrává, je skutečné, 

že se to někdy stalo, naopak se zde iluze pravdivosti zobrazení 

skutečnosti ruší. Svět románu pak získává dosud nepoznaný 

status literárnosti. Podstatou autotematičnosti je, že román se 

stává předmětem románu, Hodrová zmiňuje, že tím, že se román 

zaobírá sám sebou nebo se pokouší vymezit vůči jiným zástupcům 

téhož žánru, se zde vlastně rodí první pokusy o teorii románu. 

Parodická reflexe nej en zobrazovaného světa, ale hlavně 

žánrová (román, tak jako například v Donu Quijotovi, se se 

svými předchůdci nemusí vyrovnávat jen vážně míněným brojením 

v předmluvě či pomocí nějaké postavy, ale kritizovaný žánr může 

do sebe pojmout a parodicky přetavit ve svůj konstrukční prvek) 

vede ke vzniku nových typů žánru, které samy sebe považují za 

pravdivější, dokud zase oni podobným způsobem neposlouží jako 

substrát nově vznikajícím typům. 

Dialektika vývoj e funguj e tak, že román, prezentuj ící 

se jako skutečnost, je v důsledku nové fáze v hledání 

autentizačních a verifikačních prostředků (v nové fázi 

poznání) vždy po čase zpochybněn, odhalen jako román

smyšlenka, načež následuje další posun k skutečnostnímu žánru 

(jinak smyšlenému či jinak skutečnostnímu). Tento pohyb 

nekončí pochopitelně ani u realistického románu (jeho 

realističnost zproblematizoval už naturalismus a naposledy 

francouz ský "nový román") ... Román opakovaně upadá do bl udu o 

své definitivnosti, nadčasové pravdivosti a reálnosti, jež se 

posléze zákonitě stává předmětem kritiky a impulsem 

pokračujícího žánrového pohybu. 23 

22 Hodrová, Daniela, Hledání románu (Kapitoly z historie a typologie 
žánru) ,Praha: Československý spisovatel, 1989, kapitola "Sebereflexe ve 
vývoj i románu". 
23 Ibid., s. 57. 
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5.7. Román druhé linie v antice 

Svou koncepci románu první stylové linie Bachtin 

ilustroval rozborem řeckého, rytířského a barokního románu. 

Prvky první románové linie se v další románové tvorbě 

samozřejmě uplatňují, dominantní postavení však získávají 

postupy druhé linie. Vývoj těchto tendencí je podle něj možné 

pozorovat už od antiky, kde je druhý typ románu zastoupen 

takzvaným IIdobrodružně-mravoličným románem" (Bachtin, s. 245). 

(Tendence blížící se postupům námi sledovaného typu druhé 

stylové linie románu však nacházíme i v jiných žánrech.) 

Za příklad bere Bachtin Apuleiova Zlatého osla. 

Nejvýraznějším rozdílem oproti řeckému románu je odlišné, 

pokročilejší pojetí času. Čas románu už není mimočasová mezera, 

v které hrdinové trpně procházejí dobrodružstvími, seslanými na 

ně bez ladu a skladu osudem. V čase druhého typu antickému 

románu se čas stává do značné míry ireverzibilním, nebot v něm 

hrdina doznává proměny. 

Čas v románu už nemá pouze technický charakter, není 

pouhým seřazením reverzibilních, přemístitelných a zevnitř 

neomezených dní, hodin, okamžiků, nýbrž tvoří reálný a 

nevratný celek. Mizí tudíž abstraktnost, kterou trpěl řecký 

avanturní čas. Nová časová posloupnost naopak vyžaduje 

konkrétní podání. (Bachtin, s. 253) 

Ani prostor už není neznámý, náhodný a prakticky 

bezejmenný, jako tomu bylo v řeckém románě, zde naopak hrdina 

prochází známým, všedním světem; odtud IImravoličný" román, 

hrdina nahlíží pod pokličku všedního mravu. přerod hrdiny se 

pak odehrává na cestě takovým prostorem. 

Ve Zlatém oslu existují dva typy času, dobrodružný a 

všednodenní. Čas dobrodružný, stejně jako v řeckém románu, 

podléhá zákonům náhody (kongruence a inkongruence). Náhoda však 

nepřišla sama od sebe, ale vyvolalo ji hrdinovo jednání, Lucius 

se provinil a tím na sebe přivolal to, co následovalo, a svým 

utrpením a zmoudřením znovu dosahuje vykoupení. 
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Jako v řeckém románě l tady hraj í roli sny a vidění I ne 

však jako v řeckém románu I kde byli hrdinové zpravováni o 

úmyslech bohů l aby své utrpení lépe snášeli. V druhém typu 

románu sny informuj í hrdiny I jakým chováním mohou svůj osud 

změniti hrdina se zde má možnost projevovat aktivně. 

Druhý typ času l který je zde přítomný I se poj í 

s chronotopem cesty. prostřednictvím hrdiny procházíme zónou 

všedního života l který hrdina díky své metamorfóze v osla může 

nerušeně pozorovat. Taková pozice se v literatuře osvědčila a 

proto se s ním v nejrůznějších obměnách setkáváme dále; 

například v pikareskním románu I kde sluha (který je v podobné 

pozici jako oseli poznává intimní život svých pánů l kteří se 

před ním chovají tak nenuceně I jako by nebyl) střídá pány a tak 

poznává život různých prostředí I aniž by se ho osobně 

zúčastňoval a nacházel v něm své místo. 

Poznání všednodenního světa s sebou v Apuleiově románu 

nese ještě jednu komplikaci oproti románu řeckému l odkrývá se 

zde Ilsociálně různotvárný svět" (Bachtin l s. 261). Ještě však 

nepřišla doba I kdy se tento svět proj eví naplno I tak jako 

v románech moderní epochy. 
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6. Parodie, lidová smíchová kultura 

Termín smíchová kultura zavedl v teorii literatury Michail 

Bachtin, když se jím snažil popsat dosud opomíj ený zdroj 

obrazů, které do literatury přešly z rozmanitých oblastí, 

v nichž se projevoval lidový smích. Tyto obrazy se během času 

v literatuře proměňovaly, a nahlíženy očima moderní doby, jsou 

často vykládány podle úplně jiného klíče, než jaký by k nim 

skutečně mohl otevřít brány. 

Jak už j sem zmiňovala v kapitole 4.2., jej ich význam je 

zkreslován tím, že vznikaly v epoše, kdy se lidské priority 

diametrálně lišily od těch, které si stavíme dnes. V tehdejším 

folklórním čase se jedinec cítil být součástí kolektivu 

v nesrovnatelně větší míře, než je tomu v naší 

individualistické epoše. Díky tomu mohla smrt být nositelem 

onoho ambivalentního charakteru, který Bachtin neustále 

zdůrazňuje; tedy že smrtí něco končí, aby něco jiného začalo. 

To je koncept podstatně optimističtější než představa 

definitivního konce, s jakou je smrt spojována dnes. Smrt tehdy 

představovala jak zánik, tak i plodivost, budoucí překypující 

hojnost, a proto mohla být stejně snadno spojována s pláčem a 

zármutkem, jako s bezuzdným smíchem a veselím. 

Lidová smí chová kultura v okamžiku svého zrodu 

v předtřídní společnosti mohla proto v největší možné míře 

slučovat pro nás zdánlivě nespojité momenty; bohové byli v té 

době jak uctíváni, tak vysmíváni. Vysoce posvátná funkce 

plodivosti byla v lidové tradici spojována se vším, co 

následující věky odsunovaly jako nízké a vulgární, s tělesným 

"dole" jako představou soulože, plození, jídla, pití a 

vyprazdňování. 

Ještě po dlouhou dobu od svého vzniku mohla být lidová 

karnevalová kul tura nositelem této dvoj í hodnoty, kdy vysoké 

se setkávalo s ní zkým a oboj í bylo stej ně hodno smíchu. Ve 

feudálním středověku, který je obecně považován za temnou 

epochu, v níž se lidé obávají jak vrchnosti, tak trestů božích, 
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hrála karnevalová kultura stále velkou roli. Ve svátečních 

momentech nevázaného karnevalového veselí bylo na určitou dobu 

vše povoleno; i v parodické literatuře vznikající v té době si 

autoři (nezřídka klerici) brali na mušku i tak posvátné texty 

jako Bibli či modlitby. 

Postupně se však toto spojení posvátného s nejnižšími 

polohami lidového humoru začalo uvolňovat, 

vznikla nepřekonatelná propast. Smích 

ambivalentnost: 

až nakonec mezi nimi 

už ztratil 

Smích se na jedné straně sbližuje S typickým, 

zevšeobecnělým, průměrným, obvyklým a každodenním, na druhé 

straně splývá s osobní invektivou, tj. zaměřuje se na 

jedinečnou soukromou osobu. Historické univerzální individuum 

přestává být předmětem smíchu. 24 

svoji 

To, co dříve byl lidový sváteční smích ve své všeplatnosti 

(smálo se všemu, celému světu a jeho chodu, smějícího se 

jedince nevyjímaje), se mění ve výsměch konkrétním jedincům a 

ztrácí tak svůj obecný světonázorový význam. Přesto si mnoho 

obrazů vzniklých v jádru smíchové kultury zachovalo svůj (byt 

pozměněný) smíchový charakter a nadále žijí v literatuře 

vlastním životem. 

Jak Bachtin, tak Ort ega y Gasset přikládají velkou 

důležitost roli parodie ve formování románového žánru. U Ortegy 

je samozřejmé, že se ji snaží dokumentovat na Donu Quijotovi, 

ale i u Bachtina, který se v oblasti zkoumání parodie soustředí 

spíše na dílo Rabelaisovo, se v této souvislosti setkáváme 

s nesčetnými zmínkami o Cervantesovi. 

přiznávají Donu Quijotovi 

(re) formujícímu žánr. 

přední 

Oba teoretici tedy 

místo jako románu 

Zároveň oba nacházejí zdroje parodického smíchu v mnohem 

hlubších vrstvách kulturní tradice lidstva. Ort ega mluví o mimu 

jako o zdroji realismu v literatuře; aktuální skutečnost, která 

se v kanonizovaných žánrech nevyskytuje, získává na poetičnosti 

až tehdy, kdy do literatury vstupuje komično. Tak jako Bachtin 
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pro svět teorie literatury rehabilituje oblast smíchové kultury 

a při tom si uvědomuj e neobvyklost a dopad své koncepce, i 

Ort ega si je vědom, že vstoupil do dosud neprozkoumané oblasti: 

Zdá se tedy, že pouze prostřednictvím komického záměru 

může realita získat na estetickém zájmu. To by bylo 

nejzvláštnější potvrzení toho, co jsem právě řekl o románu.~ 

(Ortega, s. 136). 

Ve srovnání s Bachtinovou koncepcí však postrádám 

v Ortegově poj etí komična onu všeobj ímaj ící platnost, kterou 

smíchu (alespoň v jeho počátcích) připisuje Bachtin; zdá se mi, 

že Ort ega vnímá smích, který vnesl realitu do románu, spíše 

jako výsměch. 

24 Bachtin, Michail M., 
renesance, Praha: Odeon, 

Fran(:ois Rabelais 
1975, s. 96. 
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7. Cervantes a Rabelais 

Ortega y Gasset a Bachtin, dva myslitelé, jejichž studiím 

na téma románového žánru se tato práce věnovala především, 

stavěli své teorie na východiscích, která se často shodovala, 

docházeli k analogickým závěrům, ale každý z nich zvolil jako 

jej ich prubířský kámen jiné dílo, ke kterému se vztahovaly. 

Proč považuje Bachtin za nejreprezentativnější zástupce románu 

v době, kdy se o dalších osudech tohoto žánru rozhodovalo, 

právě Rabelaisovy romány? Proč 

nedůleži tého Španělska, odtrženého 

Ort ega nepodlehl pocitu 

od zbytku Evropy a místo 

toho hrdě hlásá, že to byl Cervantes, kdo určil směr, kterým se 

bude ubírat evropský román? 

Velkou roli v jejich volbě samozřejmě hrála národnost obou 

teoretiků a autorů románů, které se staly jej ich tématem. U 

Ortegy je souvislost zjevná, jak on, tak Cervantes byli 

Španělé, a proto je logické, že využil příležitosti dát Donu 

Quijotovi ve své práci veškerý prostor, jaký si podle něj 

zaslouží. Ortega prostřednictvím studie o Donu Quijotovi 

mluví často obecněj i o hrdinství, lidství a vlastně také o 

španělství. 

Julián Marías 25 se zamýšlí nad otázkou, proč španělský 

filozof Ort ega sáhl právě po Donu Quijotovi jako po prostředku 

pro vyjádření svých úvah, ne z pozice teorie literatury, ale 

z pozice svého úkolu osvětlení Ortegovy filozofie; podle něj to 

dokazuje platnost Ortegova tvrzení "já jsem já a mé okolnosti" 

(yo soy yo y mi circunstancia); a Ortegovými okolnostmi je 

Španělsko. Jedná se o potřebu vědět, kam člověk patří, čeho se 

může držet, a takovou konstantou je pro Španěla Ort egu Don 

Quijote. Tak jako Cervantes geniálním způsobem řešil svuJ 

problém - vytvoření díla Don Quijote, Španělé hledaj í řešení 

svého díla - Španělska. 

25Marías Julián, op. cit., kapitola 64. 
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Otázka národnosti je tedy zvláště u Ortegy důležitá, 

nedomnívám se však, že by byla jediná, Ort ega upřednostňuj e 

Dona Quijota spíše proto, že odpovídá tomu, co v jeho koncepci 

představuje moderní román. I kdyby nás nepřesvědčil sám Ortega, 

že Don Quijote patří mezi základní a zakládající díla evropské 

literatury, učinili tak jiní, v našem prostředí například F. X. 

Šalda: 

Není zajisté náhodné, že na prahu nové doby stojí 

komický román Cervantesův Don Quijote a že právě on jest 

prvním románem v dnešním, moderním smysle slova. 26 

U Bachtina by pak při volbě Rabelaise mohla hrát určitou 

roli tradiční afinita vzdělaného Ruska k Francii, její kultuře 

a umění. K výbavě ruského intelektuála patřilo ovládnutí 

francouzštiny; může to ilustrovat l historka o Bachtinově 

obhajobě doktorské disertace, při níž neuspěl, údajně proto, že 

oponentům odpovídal francouzsky, a ti mu bohužel nerozuměli27 • 

Bachtinův pohled na důležitost Rabelaisova díla pro rodící 

se románový žánr jistě souvisí s jeho koncepcí románu jako 

pokračovatele smíchové kultury. Rabelais ve svých románech 

postupů smíchové kultury hojně využívá, což Bachtin ve studii o 

něm dokládá velkým množstvím příkladů a jejich podrobným 

rozborem. Ve své době i v dobách následujících se tím Rabelais 

vymykal z řady romanopisců a byl často kritizován za svou 

nevázanost a vulgárnost. Když Bachtin poukazuje na hluboké 

kořeny této jen zdánlivě samoúčelné nevázanosti, znovuobjevuje 

jej pro moderního čtenáře i kritika, a zároveň jim jeho 

prostřednictvím odhaluje již minulý svět smíchové kultury. To 

by vysvětlovalo, proč, přestože uznává zásluhy Dona Quijota o 

román, věnuje svou pozornost spíše Rabelaisovi. 

Pokud si mohu dovolit úvahu, kterému z obou románů bych 

přisoudila větší důležitost pro další osudy románového žánru, 

přikláněla bych se spíše k Donu Quijotovi. Hloubka kořenů, 

z kterých Rabelais čerpá, a jeho věrnost karnevalové tradici by 

26 Šaldův Slovník naučný, Praha: Československý spisovatel, 1986 
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ho v tomto srovnání přece jen umístily na pomyslné hranici mezi 

středověkem a renesancí hlouběji do středověku. I Don Quijote 

čerpá z tradice, jeho humor má však odlišný charakter, jeví se 

sofistikovanější, jakoby více pokročilý na ose času. 

Oba romány našly své pokračovatele, ale porovnáme-li 

těmito dvěma díly produkci románů druhé linie, pravděpodobně 

najdeme více zástupců quijotovského typu. Domnívám se, že 

důvodem by mohl být přínos Dona Quijota pro román v podobě 

oněch dvou I ini í komické a tragické, které by měly být 

přítomné v každém románu, aby nesklouzl do obyčejného výsměchu 

nebo naopak do nadneseného patosu. 

27 Svatoň, Vladimír, Proměny dávných příběhů (O poetice ruské prózy), 
Pardubice: Vydavatelství Marie Mlejnkové, 2004, s. 67. 
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8. Resumen 

En mi trabaj o me he concentrado en la obra Medi taciones 

del Quijote de José Ort ega y Gasset desde el punto de vista de 

la teoría del género, partiendo no sólo de este libro, sino 

comparándolo sobre todo con el libro La novela como diálogo 

escrito por el famoso linguista rusa Michail Bachtin. 

Los dos autores comparten la idea de que la novela no es un 

producto lógico del desarrollo de la epopeya, al contrario, 

presuponen que la evolución de la novela ha seguido otros 

caminos. Tanto Ort ega y Gasset como Bachtin ven las fuentes de 

la novela en la risa popular y los géneros marginales en los 

que se refleja y en sus respectivas obras senalan las 

diferencias entre la novela y la epopeya. 

Las diferencias tienen que ver sobre todo con distinta 

base sobre la cual se han formado los dos géneros en épocas 

particulares. Mientras que la epopeya se constituye en los 

tiempos anteriores a la escri tura 

desde entonces, la novela se ha 

y su forma no ha cambiado 

forj ado a 10 largo de los 

últimos siglos y tanto su forma como los temas a los que se 

refiere han sufrido muchos cambios. 

Además, más importante es que los dos géneros manej an de 

una manera distinta la categoría de tiempo. La epopeya opera 

con un pasado ideal, al cual es imposible aproximarse, dudar 

sobre él o querer cambiarlo. El pasado tiene aquí un valor de 

jerarquía, aquellos tiempos remotos son estimados por 

representar el tiempo del principio de las cosas, Bachtin habla 

de la distancia épica absoluta. En la novela, esta manera de 

valorar el pasado ha desaparecido, el pasado es siempre un 

pasado histórico, más próximo al hombre de hoy, el hombre se 

puede sentir, pues, con el . derecho de opinar sobre 10 que 

ocurre en la novela. 

Este hecho ha influenciado sobremanera la percepción del 

héroe i en la epopeya el héroe es un ser completo, tanto en 

nuestros ojos como en los suyos, no existe diferencia entre 10 
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que él piensa de sí propio y la impresión que da hacia fuera. 

Todo 10 que hay dentro de él se exterioriza. 

En la novela, sin embargo, el héroe perdió esta unidad y 

su proyección hacia fuera puede no coincidir con 10 que lleva 

dentro. En la novela, pues, entra la sicología del héroe, no 

está ya del todo exteriorizado por sus hechos, sino hay que 

contar también con 10 que pasa en su mente. 

El héroe épico es medio divino y esta excepcionalidad le 

da el valor poético, mientras en la novela entran los héroes 

actuales (y con ellos sus hazanas y las cosas de su alrededor) , 

gente común y corriente. He aquí la pregunta de cómo es posible 

que también ellos puedan llevar el valor poético. Ort ega y 

Gasset afirma que sólo pudieron entrar en el campo de la poesía 

acompanando la caída del mi to. Esta caída es trágica pero 

gracias a que la confrontación de la realidad con el mito vista 

por el lector puede también resultar cómica, cada novela lleva 

dentro de sí 10 cómico y 10 trágico como dos líneas que se van 

alejando o aproximando según la intención del autor. La 

existencia de ambas líneas en la novela es imprescindible, ya 

que si una de las líneas se perdiera, la obra quedaría o 

meramente cómica o demasiado patética. 

Ort ega y Gasset y Bachtin describen dos existentes tipos o 

líneas de prosa, una es más bien narrati va y se aproxima 

todavía más a la épica, la otra, con más rasgos modernos, 

tiende a ser descriptiva y admite su reflexión en sí misma. La 

primera línea es menos progresiva y no influencia a la novela 

moderna tanto como la segunda, en la que, como afirma Bachtin, 

entró el plurilingfiismo y con él el humor de los estilos 

originariamente marginales. 

La concepción de humor en las obras de Ort ega y Gasset y 

de Bachtin es distinta aunque los dos 10 reconocen como algo 

quintaesencial en la formación de la novela moderna. Ort ega y 

Gasset en las Meditaciones del Quijote ve la risa, a mi 

entender, siempre como un reírse de alguien o algo y no va más 

allá de comprenderla como una burla. 
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Bachtin busca las raíces de esta antiquísima risa popular 

en los tiempos en los cuales la sociedad agrícola con sus 

valores muy diferentes a los que tenemos hoy concebía la muerte 

como una siembra que con el tiempo (que entonces era por 

supuesto cíclico) dará una nueva cosecha. 

Todo 10 que se relacionaba con la procreación (todo 10 que 

en el cuerpo humano se encuentra "abaj Oll) se veía como algo 

positivo y así la risa que daba era a su vez una burla y una 

adoración. 

partiendo de la comparación de las teorías de género de 

Michail Bachtin y Georg Lukács por Vladimír Svatoň, aproveché 

la posibilidad de expresar mi opinión sobre algunas cosas que 

el plurilinguismo de Bachtin y el perspekti vismo de Ort ega y 

Gasset tienen en común, sobre todo el respeto a la pluralidad 

de las voces humanas, tanto en el ámbito linguístico, donde 

Bachtin las considera como una aportación que amplia las 

posibilidades de un novelista, como en el campo de filosofía, 

donde Ort ega reconoce que cada una de ellas contribuye a la 

comprensión de la verdad. Me parece que una idéntica 

cosmovisión positiva de ambos autores encontró salidas en sus 

dos teorías. 

Al final de ml trabajo me hice pregunta, por qué Ort ega y 

Gasset construyó su teoría a base de Don Quijote de Cervantes, 

mientras Bachtin se dedicó más a la obra de Rabelais, y cuál de 

las dos novelas consideraría yo como más importante para la 

evolución de la novela. Los dos autores renacentistas abrieron 

para la novela moderna nuevos caminos; sin embargo, dejando a 

parte las conj eturas respecto a la parcialidad nacional de 

Ort ega y Gasset, diría que la inmortal novela de Cervantes 

tenía más influencia sobre la narrativa europea, ya que en ella 

se encuentran las dos líneas, la trágica y la cómica, que son 

indispensables para una novela moderna. 
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9. Originály citátů 

i "Nadie ignora hoy que la Ilíada, por 10 menos nuestra Iliada, 
no ha sido nunca entendida por el pueblo. Es decir, que fue 
desde luego una obra arcaizante. El rapsoda compone en una 
lengua convencional que le sonaba a él mismo como algo viejo, 
sacramental y rudo Y no se trata de que en la épica haya 
arcaísmo, sin o de que la épica es arcaísmo y esencialmente no 
es sino arcaísmo. El tema de la épica es el pasado ideal, la 
absoluta antiguedad, decíamos. Ahora anadimos que el arcaísmo 
es la forma literaria de la épica, el instrumento de 
poetización. "i 

ii "Para nosotros real es 10 sensible, 10 que ojos y oídos nos 
van volcando dentro; hemos sido educados por una edad rencorosa 
que había laminado el universo y hecho de él una superficie, 
una pura apariencia. Cuando buscamos la realidad, buscamos las 
apariencias. Mas el griego entendía por realidad todo 10 
contrario: real es 10 esencial, 10 profundo y latente; no la 
apariencia, sino las fuentes vivas de toda la apariencia." 

iii "En suma, para los griegos son plenamente poéticas sólo las 
cosas que fueron primero, no por ser antiguas, sino por ser las 
más antiguas, por contener en sí los principios y las causas. 
El stock de mi tos que consti tuían a la vez la religión, la 
físíca y la historia tradicionales encierra todo el material 
poético del arte griego en su buena época. 

iv "Homero no pretende contar nada nuevo. Lo que él cuenta 10 
sabe ya el público, y Homero sabe que 10 sabe. Su operación no 
es propiamente creadora y huye de sorprender al que escucha. Se 
trata simplemente de una labor artística, más aún que poética, 
de una virtuosidad técnica. 

v"amplias vistas que se toman sobre las vertientes cardinales 
de 10 humano" 

vi" Como el carácter de 10 heroico estriba en la voluntad de ser 
10 que aún no se es, tiene el personaje trágico media cuerpo 
fuera de la realidad. Con tirarle de los pies y volverle a ella 
por completo, queda convertido en un carácter cómico." 

vii" De aquí que 
la desgracia, 
ridículo. " 

el héroe anda siempre a dos dedos de caer, no en 
que esto sería subir a ella, sino de caer en el 

viii "Esto explicaría algo paradójico: que los libros más "libros" 
de Ortega,aquellos que están más cerca de ser efectiva y 
plenamente libros, sean. .. cursos." (Marías, Julián, Ortega, 
Circunstancia y vocación, Madrid, Alianza Editorial S. A., 1984, s. 304) 
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ix "vacíos esquemas dentro de quienes la musa, como una abeja 
dócil, deponía su miel." 

x "Hay, pues, en la forma 10 mismo que había en el fondo; pero 
en aquélla está manifiesto, articulado, desenvuelto, 10 que en 
éste se hallaba con el carácter de tendencia o pura intención. 
De aquí proviene la inseparabilidad entre ambos; como que son 
dos momentos distintos de una misma cosa." 

xi "Dejando para otra coyuntura la discusión con Benedetto Croce 
sobre si hay o no hay géneros li terarios, yo creo firmemente 
que los hay. La obra artística, como la obra de la vida, es 
indi vidual; pero de la suerte que necesi ta la biología del 
concepto de especie para aproximarse al individuo orgánico, ha 
menester la estética descriptiva del concepto del género 
literario para acercarse al libro bello. Y como de una manera o 
de otra hay que buscar en el medio físico el motivo de aparecer 
una especie zoológica, hay que inquirir en el medio psicológico 
el origen de un género literário. Por algo hay elefantes en el 
junco y por algo hay novela picarescas en la lengua castellana" 

xii " ••• a la heroica hipocresía ej erci tada por los hombres 
superiares del sigla XVII." (Ortega, s. 102) 

xiii "Por muchos ayer reales que interpolemos, el orbe habitado 
por los Aquiles y los Agamemnón no tiene comunicac~on con 
nuestra existencia y no podemos llegar a ellos paso a paso, 
desandando el camino hacia atrás que el tiempo abrió hacia 
adelante. " 

xiv" Toda esta vida nuestra con su hoy y con su ayer pertenece a 
una segunda etapa de la vida cósmica. Formamos parte de una 
realidad sucedánea y decaída: los hombres que nos rodean no 10 
son en el mismo sentido que Ulises y Héctor. Hasta el punto que 
no sabemos bien si Ulises y Héctor son hombres o son dioses. 
Los dioses estaban entonces más al nivel de los hombres, porque 
éstos eran divinos." 

xv "La épica es primero invención de seres únicos, de 
naturalezas "heroicas": la centenaria fantasía popular se 
encarga de esta primera operac~on. La épica es luego 
realización, evocación plena de aquellos seres: ésta es la 
faena del rapsoda." 

xvi II Cuando las gentes dejan de creer en la realidad cosmogónica 
e histórica de sus narraciones ha pasado, es cierto, el buen 
tiempo de la raza helénica. Mas descargados los motivos épicos, 
las semientes míticas de todo valor dogmático no sólo perduran 
como epléndidos fantasmas insusti tuibles, sino que ganan en 
agilidad y poder plástico. Hacinados en la memoria literaria, 
escondidos en el subsuelo de la reminiscencia popular, 
constituyen una levadura poética de incalculable energía." 
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xvii "Lo que, fal tos de piedad, solemos llamar lata es todo un 
género literario, bien que fracasadoo La lata consiste en una 
narración de algo que no nos interesao" 

xviii" o o ola realidad entra en la poesía para elevar a una potencia 
estética más alta la a ven tura o " 

xix "La cul tura la vertiente ideal de las cosas pretende 
establecerse como un mundo aparte y suficiente, adonde podamos 
trasladar nuestras entranaso Esto es una ilusión y sólo mirada 
como una ilusión, sólo puesta como un espejismo sobre la Tierra 
está la cul tura puesta en su lugaro" 

xx "En un esquema poseemos sólo los lími tes de la cosa, la caja 
lineal donde la materia, la sustancia real de la cosa queda 
inscritao Y estos límites, según se ha indicado, no significan 
más que la relación en que un objeto se halla respecto de los 
demás o 000 Sin el concepto no sabríamos bien dónde empieza ni 
dónde acaba una cosa; es decir, las cosas como impresiones son 
fugaces, huideras, se nos van de entre las manos, no las 
poseemos o Al atar el concepto unas con otras, las fija y nos 
las entrega prisioneraso" 

xxi "No todo es pensamiento, pero sin él no poseemos nada con 
pleni tudo 000 Sólo la visión mediante el concepto es una visión 
completa; la sensación nos da únicamente la materia difusa y 
plasmable de cada objeto; nos da la impresión de las cosas, no 
las cosaso" 

xxii "Desconocer que cada cosa tiene su propia condición y no la 
que nosotros queremos exigirle es, a mi juicio, el verdadero 
pecado capi tal, que yo llamo pecado cordial, por tomar su 
oriundez de la falta de amor o Nada hay tan ilícito como 
empequenecer el mundo por medio de nuestras manías y cegueras, 
disminuir la realidad, suprimir imaginariamente pedazos de 10 
que eso 

xxiii ,,?Cuándo nos abriremos a la convicción de que el ser 
defini ti vo del mundo no es ma teria ni es alma, no es cosa 
alguna determinada, sino una perspecti va? Dios es la 
perspectiva y la jerarquía: el pecado de Satán fue un error de 
perspectivao Ahora bien, la perspectiva se perfecciona por la 
multiplicación de sus términos y la exactitud con la que 
reaccionamos ante cada uno de sus rangoso" 

xxiv "A 10 mejor, en una de tales ventas vienen a anudarse tres o 
cuatro hilos incandescentes tendidos por el azar y la pasión 
entre otras tantas parejas de corazones: con grande estupor del 
ambiente venteril sobrevienen entonces las más extraordinarias 
anagnórisis y coincidencias o Todo 10 que en estas novelas se 
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nos cuenta es inverosímil y el interés que su lectura nos 
proporci ona nace de su inverosimilitud misma. 
xxv "Sólo, pues, con motivo de una intención cómica parece 
adquirir la realidad un interés estético. Esto sería una 
curiosísima confirmación de 10 que acabo de decir acerca de la 
novela." 
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