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o. Úvod 

V následujících řádcích se zaměříme na žánrový statut literárního zpracování cesty -

cestopisu, a to se zvláštním zřetelem ke zpracování cesty do Itálie v české literatuře. 

Klademe si otázku, čím je toto literární zpracování specifické jakožto žánr či podžánr a 

jaké jsou určující rysy poetiky takového cestopisu. Z této práce by mělo vyvstat 

komplexní panorama žánru, prozkoumaného z různých úhlů pohledu. Svou práci 

pojímáme především jako teoretickou, ale pro připojujeme k ní i vzorový rozbor 

jednoho díla české literatury 20. století, jež je podle nás typickým představitelem 

žánru, jejž zkoumáme: Řím Josefa Svatopluka Machara (1906). 

Metodologicky vycházíme z prací inspirovaných strukturalismem a historickou 

poetikou, nevyhýbáme se však ani novější literatuře naratologické. 

0.1. Cestopis jako žánr: metodologické problémy a omezení 

Jako metodologický postup jsme zvolili cestu induktivní. Budeme postupovat od 

teoretického kontextu, "shora". Jsme si vědomi toho, že každé zkoumání jakéhokoli 

literárního jevu paradigmaticky s sebou přináší určitá omezení. Platí to i pro zkoumání 

žánru: Žádná teorie žánru nemůže vyhovovat všem konkrétním textům a jejich 

specifičnosti ani nemůže osvětlit vztahy mezi jednotlivými díly téhož žánru. Literární 

žánry se historicky nevyvinuly jako paradigma a jejich vzájemné hranice jsou nutně 

plynulé. 

Možným opačným postupem by byla metoda deduktivní, při které by bylo třeba 

shromáždit určitou skupinu textů, o kterých na základě předporozumění nebo 

intuitivně víme, že patří ke stejnému žánru, a společné rysy pak z tohoto materiálu 

abstrahovat. Takový postup by však stejně nepřinesl výsledky, které by nevykazovaly 

stejné nedostatky jako postup náš. Navíc bychom museli obhajovat rozsah a povahu 

korpusu textů, z nějž bychom vycházeli. 

Možným řešením by bylo uplatnit strukturalistický pohled, který hledí na systém žánrů 

jako na analogický se systémem jazyka!. Nové literární texty v určitém žánru vznikají 

I Autorem tohoto pojetí je Jurij Tyňanov. Srov. MARTENS 1985:12-13. 
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na pozadí množiny již existujících textů, v jejichž kontextu jsou psány a čteny. Z toho 

lze usuzovat, že na žánry lze pohlížet jako na kódy. Žánrové konvence poskytují 

čtenáři vodítko, jak má interpretovat znaky v textu. 

Jako další argument pro podepření naší volby metodického postupu můžeme uvést 

skutečnost, že autor může tvořivě využívat této povahy žánrové konvence a vytvářet 

vodítka falešná. Při deduktivním postupu bychom však tuto autorskou strategii mohli 

rozpoznat jen velmi obtížně. Deskriptivně-deduktivní metoda by nás nepřivedla 

k nalezení kódu, nýbrž invariantu. Nedobrali bychom se tak definice apriorního pojmu 

o tom, co vlastně zkoumáme. 

Proto se spokojíme s jakousi teorií "ideálního" žánru, nahlíženého právě jako takový 

kód. Nebudeme tuto teorii považovat za preskriptivní, ale budeme případné odchylky 

od rysů, jež shledáme jako pro cestopis charakteristické (chceme-li: žánrových 

konvencí), pokládat za aktualizace právě těchto rysů, tedy za výjimky potvrzující 

pravidlo. 
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1. Poetika cestopisu 

1.1. Linearita a čas 

Na počátku poznamenejme, že považujeme-li vyprávění za jeden z příznačných modů 

bytí subjektu ve světě, mohli bychom nějakou cestu nalézt v každém narativním textu 

a považovat každý text za svého druhu cestopis. "Já", které vstupuje do vztahů se 

světem, činí tak v lineární podobě: jeho bytí se odehrává v čase, a tedy dynamicky. 

Práce s pojmem "narativ", jakji lze sledovat v novější literární vědě,2 svědčí o tom, že 

zkoumání podob "vyprávění" se přesouvá od výlučně literárních narativů k obecnějším 

definicím materiálu analýz. Vyprávění se také může vyskytnout v elementární nebo i 

rudimentární podobě, jako prostá predikace. Vyprávěním může být i bazální výpověď, 

kterou subjekt uvádí sebe a objekt nebo objekty mezi sebou do dynamického vztahu, 

aniž přitom nutně vytváří větu nebo syntagma. Navíc akt výpovědi může nabývat 

nejen platnosti pouhého vyjadřování, artikulace slova vět, nýbrž může uvádět do 

pohybu procesy na straně ostatních účastníků komunikační situace, a stávat se aktem 

řečovým3 . Lidský život lze sledovat jako řadu vyprávění, dělitelných na stále "menší" 

výpovědní jednotky. Také literární věda může pracovat s "literárními díly", jejichž 

obsahem je pouhé jedno slovo nebo písmeno, černý bod nebo dokonce prázdná plocha. 

"Mlčení samo je řečí, určitým způsobem vyprávění. Ani v těchto krajních případech 

nebudeme popírat, že se jedná o literární dílo [ ... ], byť dospělo in extremis", říká 

k tomu Daniela Hodrová.4 

Jestliže se tento akt odehrává lineárně, z bodu A do bodu B, nabízí se zcela zřetelně 

paralela s trajektorií bodu, s cestou. Na takto obecné úrovni můžeme srovnávat cesty 

s výseky našeho života, a také to v jazyce pomocí lexikalizovaných metafor děláme: 

"Dal se správnou cestou", "Sešel z cesty", "Došel na konec cesty". Že můžeme 

logicky dojít k formulaci, podle níž je naše bytí cestou, je nasnadě. Jiná metafora 

mluví o cestě orientované vertikálně, vzhůru. 

2 Srov. např. HERMAN 2005:50 
3 Ve smyslu "speech act" jako základní pragmatická j ednotka komunikace. Může působit jako akt perlokuční, 
tzn. vybízet ostatní účastníky komunikace k tomu, aby něco konali. 
4 HODROV Á 2001:28 
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Ztotožnění cesty s vyprávěním a šířeji s lidským bytím na tomto světě platí ovšem 

pouze na obecné rovině. Vyprávění, jímž se zde zabýváme, je specifické tím, že má 

jazykovou povahu. Je zřejmé, že výše uvedená úvaha je založena na pouhé metafoře. 

Nechceme zde v žádném případě obhajovat nějakou teorii "textu jako cesty", ale 

poukázat na to, jak a do jaké míry je kompoziční princip cestopisu ovlivněn 

působením obecných principů charakteristických, nebo dokonce určujících, pro 

narativní text. 

Cestopis je literární zpracování vyprávěného řetězce událostí. Intuitivně cítíme, že sled 

těchto vyprávěných událostí v cestopise podléhá času života, a psaní textu a kompozici 

cestopisu vnímáme vlastně jako extrémní analogii mezi světem a textem. Sama 

podstata cestování jako aktivity přemisťujícího se subjektu vyžaduje totiž 

přinejmenším linearitu, pokud již ne nutně plynulost a souvislost. V cestopise je na 

první pohled autor svázán "žitou" kompozicí, tady takovou, která podléhá času 

vyprávěných událostí a jež je příznačná nejen pro tento žánr, ale i pro všechny tzv. 

dokumentární žánry. 5 

Pro potřeby úvah o cestopise vyjdeme z rozlišení meZI třemi základními aspekty 

narativní fikce, jak je formuloval Gérard Genette: meZI hypotetickou rekonstrukcí 

sledu vyprávěných událostí ("příběh"), jeho literárním zachycením ("text") a aktem 

produkce textu ("vyprávění,,)6. Mezi těmito aspekty narativu existuje znakový vztah, 

v němž text je označujícím členem a příběh členem označovaným. 

Podobný znakový vztah existuje i mezi sledem událostí příběhu a časem textu. 7 Čas 

textu je lineární z definice, neboť je to jazykový jev; čas příběhu je až na výjimečné 

případy multilineární. Volnost nakládání s časem je u autora omezenější než u fikční 

prózy. Souvisí to také s využíváním postupů "polouměleckých" dokumentárních žánrů 

- dopisů a deníků, o nichž se zmíníme dále. Specifikem cestopisu je podřízení 

multilinearity příběhu jedné linii, která je představována sledem událostí 

představovaným průběhem cesty a analogickým s její trajektorií. Cestopisy jsou 

5 op. cit.: 102 
6 RIMMON-KENNANOVÁ 2001:11 
7 Z důvodů omezeného rozsahu se dále nezabýváme analýzou pojmů času příběhu a času textu, jakkoli by byla 
potřebná: "Čas" příběhu nemůže být než umělým konstruktem, protože samotný "příběh" je jen ideální 
konstrukt; "čas" textu není časem vůbec, neboť je to rozmístění jazykových prvků v kontinuitě textu, a tedy 
veličina prostorová. Cf. op. cit.:52. 
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zpravidla psány periodicky tak, že zachycují děj přítomnosti (i v případě, že užívají 

gramatický minulý čas, na rozdíl například od memoárů zachycujících minulost). 

Charakteristická je pro ně temporální kontinuita: Minulost je zobrazována jen 

v podobě velmi krátkých úseků mezi dvěma záznamy, a kromě toho tento žánr 

umožňuje zachycení přítomných myšlenek, emocí apod. 

K mono linearitě příběhu v cestopise však přispívá i to, že cestopis jako narativ je 

určován časovou i prostorovou linearitou. K hlavním kombinačním principům událostí 

v příběhu, tj. ke kauzalitě a času8 zde přistupuje ještě kontinuum prostorové. 

Připomeňme Bachtinovu kategorii chronotopu, která v sobě spojuje čas a prostor a 

cesta je jejím nejzřejmějším příkladem. O spjatosti času a prostoru právě na cestě 

svědčí i skutečnost, že cestovní deníky bývají ve své kompozici strukturovány nejen 

podle dat, tedy časové linie, ale i podle údajů místopisných, tj. prostorových. 

Proti našemu zjištění o monolinearitě a relativní podřízenosti času jednomu lineárnímu 

kompozičnímu principu lze namítnout, že i v cestopisu se mohou vyskytnout, a zhusta 

vyskytují, přesuny v čase příběhu - prolepse a v mnohem větší míře analepse. 

V tradičních podobách cestopisu však o nich můžeme uvažovat jen jako o 

vzpomínkách subjektu autora-cestovatele (viz níže). Právě jednota tohoto subjektu a 

vypravěče omezuje časové modifikace v rámci hlavní linie příběhu. Podobnou otázkou 

je práce s časem u "kulturních cestopisů", v nichž se často vyskytují návraty - či 

chceme-li: sestupy - do dob dávno minulých, například u historických exkursů 

spojených s navštěvovanými historickými památkami nebo v jiných případech 

tematizace minulosti procestovaného prostoru. Nemusí jít o odbočky, protože 

minulost, nahlížená například prostřednictvím knih či jiných psaných dokumentů, 

jimiž se subjekt na cestě zabývá,9 se zpravidla usouvztažňuje s přítomností cesty. 

Takové časové posuny se však odehrávají na jiné úrovni než čas cestování (kterým 

jsou rámovány), a temporální kontinuitu narativní linie určované cestou nijak 

nenarušují. Vzpomínky a úvahy subjektu jsou reprezentace obsahů jeho vědomí, 

kognitivní a emoční akty, které probíhají v lineárním čase příběhu, nikoli mimo něj. 

8 op. cit.:24 
9 Příkladem textu, v němž je procestovaná kulturní skutečnost nahlížena skrze prizma literatury k ní se 
vztahující, může být cestopis-kulturní esej Claudia Magrise Dunaj (Danubio, 1986). 
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1.2. Dokumentárnost a fikčnost 

Tradičně je cestopis řazen do literatury dokumentární, společně s dopisy, deníky, 

reportážemi a podobně. Samozřejmě existují útvary na pomezí těchto žánrů. Cestopis 

se také dlouho netěšil statutu umělecké literatury, protože byl pokládán za součást 

zpravodajského žánru. I z tohoto faktu vyplývá první polarita našeho schématu -

polarita fikce a dokumentárnosti. Tato polarita je zřejmě nejkřehčí a nejméně 

vypovídající; vyskytují se cestopisy o zemích, které neexistují, a zrovna tak se může 

fikčně-syžetová próza opírat o syžet cesty mezi dvěma skutečně existujícími místy (a 

bylo by na místě hovořit namísto "autentičnosti" spíše o "referenčnosti"), a fikce se 

může s dokumentárností v díle v různém poměru prolínat. 

Těmito mezičlánky se však zde zabývat nemůžeme, neboť se kromě jiného dotýkají 

klíčových otázek literární vědy vůbec, například dosavadních řešení literární mimese a 

fikce v nejširším smyslu. Můžeme se však s použitím strukturalistické terminologie 

pokusit o charakterizaci cestopisu z hlediska funkčního. Dominující funkce 

dokumentární a fiktivně-syžetové prózy se liší. Zatímco dokumentární próza plní 

informativní úlohu, v druhém případě převládá funkce estetická. Cestopis se bude na 

pomyslné ose mezi nimi pohybovat blíže k pólu estetické funkce, ovšem s výhradou, 

že k motivu cesty autor přistupuje také jako k dokumentárnímu svědectví, které "je 

třeba v jádru zachovat i v jeho umělecké reprodukci". 10 

Závěr, ke kterému jsme došli v předchozím odstavci, může být osvětlen a prohlouben 

pohledem na totéž vymezení z hlediska genologického. Poetiku literárního díla určují 

v různé míře na jedné straně pravidla daná žánrem, na druhé straně autorská tvůrčí 

invence. Paradoxně "právě jistá omezenost dokumentárního druhu nutí autory, aby tím 

vynalézavěji postupovali a volněji se pohybovali na tom pólu, který umožňuje plnou 

aktivitu tvořivého subjektu".ll Tento rys může cestopis výrazně posouvat do oblasti 

prózy umělecké a odlišovat jej od žánrů dokumentárních, jako je reportáž. Specifičnost 

cestopisu spočívá na povaze autorského přístupu k místu, jehož se cestopis týká: 

způsob, jakým cestující subjekt přeměňuje místa neznámá ve známá - a stvrzuje tak 

10 KLÁTIK 1968:27 
II op. cit.:28 
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svou moc a vládu nad světem -, je individuálně jedinečný. Jinými slovy: V cestopise 

cestující já nepopisuje vlastně v první řadě navštívená místa, nýbrž sebe sama jako 

cestujícího. Cestopis lze od reportáže odlišit na základě tématu. Reflektuje-li text 

subjekt na cestě, jde v našem pojetí o cestopis. Pokud je subjekt upozaděn a středem 

pozornosti se stávají reálie cesty, máme před sebou text v žánru jiném. V sebereflexi 

cestujícího subjektu se otvírá prostor pro onu autorskou kreativitu, o které hovoří 

Klátik. Autor může v díle uplatnit subjektivně zabarvené postupy, jako je např. líčení 

prostředí, psychologickou charakteristiku subjektu a líčení jeho duševních stavů apod. 

V těchto postupech, jimiž je překračována konečnost hranic dokumentárních žánrů, 

spočívá také charakteristika cestopisu jako žánru na pomezí dokumentárnosti a 

uměleckosti. 

Jestliže jsme v těchto úvahách učinili subjekt "cestujícího já" středobodem cestopisu, 

měli bychom ještě podrobněji vymezit hranici mezi cestopisem v jeho prototypické 

podobě, totiž ve formě cestovního deníku, a fikční prózou 12. Mezi fikčním a nefikčním 

narativem 1. gramatické osoby není žádný formální rozdíl. Rozšíříme-li však zorné 

pole z pouhého textu na celou komunikační situaci, můžeme takový rozdíl popsat. 

Zjednodušeně si ji můžeme představit jako trojúhelník. V případě deníku zde bude 

přítomen autor-deníkář, vyprávěný svět a eventuální čtenář - tato pozice může zůstat 

neobsazená, pokud deníkář pořizoval své záznamy tak, aby je nikdo nečetl. 

Samozřejmou diferenci mezi skutečnou psychofyzickou osobou autora a autorským 

subjektem v textu můžeme nyní zanedbat, protože není relevantní: důležité je, že 

v těchto textech zní jen jeden hlas, subjektivní a podřízený jedině sám sobě. U fikční 

"deníkové prózy" je komunikační situace složitější. Mezi autorem a čtenářem se 

komunikuje jako vyprávěný svět celý komplex komunikační situace deníku: pozice 

deníkáře a čtenáře zde mohou zaujmout fiktivní vypravěč a fiktivní čtenář. Taková 

rámovaná komunikační situace umožňuje rozdělení subjektu "cestujícího já" na autora 

a vypravěče. Mezi těmito dvěma subjekty může být vztah konsonance nebo disonance. 

Čím větší je rozdíl mezi oběma pásmy, tím větší míru fikčnosti můžeme u textu 

nalézat, včetně využití tohoto rozdílu k různým aktualizačním postupům, například 

k tematizaci nejednoznačnosti obsahu vyprávění, které zprostředkovává vypravěč 

12 MARTENS 1985:33 ano 
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mylně či nespolehlivě. Aplikujeme-li zjištěné na žánr cestopisu, který sledujeme, 

zjistíme, že se v něm takové disonance takřka nevyskytují, protože to není žádoucí. 

Autor cestopisu se zpravidla snaží vzbuzovat zdání věrohodnosti. Proto se 

pravděpodobně nesetkáme s případem, kdy by byl subjekt "cestujícího já" rozštěpen; 

naopak, můžeme u něj pozorovat jednoznačné sebevyjádření. Samozřejmě, že čtenář 

má opět možnost odpovědět na text bud' přijetím tohoto vyjádření, jeho odmítnutím 

jako nevěrohodného nebo vůbec ještě jinak, mimo tyto dvě možnosti. 

Charakteristikou subjektu "cestujícího já" se budeme v následujících kapitolách ještě 

opakovaně zabývat. Nyní dodejme, že je třeba zacházet velmi opatrně s pojmem 

"hlasu autora", protože k němu jako čtenáři zpravidla nemáme přístup. Autorskou 

strategii můžeme rekonstruovat jedině bud' za pomoci mimotextových zdrojů, jež jsou 

součástí předporozumění, nebo z vypravěčského pásma za pomoci vlastního 

interpretačního výkonu. Kategorie jako "zdravý úsudek" či "dramatická ironie 

zápletky", jež by nás v takovém případě mohly vést, jsou natolik vágní, že nemohou 

přinášet ověřitelně platné poznatky. Kromě toho můžeme zpochybnit i autentičnost 

psaní autora o sobě samém, kterou z definice již sám proces psaní musí deformovat (k 

celé problematice viz dále 4.1.). 

Z dosud uvedeného plyne, že je potřeba podrobit reVIZI pOjem "autentičnosti" a 

"dokumentárnosti", se kterými jsme pracovali při úvaze o první polaritě. Ve 

skutečnosti nejde o póly. Dokumentárnost totiž v cestopise nabývá estetické hodnoty 

sama, nemá v něm jen podřízené postavení jako v próze fikčně-syžetové. Viděli jsme, 

že tématem cestopisu je (na rozdíl od čistě dokumentárních žánrů) sebereflexe 

cestujícího subjektu a že se v této oblasti uplatňují umělecké postupy, které jsou jako 

stylistický, jazykový jev nositeli estetické hodnoty. Tyto postupy jsou však zároveň 

také dokumentární, přesněji: slouží k dokumentárnímu zachycení proměn subjektu na 

cestě. Sféry dokumentárnosti a umělecké fikce se proHnají natolik, že uvažovat zde o 

polaritě je zavádějící. 
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1.3. Subj ekty 

Cestopis je prototypicky narativem v první gramatické osobě. V jeho centru je proto 

subjekt "cestujícího já", který je zároveň vypravěčem a postavou příběhu. Hraje hlavní 

roli v příběhu o cestě, který vypráví. Ostatní subjekty, například postavy, s nimiž se 

subjekt na cestě setkává, zaujímají vůči němu podřízené postavení. Obvykle jsou 

charakterizovány zvnějšku, jako součást cizího prostředí, jímž vede cesta. Tato 

charakterizace může být realizována popisem vnějšího vzhledu, řeči apod. 

Jako vypravěč je subjekt "cestujícího já" homodiegetický, přítomný v příběhu. 

V předchozí kapitole jsme konstatovali, že pro cestopis je charakteristická sebereflexe 

subjektu jako cestujícího. To si přímo vyžaduje autodiegetický charakter vypravěče, 

který jen tak může reflektovat sebe sama jako protagonistu příběhu, který vypráví. 

Identitu cestovatelsko-vypravěčského subjektu lze rozšířit i mimo hranice textu. 

Jestliže je cestopis žánrem také dokumentárním (viz zde 1.2.) a zároveň narativem 

první osoby, je tento subjekt totožný s implikovaným autorem. Sdílí jeho světonázor, 

hodnotový žebříček, jeho případné proměny během pobytu na cestě, ideologickou 

motivaci přístupu k cizímu prostředí apod. 

Analogicky lze uvažovat i o vztahu cestovatelsko-vypravěčského subjektu ke čtenáři. 

V mnoha cestopisech může být rozpoznatelná motivace zprostředkovat čtenáři tentýž 

druh zážitků, jakých se dostalo cestovateli. Tato motivace může být posílena 

přítomností fiktivního adresáta, což by znamenalo výraznou fikcionalizaci takové 

prózy. 

Viděli jsme, že cestovatelsko-vypravěčský subjekt je zároveň vypravěčem a postavou 

fikčního světa, odrazem autorského vidění světa a zprostředkovatelem zkušenosti bytí 

na cestě. "V cestopise v nejširším smyslu slova je spisovatel-cestovatel produktorem 

vyprávění, je často sám privilegovaným předmětem vyprávění, organizátorem 

vyprávění a režisérem vlastní osoby. Je vypravěč, postava, experimentátor a předmět 

experimentu, kronikář svých činů a gest, hrdina svého vlastního příběhu na 

zahraničním divadle, na scéně vzdálené, avšak aktualizované vyprávěním; je jediným 

svědkem ve vztahu k publiku [ ... ], a konečně je právě pro toto publikum vypravěčem, 
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který je má potěšit a uspokojit jeho zvědavost.,,13 Tato několikanásobná identita činí 

z tohoto subjektu vedle času a kompozice další integrační prvek, který spojuje roviny 

příběhu, textu a vyprávění. 

Tuto identitu však může porušit časový a motivační odstup mezi cestou a jejím 

literárním zachycením. Cestovní deník nemusel být psán se záměrem jej publikovat. 

Johann Wolf gang Goethe svou cestu do Itálie vykonal v letech 1786-1788, zatímco 

jeho Italská cesta (ltalienische Reise, 1829) vznikla ve své definitivní podobě až 

v roce 1829. Autor redigováním, úpravami a pro škrtáváním textu vytvořil ze svého 

cestovního materiálu nový text, "aby vyplnil italskou mezeru ve své autobiografii".14 

Tím však vytvořil zároveň zcela nový a jiný obraz "cestujícího já", odlišného od 

subjektu autenticky prožívajícího. Goethova Italská cesta nám tak může sloužit jako 

výmluvný doklad rozdvojení cestovatelsko-vypravěčského subjektu: Goethovo "já 

cestující" a "já autorské" od sebe dělí více než čtyřicet let. S odvoláním na předchozí 

kapitolu můžeme dodat, že takový postup lze také vnímat jako jakousi fikcionalizaci 

textu, který původně vznikal jako dokumentární. 

Při zkoumání charakteru tohoto komplexního subjektu je třeba mít na mysli rozlišení 

mezi zobrazením objektivní reality a "vnitřní krajiny" subjektu v textu. "Vnitřní 

krajinou" subjektu rozumíme reprezentovaný konglomerát jeho povahy, vzdělání, 

zkušeností, předporozumění i vnitřního naladění, s jakým eventuálně vychází vstříc 

setkání s neznámými místy na cestě. Cestopis vypovídá o obojí "krajině". ° místech, 

na nichž se odehrává cesta, i o "vnitřní krajině" subjektu, a zejména o vzájemném 

působení těchto dvou rovin. "Obě zpravodajské funkce, realizované skrze 

cestovatelsko-vypravěčské médium, představují konstanty cestopisu jako druhové 

struktury. Pokud jedna z nich chybí, znamená to zároveň rozklad nebo negaci 

cestopisu jakožto druhu".15 Posun směrem k vnitřní krajině subjektu posouvá zároveň 

cestopisný žánr k umělecké próze - dokonce na pole lyriky. Redukce této vnitřní 

krajiny a akcentace cestovních reálií na druhé straně přibližuje cestopis jiným žánrům 

(například zmíněné reportáži), vědeckému pojednání apod. Postavení obou "krajin" 

v tématu cestopisu však nemusí být v rovnováze. Můžeme proto rozlišovat například 

13 PAGEAUX 1994:35 
14 MACHÁČKOV Á-RIEGROV Á 1982:536 
15 KLÁTlK 1968:43 
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mezi cestopisy typu "intimního", jejichž tématem je z větší části sebereflexe subjektu, 

a typu "vědeckého", v nichž se pozornost subjektu obrací spíše k vnějškovým jevům 

pozorovaným na cestě. 

Proměny důrazu kladeného na vnitřní a vnější krajinu můžeme sledovat i diachronně. 

Pro osvícenského cestovatele znamenalo cestování objevování, orgamzacl, 

katalogizaci detailů viděného a následné vytváření syntéz s pevným vědomím ideálu 

lidské jednoty a převoditelnosti těchto detailů na jediný princip stejný ve všech 

stoletích (a s přesvědčením o evropské nadřazenosti a univerzalitě). V období 

romantismu se zájem obrátí i do nitra subjektu, cestu provázejí meditace a sebereflexe, 

celek viděného se fragmentarizuje, jedním z cílů je "pitoreskno" (o kterém vytvoří 

svou teorii v roce 1792 William Gilpin). Vzpomeňme ještě jednou na Johanna 

Wolfganga Goetha, který důslednou a soustavnou reflexí vnější italské krajiny a 

současně probíhajících proměn vlastního nitra spojil vnímání obojí krajiny. Zároveň ve 

své osobě šťastně spojil i obě zmíněné epochy: jeho dílo náleží stejně klasicismu i 

romantismu. 

1.4. Dějovost a popisnost 

Žánr je charakteristický napjatým vztahem mezi dějovostí a popisností. Klátik tvrdí, že 

cestopis je žánr nedějový: ,,[Děj] v cestopise ve formě složité organizace vztahů postav 

neexistuje. Představuje pouze potenciální vrstvu, která v důsledku specifických 

kompozičních postupů, charakteristických pro cestopis, zůstala nerozvinutá. Lze 

mluvit jen o úlomcích děje, o zredukované dějovosti". 16 Klátik chápe děj jako složitou 

organizaci vztahů postav. "Jediná postava autora, jakkoli důležitá a ústřední, nemůže 

vytvořit syžetovou osnovu, pokud nemá partnery a nevstupuje s nimi do trvalejších 

vztahů, nevytváří s nimi sled situací". 17 Domníváme se, že takto omezeně chápat 

pojem "děje" nelze. Je sice zřejmé, že subjekt "cestující já" v cestopise dominuje a 

ostatní postavy jsou redukovány. O to více se však zde rozvijí složitá organizace 

vztahů tohoto subjektu k prostoru cesty a k sobě samému - k oběma "krajinám", 

16 op. cit.:46 
17 op. cit.:46 
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analyzovaným v předchozí části. Také toto je děj, syžetová trajektorie, dokonce ve své 

nejpřirozeněj ší podobě linie, přímky. 

Klátikovo vymezení pojmu děje je vágní ještě zjednoho důvodu. V úvodu jsme 

konstatovali, že cestopis je, stejně jako jakýkoli jiný narativní text, založen na sledu 

vyprávěných událostí, jež jsou zachyceny textem. Události definujeme jako základní 

výstavbové jednotky příběhu, jako dynamické zrněny stavu věcí. Také cesta je sledem 

a řetězením takových událostí, jež mají dynamický potenciál, způsobují pohyb ve 

vnější i vnitřní krajině a jejich proměny. Obzvláštní význam zde mají motivy 

tematizující prostorové vztahy, bez kterých cestopis nemůže být cestopisem. 

Překračování hranic, přechody zjednoho prostředí do druhého zároveň strukturují 

sémantický prostor nebo, při uplatnění naratologického pohledu inspirovaného 

kognitivní vědou, "mentální mapu".18 Ačkoli se tedy můžeme ztotožnit s Klátikovým 

názorem v tom, že se v cestopise výrazně uplatňuje deskripce, můžeme pochybovat o 

tom, že se tak děje za cenu potlačení dějové složky, chápeme-li děj jako "děj subjektu 

na cestě", jako souvztažnost nebo konfrontaci jeho "vnější" a "vnitřní" krajiny. 

1.5. Prostor 

Žádné literární dílo by bez reprezentace prostorových vztahů nemohlo vůbec existovat. 

Literární prostor není omezen jen na zobrazení prostředí, v němž se odehrává příběh, 

ale projevuje se i v užívání určitých jazykových prvků v textu. 19 Pro zkoumání 

prostoru je ovšem nutné si ujasnit, z jaké perspektivy k němu máme v úmyslu 

přistupovat. 

Možné úhly pohledu na prostor v literatuře uspořádal Janusz SlawhÍski.20 Vyjdeme-li 

z jeho rozlišení, můžeme uvést, že pro naše zkoumání cestopisu je relevantní 

především pojetí, podle nějž je prostor jev morfologický, "vysvětlitelný morfologií 

literárního díla, jako jedna ze zásad organizace jeho kompozičně-tematického plánu,,21. 

Tím se v našem případě rozumí uspořádání tohoto plánu okolo prostoru cesty, 

18 HERMAN 2005:9 
19 op. cit.:3 
20 SLAWINSKI 2002:118-121 
21 op. cit.: 118 
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podřízení ostatních složek díla kompozičnímu principu časoprostorové linii, popsané 

zde v kap. 1.1. Jestliže Seymour Chatman tvrdí, že "prostor na rozdíl od času nemá 

přirozenou logiku",22 lze v případě cestopisu určitou logiku pozorovat - tedy logiku 

cesty, danou linearitou a časem. 

Historickými souvislostmi podoby žánru a jeho vývojem23 se zde nezabýváme, to 

ovšem neznamená, že to není možné: právě k historicky utvářeným významům 

skutečnosti cesty za určitým cílem, např. jako pouti, by bylo možno při hledání podoby 

cestopisu za mýtem místa přihlédnout. Zde se jich nicméně dotýkáme jen okrajově a 

z hlediska synchronního; uvažujeme o nich stejně jako o "kulturních vzorech a jejich 

rolích při modelování zobrazeného světa literárních děl,,24. SlawilÍski zde má na mysli 

prostorové koreláty vztahů existujících mezi jedinci ve světě; v cestopisech za 

mytickým místem je to samozřejmě v první řadě prostorová tematizace sfér vlastního 

(domácího) a cizího, posvátného a profánního a jejich hranic. Zde si tedy dovolíme 

SlawilÍského nomenklaturu obměnit a oba pohledy na literární prostor považovat za 

jediný. Další perspektivou, možná ovšem jen jiným pohledem na totéž, je chápání 

prostorových útvarů a vztahů jako univerzálií kolektivního nevědomí.25 Také tato 

perspektiva je u cestopisu nesmírně významná, protože umožňuje porozumění prostoru 

cesty v jeho významech dotýkajících se univerzální lidské zkušenosti. Obě posledně 

uvedené perspektivy se setkávají ve skutečnosti, že prostor může být například 

prodlouženou perspektivou postavy, její existenciální formou, může mít kulturní a 

metafyzické konotace a nabývat symbolických i mytických významů. Další dva typy, 

které SlawilÍski uvádí, ponecháváme stranou.26 

Je poměrně obtížné určit, čím je zobrazený prostor specifický právě v cestopisu. 

Ačkoli je pro tento žánr prostorová složka z pochopitelných důvodů významná, vnější 

podoba její reprezentace v textu se nijak zásadně neliší od tohoto způsobu reprezentace 

ve fikční próze. Stejně jako pro jiný narativ platí i pro cestopis, že se prostor 

konstituuje v díle sémantickým procesem o několika stupních. SlawilÍski uvádí tři: 

22 CHATMAN 1978: 98 
23 SLA wrnSKI 2002: 118 
24 op. cit.: 119 
25 Cf. op. cit.: 120 
26 op. cit.:120-121 
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rovinu popisu, rovmu scenene a rovinu přidatných významů.27 Zobrazení prostoru 

jako součásti kompozičního plánu díla je podmínkou, základem pro přidatné významy 

a konotace, jichž prostor nabývá. O postavení deskripce v cestopisném žámu jsme již 

pojednali v předcházející kapitole. Své zjištění můžeme rozvinout v tom smyslu, že 

popis v cestopise neplní jen podřízenou, informativní roli, nezaujímá postavení 

pouhých odboček od dějové linie. Naopak: Jakožto proces smyslové, především 

vizuální organizace vnímaného skrze pohled "cestujícího já" se na výstavbě dějové 

linie narativu významně podílí. Chápeme-li popis takto jako dynamickou veličinu -

například proto, že se odehrává v časovém rozpětí, čímž se odlišuj e od syntetičnosti 

okamžitého vizuálního vjemu -, potvrzuje toto naše zjištění závěr z předcházející 

kapitoly, že cestopis nemůže být pokládán za žám charakteristický redukovaným 

dějem. Současně jsme nalezli první distinktivní rys prostoru v literárním cestopise. 

Jednotlivé významové prvky vytvářené ("zhmotňované") popisem jsou pak součástí 

rozsáhlé sémantické figury - scenerie, jež není rovna součtu těchto dílčích prvků, ale 

vzniká jakoby nezávisle na nich.28 Literární prostor má tedy schopnost manifestovat se 

ve větších celcích, než lze obsáhnout popisem. Jistou roli při dynamickém utváření 

těchto celků hraje charakter vypravěče a jeho perspektiva.29 V cestopise může 

vypravěč vytvářet prostor cesty bud' cestou od popisu detailu k velkým celkům, např. 

krajinným, nebo opačně, nebo může oba přístupy libovolně kombinovat. Konečná 

podoba scenerie se však vytváří až v aktu percepce na straně vnímatele. 

Teprve ve stadiu scenerie může prostor plnit účely, jež jsou nevyhnutelnou podmínkou 

samotné existence cestopisu: scenerie vymezuje hranice oblasti, v níž se rozprostírá síť 

postav, umožňuje situovat dějové události, scény a situace, jichž se postavy účastní,30 a 

vystupuje jako "předmětový ukazatel určité komunikační strategie existující v rámci 

díla".31 V rámci scenerie může pak docházet k tematizaci prostorových motivů, jako je 

linie cesty či hranice, cesta může probíhat v čase jako dějový motiv a může docházet 

k interakcím mezi jednotlivými postavami či obecněji aktanty. 

27 op. cit.: 123 
28 K tomu viz. INGARDEN 1988 
29 cf. HRBATA 2005:322-323 
30 cf. SLA WrNSKI 2002: 127 
31 SLAWrNSKI 2002:127 
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Deskriptivně-scenerická složka prostoru v cestopise obvykle obsahuje pOpISy 

procestovaných míst - měst, obcí, krajin, památek všeho druhu, interiérů navštívených 

míst od muzeí po ubytovací zařízení a dopravní prostředky. Všechna tato místa, tvořící 

dohromady procestovaný prostor, se svými významy podílejí na tvorbě scenerie; také 

ona jakožto jednotlivosti mohou nabývat významů symbolických a metaforických a 

zaujímat buď souhlasný, nebo protikladný vztah k celkovému významu zobrazeného 

prostoru. 

Toto zobrazené prostředí má obvykle referenty existující i v aktuálním světě, cestopisy 

- s výjimkou fantastických, utopických aj. - popisují cesty do skutečných míst. Autor 

může užít - a jak jsme si povšimli při úvaze o čase a časoprostoru, často užívá - jmen 

skutečných míst při strukturování díla, například v názvech kapitol. Vlastní jména, 

stejně jako jiná cizokrajně znějící podstatná jména (apelativa), se využívají v cestopise 

nejen pro označení skutečných jevů, ale ještě spíše pro označení ideje exotiky32 (viz 

dále). Užívání vlastních jmen v cestopisných prózách by stálo za další zkoumání, 

protože jejich sémantika ovlivňuje status díla ve smyslu jeho fikčnosti, a navíc "jejich 

role jako významových ohnisek, kolem kterých se soustřeďují různorodé jednotky 

smyslu, [ ... ] dosud nebyla náležitě objasněna,,33. 

Ani uvedený postup odkazování kjevům aktuálního světa však není omezen výhradně 

na cestopis, a typickým postupem zobrazování prostoru zůstávají prostředky 

nacházené i ve fikční próze, především popis. Odpověď na otázku po specífičnosti 

prostoru cesty musíme hledat ve výše uvedené aplikaci Slawitíského schématu na 

cestopisný narativ. Prostor cesty je charakteristický za prvé již zmíněnou funkcí popisu 

jako nosné složky narace, za druhé svým pevným sepětím s časovou linií a za třetí 

metaforickými a symbolickými významy, kterých v cestopise nabývá. Touto obecnou 

formulací se vracíme k Slawitíského rovině přidatných významů, kterou jsme výše 

záměrně opominuli. Metaforické a symbolické významy prostoru cesty podle nás 

vycházejí ze základního obecného předpokladu, že tento prostor je odlišný od 

prostoru, ze kterého vychází cestovatelsko-vypravěčský subjekt. Prostředí, do nějž 

subjekt na cestě vstupuje, je pro něj nový, jiný, ať již z hlediska tyzického, 

32 HRBATA 2005:489 
33 SLA WrNSKI 2002: 125 
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společenského či obojího. Jak jsme naznačili v předcházejícím odstavci, vstupuje 

prostor cesty s tímto subjektem do dynamického vztahu. Právě interakce mezi 

subjektem a prostorem uvádějí do pohybu proměny vnitřní krajiny subjektu, a tím 

posouvají vpřed i "děj". Vyhrotíme-li svou formulaci, stává se prostor "hrdinou" 

cestopisu a zaujímá postavení ekvivalentní tomu, jaké ve fikční próze zaujímá postava. 

Proto samozřejmě může dojít k naprosté redukci postava "povýšení" prostoru na 

jejich místo. Jaké povahy je tato proměna, prozkoumáme ještě zevrubně v závěrečné 

části (4.3.). 

Prostor, který nabývá kulturních a metafyzických konotací, je v obou zmíněných 

aspektech dějištěm setkávání mezi vnitřní a vnější krajinou, jak byly výše popsány. 

Autorovu předporozumění, jež je tvořeno kulturní výbavou subjektu a vnitřními 

zásobami jeho bytí, se staví do cesty nová zkušenost, získaná v pro cestovaném 

prostoru. Prostor cesty je místo, kde se vnitřní krajina subjektu přetváří zásadně. Je to 

místo setkání s jinou realitou. Setkání s jiným je příležitostí zakusit úžas či úzkost 

z neznámého. To, co je příčinou specifické povahy prostoru právě v cestopise, je 

diference, jinakost, exotismus. 

Pojem exotismu zde chápeme šíře než tradičně. Odvoláváme se na jeho pojetí u 

Vicotra Segalena, podle nějž exotické je vše objektivní, co se odlišuje od vnitřního 

uspořádání subjektu, a to v čase i v prostoru.34 Exotismus se zakládá na jakékoli 

diferenci mezi dvěma předměty. Motivací exotismu je touha po jiném, po "tom, co je 

nebo bylo jinde a kdysi.,,35 "Exotismus je živá a zvídavá reakce silné osobnosti, když 

narazí na objektivitu, jejíž vzdálenost vnímá a vychutnává.,,36 Poznání jiného vede pak 

logicky k poznání sebe samého, neboť jedině při uvědomění si druhého je vzhledem 

k němu možná sebereflexe. 

Tyto úvahy se již dostávají do blízkosti úvah o archetypálních prostorových 

konstantách a o epistemologických významech prostorových univerzálií zobrazených 

ve světě vyprávěného příběhu. Svou úvahu uzavřeme opět citátem z Goethovy Italské 

cesty, kde se říká o Římu: "Nacházíme-li se neustále v přítomnosti starověkých 

uměleckých plastik, jako je tomu v Římě, cítíme se stejně jako v přítomnosti přírody 

34 HRBATA 2005:478 
35 op. cit.: 478 
36 Victor Segalen, cit. HRBATA 2005:478 

16 



před čímsi nekonečným, nevyzpytatelným. Dojem vznešenosti a krásy, byť 

sebeblahodámější, nás znepokojuje [ ... ]".37 

37 GOETHE 1982:516 
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2. Cesta za mýtem místa - výklad pojmů 

2.1. Mýtus místa 

2.1.1. Obecně 

Abychom mohli nyní pojednat o "cestě za mýtem místa", musíme nejprve objasnit, jak 

oblasti tohoto mýtu rozumíme. Musíme tak učinit kvůli terminologické přesnosti i 

s ohledem na hyperinflaci významu, která v posledních desetiletích postihla všechna 

"velká" slova, "mýtus" nevyjímaje. Slovo mythos ve svém původním významu 

znamená příběh, a to takový příběh, který je pro člověka podstatný, významný, který 

se dotýká jeho bytí. Religionista Gerardus van der Leeuw ve své Fenomenologii 

náboženství (Phanomenologie der Religion, 1956) pracuje s pojmem "mytopoetická 

zkušenost"; ta je výsledkem utváření přirozené zkušenosti před vznikem logického 

myšlení, analýzy a filozofie a projevuje se právě jako příběh, vyprávění.38 Cesta od 

tohoto archaického mýtu k mýtu literárnímu představuje jeden z neuralgických bodů 

nejen této práce. Literarizace mýtu se děje jeho zakotvením v písmu, v případě 

nejstarších mýtů nabývá podoby eposu. Literarizací tento mýtus ztratí svůj 

zakladatelský charakter či neoddiskutovatelnou pravdivost, ačkoli si podržuje svůj 

metafysický význam a symbolickou nasycenost. Vyhroceně lze říci, že dějiny 

literatury jsou dějinami profanizací a demytologizací posvátných žánrů. 39 Jiným 

případem jsou však mýty, které nevznikly literarizací mýtu archaického, ale zrodily se 

přímo v literatuře. Také literární mýtus vyjadřuje něco, co se dotýká hluboké či 

základní zkušenosti, společné všem lidem (tím se mimochodem dá vysvětlit hluboký 

zájem o mýty u psychoanalytiků). Literární mýtus může nabývat podoby postavy 

(typickými příklady jsou Faust nebo Don Juan), může to být i určité místo - zde 

bychom nalezli mnoho příkladů inspirovaných svatými Písmy různých náboženství. 

Co z toho vyplývá pro naše zkoumání mýtu místa? 

Mýtus skutečného místa v literatuře vzniká kruhovým pohybem. Místo samotné se 

v literatuře nezrodilo, ale jeho mýtus se v ní zrodit mohl: právě v knihách, cestopisech 

a zprávách o něm, které opět podněcovaly další cestovatele kjeho návštěvě a následně 

38 KRATOCHVÍL - BOUZEK 1994:57 
39 Viz např. MELETINSKIJ 1989 
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opět k produkci dalších takových textů. Literárněhistorickým procesem se tak kulturní 

komplex spjatý s určitým místem, přetavený v ustálený literární topos, traduje 

v podobě svého druhu mytické. Podle toho, jaké povahy je mytizace prostoru, můžeme 

rozeznávat i různé mýty, za kterými se cestuje. Mohou to být mýty zakladatelské, 

například většina těch, které se týkají Říma. Mohou to být mýty, které vypovídají o 

základních epistemologických schématech a tvarech: linie, například osa řeky Dunaje 

ve stejnojmenném kulturním cestopise Claudia Magrise (Danubio, 1986), tematizace 

hranic kulturních a politických celků, kruh, labyrint - nesmírně produktivní mytém u 

některých měst, například u mnohonárodnostního Terstu. Mytotvorný potenciál 

motivu města je obrovský, "idea města a jeho ideální rozvrh jsou významnou součástí 

prastarého symbolismu.,,4o A mohou to být mýty pracující se symbolickými, 

metaforickými významy, kterých místo může nabývat: Petrohrad jako symbol "křehké 

kultury, vznášející se nejistě a klamavě nad původní nesličnou zemí,,41 u Gogola, 

Bělého, Achmatovové či Brodského, Benátky Thomase Manna či téhož J osifa 

Brodského. Tyto texty zprostředkovávají kontakt mezi dvěma říšemi - říší kulturního 

významu, který je s určitým místem spjat, a říší vnímatele. Význam je přenášen 

jazykem, porozuměním, slovem jakožto "civilizačním médiem, schopným podněcovat 

odpověd,.,,42 Vždy se však literární mýtus místa bude dotýkat jisté prapůvodní 

skutečnosti, často předhistorické, ze které autor cestopisu odvozuje své bytí. Své bytí 

jako člověk, který patří k určitému kulturnímu okruhu, který se hlásí k určité tradici, 

tvořené mimo jiné i literárními mýty míst. Pro takového člověka je oddělení od místa, 

od země, odkud pochází, nepředstavitelné. Taková místa jsou pro člověka v jistém 

smyslu posvátná, i když to může být člověk nenáboženský nebo o vlastním 

transcendentálním zakotvení pochybující, hledající je: "I nadále existují privilegovaná 

místa, která jsou kvalitativně odlišná ode všech ostatních [ ... J. Všechna tato místa si i 

pro nesmiřitelně nenáboženského člověka uchovávají jistou zvláštnost, ,jedinečnost': 

jsou to ,posvátná místa' jeho soukromého universa, jako by se této nenáboženské 

bytosti dostalo zjevení nějaké jiné skutečnosti, než je ta, kterou sdílí ve své každodenní 

40 HRBATA 2005:400 
41 SVATOŇ 2004:50 
42WEINSTEIN 1988:163 
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existenci.,,43 Goethe hovořil o "přítomnosti klasické půdy": "Označuji tak smyslově 

duševní přesvědčení, že zde byla, je a bude vznešenost.,,44 Splývají zde dvě funkce 

míst jako "materiálu nového umění": kulturně historický a symbolicko- či fantasticko

mytologický.45 Můžeme na podporu tohoto tvrzení rovněž uvést názor, že člověk 

jakožto tvor bytostně hermeneutický hledá ve své existenciální situaci (Heideggerova 

Geworfenheit) tyto "základní" příběhy, které vnímá jako metafory, jež strukturují jeho 

bytí, skutečné "metaphors we live by". A j sou to i prostorové vztahy, pro cestopis 

neodmyslitelné, které strukturují svět a mohou mít dokonce funkci zjevitelskou -

příkladem budiž metafora sestupu a vzestupu. Archaické mýty se znovu aktualizují: 

odysseovská dlouhá cesta, faustovská cesta k sebepoznání, parsifalovské zasvěcení. 

Vždy je v pozadí archisyžet cesty k poznání či sebepoznání,46 zprostředkovaného 

dotekem posvátného. 

Exotismus, který jsme definovali v kapitole věnované prostoru (1.5.) jako jeden z rysů 

literárního prostoru cestopisu, můžeme vlastně chápat také jako desakralizovaný 

mýtus. Historicky je exotismus v literatuře spjat s tématem přírodního člověka. "Rodí 

se mýtus ušlechtilého nebo dobrého divocha, jehož časoprostor není strukturně 

vzdálen zlatému věku, vystřídanému Novým světem a později Šťastnými ostrovy -

zrcadlem, který si evropská kultura nastavila sama sobě, svým tužbám a 

nedostatkům. ,,47 Tento polomytický časoprostor je tedy figurou prapůvodní či 

nezkažené skutečnosti, která je hodna toho, aby byla hledána. Právě v rozdílu mezi 

mytickým a aktuálně přítomným se rozvírá diference, jež je základem exotismu. 

Původně byl nepřítomný časoprostor "zlatého věku" situován do krajin tropů či 

Orientu, může však být - a v dějinách literatury byl - ztotožněn s jinými skutečně 

existujícími prostory. U těchto míst může mít různou povahu mýtus, který se s nimi 

spojuje, a proto může být různá i motivace hledání těchto "ztracených rájů". Vždy 

však půjde o místo vzdálené, cizí, jiné, a v tomto smyslu exotické. 

Mluvíme-li nyní o cestopise zpracovávajícím cestu za mýtem místa, jedná se o jisté 

zúžení materiálového pole, na kterém se pohybujeme. Kritérium cesty zaměřené na 

43 ELIADE 1994:19 
44 GOETHE 1982:443 
45 HRBATA 2005:405 
46 cf. HODROV Á 2001 :770-771 
47 HRBATA 2005:474, zvýraznil J. H. 
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určitý cíl jako orientovaná úsečka vylučuje ze zkoumání ten druh cestopisu, v něIllŽ 

začátek či konec cesty je nezřejmý, ironizovaný či neexistující, tedy cestopis popisující 

cestu typu tuláckého, vagantského bezcílného putování. Cesta za mýtem místa je tímto 

místem coby svým cílem pevně fixována a podřízena určité perspektivě, sbíhající se 

k němu jako ke svému ohnisku. 

2.1.2. Historicky 

V historii se toto cestovatelské schéma objevuje ve středověku zároveň se vznikem 

poutnictví. Poutnictví v náboženském smyslu představuje v literárních dějinách 

skutečný zlom: do té doby byl cestovatel považován za lháře, nebylo rozlišováno či 

nestálo za rozlišení mezi cestou skutečnou a imaginární. Zejména v antické tradici se 

bralo za samozřejmé, že kdo popisuje svou cestu, bude si zároveň i vymýšlet: 

modelovým příkladem je tu Odysseus, kterého luvenalis (Saturae XV) nazval 

"aretalogus", šarlatán.48 Z antické tradice stojí za zmínku ještě dva motivy: starověké 

myšlení objevilo prostor dříve než čas, což bylo využito pro ztvárnění výkladu, pro 

který je časový sled kardinální: pro výklad historický. Periégésis Hekataia z Mílétu 

(cca 500 př. n. 1.) je cestopisem, popisujícím historické události. Druhá poznámka se 

týká Horatia, u nějž se rodí důležitý literární topos: cesta k odlehlému místu (angulus) 

u něj odpovídá mentální pouti (iter) za moudrostí. Středověké putování přináší jako 

první do literatury strukturu cesty za mýtem. Cesta poutníka je hledáním, které se 

odehrává na ose vertikální i horizontální - cesta prostorem vpřed, třeba do Santiaga de 

Compostella, je násobena hledáním vertikálním. "Pouť-poutnictví podle sv. Augustina 

znamená opravdovou transsubstanciaci. ,,49 Můžeme si tak odpovědět i na otázku, 

položenou v úvodu, totiž zda cesta musí nutně probíhat jen směrem horizontálním. 

Zdůrazněme však ještě jednou, že se ještě nejedná o cestu za mýtem místa. Poutník 

nenavštěvuje místo pro ně samé, pro mytický význam, který by byl-srostlý. přímo 

s ním, ale proto, že se zde nacházejí ostatky, relikvie, které jsou zhmotněním mýtu 

v podobě křesťanské legendy, tedy vlastně zhmotněním mýtu již petrifikovaného 

48 cf_ PAGEAUX 1994:31 a ll. 
49 HRBATA 2005:441 
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jiným způsobem. Jistě, i zde se poutník dotýká primárních struktur bytí, posvátného, 

božského. "Touha náboženského člověka žít v prostoru, který je posvátný, se vskutku 

rovná touze žít v objektivní skutečnosti, nenechat se paralyzovat nekonečnou 

relativitou ryze subjektivních zkušeností, žít ve světě, který je skutečný a účinný, a 

nikoli v pouhé iluzi. ,,50 Činí to však pro jiný mýtus, než jaký sledujeme my. 

Analogie, které jsme v předchozích řádcích načrtli, dokazují, že o literárním 

zpracování cesty lze uvažovat v religionistických pojmech. Literární mýtus chápeme 

jako strukturně příbuzný archaickému mýtu. V prostorové oblasti se mytické může 

manifestovat jako exotické. 

2.2. Iniciace 

2.2.1. Obecně 

V předcházející části jsme se pokusili objasnit pojem "vnitřní krajina" subjektu a 

prohlásili jsme, že vykonáním cesty se tato vnitřní krajina mění. Ptejme se nyní, jaké 

povahy je tato změna. Je zřejmé, že kdekoli se odehrává pohyb, a tedy změna (oba 

významy v sobě spojuje filosofický pojem kinésis), liší se od sebe bod výchozí a bod 

cílový. Naratologie pracuje s pojmem "stav věcí", který je nutně odlišný ve výchozím 

a v cílovém bodě. Z mnohých změn, ke kterým ve stavu věcí dochází, jsme 

motivováni sledovat ty změny, jež posouvají vpřed děj. K této motivaci jsme určeni 

předporozuměním, formovaným mimo jiné literárním mýtem, s nímž cestopis pracuje. 

To však neznamená, že by muselo pokaždé dojít k iniciaci, že by musela být pro žánr 

kulturního cestopisu pravidlem. 

Iniciace je pojem pocházející z archaických rituálů, z mytických zakladatelských 

kulturních celků. Je to proces zasvěcení, vstupu do posvátného prostoru archaického 

kultu, osvobození ducha od hmoty, a tedy - obecněji řečeno - poznání vyššího druhu. 

Motiv iniciace přešel do říše literatury stejným demytologizačním a desakralizačním 

procesem, jaký jsme popsali voddíle věnovaném literárnímu mýtu. Obecně tedy 

můžeme spatřovat všude tam, kde se v literatuře pracuje s tématem směřování k 

poznání vyššího druhu, sebepoznání či poznání smyslu života, přítomnost iniciačního 

50 ELIADE 1994:22 
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motivu. Toto poznání se uskutečňuje setkáním s Jiným, kdy si subjekt tváří v tvář 

tomuto Jinému uvědomuje svou vlastní skutečnost: poznáním Jiného poznává sám 

sebe. Je zřejmé, že pro téma směřování, orientované úsečky, je mimořádně produktivní 

právě archisyžet cesty, kterému se v této práci věnujeme. Na cestě může subjekt 

setkáním s Jiným odkrýt symbolický, posvátný prostor, který se nachází pod povrchem 

přítomnosti či samozřejmosti, a prožít tak proměnu "vnitřní krajiny" - iniciační 

zážitek. 

Takový zážitek je zkušeností individuální, ačkoli je mýtus jako takový zkušeností 

kolektivní, sdílenou. Odkrývání symbolického prostoru je možné jedině tam, kde je 

přítomna silná osobnost, pro niž je tento prostor symbolický. Důležitou vlastností 

exotického prostoru je jeho relativita. Exotismus "neznamená slepé přijímání jinakosti, 

protože je znakem nadprůměrné individuality, která nejprve svět vidí a pak vyjadřuje 

svoje vidění světa."Sl Exotický prostor není exotickým sám o sobě; mytický prostor 

také nemusí být mytickým, dokud jej někdo jako mytický neobjeví či neutvoří. 

,,[E]xotická funkce není časoprostoru inherentní, protože ji podmiňuje daný zorný úhel 

nebo daná pozice, a to jak vypravěčova, tak čtenářova."S2 

I s ohledem na tento vztah mechanismus proměny předporozumění, těchto "vnitřních 

zásob bytí", popíšeme v kapitole věnované filozofii dialogu (4.3.1.). Protože se subjekt 

na literární cestě za mýtem setkává s prostorem svým způsobem posvátným, je jeho 

vnitřní krajina proměněna natolik, nakolik ji může proměnit setkání s plností bytí. 

Proto je také v kulturním cestopise tak důležitý motiv návratu: postava se vraci do 

svého domovského prostředí proměněna metaforicko-významovým děním příběhu, 

jenž se odehrál, tedy vykonanou cestou a zážitkem s ní spojeným. 

2.2.2. Možnosti interpretace iniciačního schématu v kulturním cestopise 

Spojení iniciace s cestou podtrhuje její význam i v moderním kulturním cestopise. Za 

mytickými místy se neputuje proto, že jsou prostě umístěna jinde, a tak je třeba 

překonat určitou vzdálenost k setkání s nimi. Cesta sama, pohyb je vyjádřením 

51 HRBATA 2005:478 
52 op. cit.: 491 
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iniciačního aktu již v jeho rituální podobě, a opět může nabývat mnohých podob "

cesta skutečná a symbolická, cesta vertikální a horizontální apod. Zdá se, že u moderní 

literatury je třeba tuto zdánlivou samozřejmost zdůraznit, neboť moderní doba se 

vyznačuje mimo jiné zkracováním vzdáleností. "Je nasnadě, že letadlo zničilo 

veškerou poezii ,putování' [ ... ]. Letadlo zničilo veškerou možnost vyprávění o cestě 

[ ... ]. ,,53 

Iniciační motiv v literární sféře se samozřejmě odlišuje od iniciace rituální. V procesu 

literarizace a desakralizace došlo k redukci či transformaci archaických aspektů: 

motivů vyvolenosti, poznamenávání posvátných předmětů, typy spřízněnosti mezi 

subjekty iniciačního aktu, užití heraldických barev a mnohé další.54 Jejich přítomnost 

v rudimentární podobě lze interpretací odhalovat a my to také budeme činit, ovšem 

s vědomím, že taková zjištění nemohou být ničím více než právě jen interpretačním 

aktem, tedy jedním z mnoha možných výkladů. Tak například v námi sledovaném 

tématu cesty za mýtem místa by bylo možné spatřovat ohlas archaického motivu 

polobožského původu adepta zasvěcení, který iniciace dochází v opětovném setkání 

s božským rodičem (oidipovský mýtus!): stejně jako u všech zakladatelských mýtů 

může být Itálie či Řím metaforou "otce" či "matky" měst, Západu, Evropy a podobně, 

a cesta na tato místa pak popsanému mýtu odpovídá. Potvrzuje se tím i naše pojetí 

exotiky jako profanizovaného mýtu. Je to však, zopakujme, výkon interpretační, který 

k textům již dodává vlastní výklad, vlastní intelektuální aktivitu recipienta. 

Archaickým rysem, jehož transformace v literatuře si všimneme podrobněji, je schéma 

subjektů v iniciačním aktu. Toto archetypální schéma je doloženo již ve starobylých 

obřadech. 55 Sestává ze čtyř subjektů: adepta, zasvětitele, panny a "bytosti středu". 

Postava zasvětitele a bytosti středu může splývat a počet subjektů ve schématu je pak 

vyjádřen magickým číslem tři. Jsou možné i další redukce či extenze tohoto schématu, 

a to zdaleka nejen v literatuře moderní. Co je však podstatné: Tyto subjekty nejsou 

postavy v tradičním slova smyslu, nejsou to lidé, ale "postavy-funkce",56 alegorie, 

symboly. Jestliže jsme tedy oponovali Klátikovi v jeho názoru, že cestopis nemá syžet 

53 PAGEAUX 1994:38 
54 cf. HODROV Á 1993 
55 cf. HODROV Á 1993:111 
56 cf. HODROV Á 2001:440 
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neboli děj, nacházíme zde pro svůj názor oporu. Místo těchto postav-symbolů může 

v iniciačním schématu zaujmout jiná významová entita se stejnou symbolickou 

platností. Nemusí to být postava; jak jsme již naznačili (l.5.), na stejných pozicích 

jsou zaměnitelné postava a prostor. Sám prostor může být dvojjedinou bytostí 

zasvětitele splynuvšího s posvátnou bytostí středu. A složité vztahy mezi postavami, 

jež Klátik v cestopise postrádal, jsou v kulturním cestopise iniciačního typu nahrazeny 

vztahy subjektu "cestujícího já" k těmto významovým amalgámům, subjektům, jež 

jsou zjednoho hlediska prostorem a zjiného hlediska postavou a zaujímají pevné 

postavení v zákonitostech tématu, prověřených staletími. 
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3. Aplikace: Cesta z Čech do Itálie 

3.0. Úvod 

o významu cest do Itálie netřeba pochybovat a netřeba jej ani zdůvodňovat. V Itálii se 

nacházejí místa, která mají nejlepší předpoklady stávat se literárními mýty: Terst, 

Benátky, Neapol, a především Řím. Pozice Říma je výjimečná tím, že jde o místo 

spojené se zakladatelským počinem naší civilizace, jež vyrostla na základech latinské 

kultury, jazyka a práva. Kromě toho je Řím střediskem římskokatolické církve, což 

může být počítáno k těmto zakladatelským počinům, ovšem, jak uvidíme, může tento 

aspekt dějin města sloužit interpretacím zcela opačným. Řím je místem mnoha mýtů 

anebo mnoha stránek jednoho mýtu - záleží na úhlu pohledu -, a zřetel 

kjednotlivostem v souvislosti s autorovým předporozuměním, jež může opět 

zahrnovat hlediska nejrůznější, určuje povahu dalších podob a transfonnací římského 

mýtu v dějinách literatury. "V Římě jsem poprvé nalezl sám sebe, poprvé jsem zde 

dosáhl štěstí a rozumu ve shodě s vlastním nitrem [ ... ].,,57 Řím je místem, které přímo 

vede ke konfrontaci minulosti s přítomností, k erudované rekonstrukci či opětovnému 

oživování minulých dob, a ovšem k hledání ztracené integrity. 

Dějiny literárních cest do Itálie v českém i světovém měřítku byly již zevrubně 

popsány v dosavadní literatuře58 a my nebudeme neúměrně natahovat rozsah této práce 

jejich opakováním. Soustředíme se na rozbor díla, na němž žámovou povahu 

kulturního cestopisu a tyto transformace demonstrujeme. 

57 GOETHE 1982:502 
58 Viz zejména PUTNA 2002, STEHLÍKOVÁ 1994, WÚNSCHOV Á 1979 
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3.1. Josef Svatopluk Machar 

3.1.0. Úvod 

Josef Svatopluk Machar (1864-1942) zaujímá v české literatuře postavení hraniční: 

stojí mezi poetikou ruchovské a lumírovské generace, kterou vědomě odmítá, a 

nadcházející kypivou kreativní mnohotvárností 90. let, v níž se rodí "moderní 

literatura". Podílel se na zakládání České moderny a na zcivilnění a prozaizování 

soudobé poezie. Aktivně se účastnil veřejného literárního i politického života a bylo 

mu souzeno být věčně nespokojený - se situací českého národa, české literatury, české 

politiky i sebe samotného: jeho prozaickým i básnickým dílem se vine motiv deziluze. 

K myšlenkovým pozicím, z nichž vycházel ve svém díle, přednáškové i publicistické 

činnosti, patří antiklerikalismus a z něj vycházející pojetí dějin: za vrchol považoval 

antiku, zatímco křesťanství mu bylo počátkem úpadku, ze kterého se lidstvo vymanilo 

jen na krátké období po Velké francouzské revoluci. 

Cestopis Řím (1906) lze v rámci Macharova díla zařadit jednak do linie cestopisných 

próz (Výlet na Krym, 1898; Pod sluncem italským, 1913), jednak do linie textů ve 

verších i próze na témata spojená s křesťanstvím (V záři helénského slunce, 1906; Jed 

z Judey, 1906; Katolické povídky, 1911; Antika a křesťanství, 1919). Ten tedy 

podrobíme zevrubnému zkoumání, pokud jde o jeho žánrový statut a práci s tématem 

římského kulturního mýtu. Citovat budeme zjednodušeně, a to dle aventinského 

vydání uvedeného v závěrečném seznamu literatury. 

3.1.1. Žánrový statut Macharova cestopisu 

Žánrový statut Macharova cestopisu se zdá potvrzovat vymezení naznačená v úvodní 

kapitole. Je zde přítomna pevná spojnice syžetové linie s prostorem, subjekt 

"cestujícího já" splývající s vypravěčem, popisné pasáže střídané reflexivními, 

lyrickými, a rozhovory, jež mají funkci zprostředkovávat autorský ideový záměr. 

Macharův jazyk je kultivovaný, civilní, nicméně rétoricky vytříbený se smyslem pro 

efekt - v polemikách své doby byl Machar obávaným protivníkem. Styl reflexivních i 

popisných pasáží je poměrně subjektivní, jak autorský subjekt neustále komentuje, co 
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má před sebou, a činí tak nezřídka sarkasticky, takže tyto části nabývají někdy až 

pamfletického rázu. 

Kompozice cestopisu se nevymyká z hranic daných zjištěními, jež jsme provedli 

v úvodní části. Na počátek je předřazena úvaha po návratu, opět ve Vídni, vzpomínka 

a reflexe cesty; dále ubíhá syžetová linie po prostorové ose Vídeň - rakouské Alpy -

Terst - Benátky - Řím, následuje 27 kapitol římských a opět prostorová osa Řím -

Florencie - Bologna - Benátky. Zbytek zpáteční cesty z Benátek přes Terst do Vídně 

chybí. V oněch sedmadvaceti římských kapitolách cestopis postupuje také lineárně, po 

ose topograficko-časové, tentokrát však s digresemi sestupujícími do hlubších pater 

času: od Kapitolu coby místa založení Říma v mytických dobách přes Palatin, Via 

Appia, Pantheon, Albanské hory ke křesťanským památkám - katakombám, Lateránu, 

Vatikánu, kostelům, palácům. Poslední zastavení na římské cestě patří vzniku 

svobodné Itálie 20. září 1870, shodou okolností na den oslav tohoto výročí. Jinak není 

lineární kompozice nikterak narušena, pokud nebereme v úvahu nutná zjednodušení a 

nutná opomenutí a zámlky dané cestovatelskou motivací a prostým faktem, že zcela 

vše se na cestě zachytit nedá. 

Konfigurace subjektů v textu odpovídá jak zjištěním Klátikovým, podle nějž stojí 

v centru pozornosti subjekt "cestujícího já" a ostatní postavy jsou redukovány, tak 

schématu iniciace. Základní postavení v textu zaujímá samozřejmě autobiografický 

hrdina autorského "cestujícího já", který se vyjadřuje ich-formou. Jeho protějškem je 

pozoruhodná ženská bytost, již hrdina potká v Benátkách v galerii a která se k němu 

přidruží, aby jej na italské cestě doprovázela po dobu celého římského pobytu až do 

rozloučení na zpáteční cestě na nádraží v Bologni. Jeto vzdělaná a emancipovaná 

Ruska s nejasnými vztahy k ruským anarchisticko-revolučním kruhům. Tato postava 

jménem Sofie Petrovna by snad mohla být vykládána jako ekvivalent pozice panny 

v iniciačním schématu. Je příznačné pro moderní varianty iniciačních motivů 

v literatuře, že jejich původní archaický význam je redukován a ponechán interpretační 

aktivitě vnímatele; tak lze tuto postavu vidět jako "kněžku" jakéhosi nového kultu 

moderní společnosti - Machar byl poslancem Národního shromáždění za národně 

demokratickou stranu, ale mohl mít určité sympatie k levicovému smýšlení. To jsou 
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však pouhé domněnky. V každém případě je zajímavé, že subjekt, adept iniciace, má 

stejně jako u archaického schématu zasvěcení ženský protějšek. 

Jako vedlejší postavy se v cestopise objevují figurky, charakteristické pro Řím počátku 

dvacátého století: prodavači pohlednic, ciceronové, kočí, hlídači v památkách. Zvláštní 

a tendenční pozornost se věnuje duchovním, kteří konají službu hlídačů a průvodců 

v památkách církevních. 

Lze dále pozorovat, že v Macharově cestopisu došlo k oné již popsané záměně či 

transformaci postav a prostoru. Vyjdeme-li opět z archaického zasvětitelského 

schématu, stojí na místě mytické bytosti středu splývající se zasvětitelem prostor. 

Tímto prostorem je sám Řím, samo mytické město se všemi svými fazetami, s nimiž 

subjekt vstupuje do rozhovoru. Jaké povahy je tento dialog, popíšeme v následujíc4n 

oddíle. 

3.1.2. Reflexe kulturního mýtu 

3.1.2.1. Obecně 

Reflexe kulturního či literárního mýtu Říma, ale i dalších italských měst se odvíjí, jak 

jsme naznačili, v rozsáhlejších reflexivních pasážích, méně již v dialozích se Sofií 

Petrovnou. 

Východiskem pro reflexi je ohromná erudice. Autorský subjekt má detailní a 

encyklopedické znalosti politických, literárních a kulturních i církevních dějin Itálie a 
celé Evropy od starověku po svou dobu. Zná také druhý život Říma a Itálie v literatuře 

a výtvarném umění: součástí jeho římského mýtu jsou Krasinski, Byron, Mickiewicz, 

Goethe, Ibsen, veršující garibaldiovský voják Goffredo Mameli, ale i Kollár, Neruda či 

Vrchlického Duch a svět, v malířství Siemiradzki, Gérome, Poussin. 

Subjektivní naladění cestovatele odpovídá tónu celého Macharova díla: nespokojenost, 

deziluze, bojovná ironie. Na cestě vlakem přes dnešní Rakousko irituje cestovatele 

krajina, jakou zná z barvotiskových obrazů z českých venkovských hospod, v Terstu si 

stěžuje na špínu, zápach a neochotu místního personálu, v Benátkách se zmítá mezi 

obdivem a opovržením k Benátské republice, aby nakonec utrousil k městu němoU: 

výčitku, proč již dávno nezemřelo, když vlekle umírá již několik století; popuzuje ho 
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vše, co neodpovídá toposu Benátek a smrti, například kvetoucí a přepychový ostrov 

Lido. Ve Florencii nechápavě kroutí hlavou: "La bella Firenze, tohle?" (str. 42) U 

Tarpejské skály s ironickou blahosklonností odhaluje past na turisty. Zejména a 

nejvíce však útočí na křesťanství, respektive některé jeho stránky. 

Metodou reflexe je neustálé srovnávání. Vedle sebe se ocitají výjevy z dějin a 

současný stav památek, nebo výjevy z dějin a jejich paralely soudobé, nebo konečně 

jakékoli jiné objekty ve vzájemné konfrontaci. Je zřejmé, že výběr a distribuce těchto 

komparací je podřízen autorovu ideovému záměru, takže někdy působí až násilně. 

3.1.2.2. Benátky a Terst 

Než se budeme věnovat titulnímu městu cestopisu, Římu, podívejme se ještě krátce na 

reflexi mýtu dvou dalších mytotvorných měst italských: Terstu a Benátek. V Terstu 

překvapí cestovatele absence německých nápisů, ačkoli je město poddaným 

rakouského císaře. Národovecky zaměřená úvaha jej vede k závěru, že na periferii se 

odstředivá síla pociťuje vždy nejsilněji (str. 19), a tím tematizuje paradoxní povahu 

mnohonárodnostního rušného přístavu, ležícího na dvojí periferii - není ani italský, ani 

rakouský. Dále mu terstská zkušenost slouží jako východisko ke kratičké úvaze o 

němectví a rakušanství: kdyby ležel Terst v německé říši, byl by již dávno propojen 

s centrem železnicemi, dostalo by se mu výsad, rostl by a vzkvétal. Poslední povzdech 

nad Terstem spočívá v jeho komparaci s Prahou, kde nachází překvapivou paralelu: 

středisko na periferii monarchie, jehož význam tím poklesává na provinční úroveň ... 

Tyto elementy terstského mýtu, zde pohříchu přítomné jen v rudimentární formě, 

budou žít v literatuře dále, až se jim dostane grandiózního zpracování v esejistickém 

díle terstského rodáka Claudia Magrisé9 
- který mimochodem věnuje velkou část své 

tvůrčí energie právě úvahám o rakouské duši. 

Jiná situace je u Benátek. "V Benátkách dosud nebýt, je dnes už věru ostudou; chtít 

dnes ještě něco o Benátkách psát, je přímo nevkusem" (str. 22). Benátky jsou pro 

Machara již městem, jehož mýtus je součástí obecného kulturního povědomí. 

59 Především viz ARA - MAGRlS 1987. Esejisticky terstský mýtus popisuje MORRlS 2002. Jeho odbornou 
(regionálně-komparatistickou) reflexi představuje mj. STRUTZ 1992. 
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Ztělesňuje jej motiv smrti. Topos smrti je skutečně s Benátkami spjat bytostně; tak i 

cestovatel v našem cestopise prochází místa, kde zemřely slavné osobnosti, ale hlavně 

vidí na každém kroku motivy zániku. O tom, že pak jevy, které ideji zániku města a ve 

městě odporují, rozhořčeně odmítá, jsme již mluvili. Při procházce vidí krámy, lidi, 

"ale všechno je tu neslohové, ruší jenom. Mělo by tu být pusto ... " (str. 28). Všimněme 

si, že autorský subjekt i Benátky podřizuje svému předporozumění: nepopisuje, co je, 

ale postuluje, co by být mělo, a diví se, že to není. 

Druhým mytémem, který zde probleskne vlastně jen v silně zárodečné podobě, je 

variace na topos "lásky v Benátkách". V knihovně dóžecího paláce se k hrdinovi 

přihovoří jeho budoucí souputnice Sofie Petrovna. Jejich vztah je zcela prost 

milostných motivů, ale přece jen: náhodné setkání, jež má za následek společnou cestu 

za tím základním, esenciálním, je motivem natolik atmosférickým, že jeho spojení 

s motivem Benátek je příznačné. 

3.1.2.3. 

3.1.2.3.1. 

Řím 

Řím antický 

Nyní již k římskému mýtu ve všech jeho metamorfózách, jak je v cestopise nacházíme. 

Nejvyšší postavení zaujímá v reflexích italského mýtu antika. Stojí na počátku dějin, 

přičemž historická metoda je itinerářem Macharovy římské cesty: "Řím je v prvé řadě 

městem světových dějin. Vyloupáváme si tedy, dle slov Goethových (upozorňujeme 

na začleněnost Macharova slavného cestovatelského předchůdce do této cesty, pozn. J. 

H.), z Říma nynějšího Řím antický, Řím republiky a císařů, potom projdeme Římem 

papežů a konečně Římem královským. [ ... ] Jinak se Řím žít nemá a nesmí" (str. 126). 

Součástí předporozumění subjektu je již hotový názor o nadřazenosti antického období 

v dějinách. "Bývalo mi, že bych jistě musil padnout na těch místech, kudy chodili 

kdysi lidé, kteří jsou již jen snem a pohádkou v tomto klábosivém a pitomě moudrém 

věku našem" (str. 53). S antikou jsou srovnávány novější jevy, a to tak, že srovnání 

stvrzuje ideový koncept: osobnost Caesarova převyšuje soudobé císaře (v tomto 

ohledu s ním jeho ruská přítelkyně souhlasí obzvláště nadšeně), láska v antických 

dobách převyšuje křesťanskou lásku, jež se údajně stala neřestí, antický mramor 
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zdařile imituje maso i svaly, kdežto Goethův pomník připomíná živě jen sádru, antická 

státnická velikost kontrastuje ostře s bídou současné evropské politiky. Jiného druhu 

jsou paralely, jejichž vyznění není tak explicitní, např. mezi císařem Tiberiem a jeho 

současníkem Ježíšem, kteří byli oba zahubeni lúzou - ty jsou však poměrně řídké. A 

nejpříkřejší rozpory jsou shledávány samozřejmě mezi vším antickým a vším 

křesťanským. Již zmíněnou císařskou moc podle něj zlomil "jed z Judey" svou 

"falešnou, surovou a bezohlednou morálkou" (str. 73), a za svého hrdinu považuje 

Dioc1etiana. Veškerou koexistenci křesťanství s antickým světem pokládá za 

převzatou, odvozenou, uloupenou, podmaněnou, zotročenou. "Eufemismus 

historisujících filosofů říká, že ,antika žije vlastně v křesťanství dál'" (str. 241). 

Z novověkého bere na milost Michelangela, "titana, jenž ke všem antickým památkám 

přistupoval s uctivou pietou" (str. 141), nikoli již Raffaela, ve kterém spatřuje pouhého 

mistra řemesla bez invence a poslušného vykonavatele papežské vůle. Antický Řím 

byl "světem opravdu velkým" (str. 206), vedle nějž již v Římě nezůstalo takřka nic 

zaznamenáníhodného. 

Cesta po antických památkách ústí do pocitu stesku po antice, který nabývá až 

existenciálního významu: "Z toho, co jest, nevidíš, co bylo. Kosti zašlého, krásnějšího 

světa, zloupené, rozházené, zoufale smutné. Mají svou mlčící pýchu a hrdé opovržení 

- ale smutek především. Byl tu život, a jaký život! [ ... ] - a všecko, všecko to tam ... 

[ ... ] co je život člověka? Kolik milionů je vás, Rusů? Tolik jich asi mělo imperium za 

Augusta ... A všecko, fuerat quondam ... A nás je šest milionů a věříme na věčné trvání 

své. A spínáme k němu v té víře i ješitnost svého já [ ... ] ty kosti kamenné lámou zde 

všecko ... Pojďme" (str. 110). Jak vidíme, tento existenciální pocit má v sobě i motivy 

národní; jinde to autor formuluje jako postesknutí: proč se tehdy zastavili Římané u 

Dunaje? (str. 42) A ještě jiný příklad tohoto obecného pocitu: "Ano, zde bylo svrženo 

lidstvo z výše, o jaké se nám jen bolestně sní, zde byla jemu zlomena duše, jakou mu 

už potom nedal Osud nikdy víc údělem. V dobách největšího rozpětí nedovedla potom 

už ničeho víc, než kopie toho, co bylo vytvořeno tady" (str. 122). Tento fatalismus se 

pak dále rozvíjí v bezútěšných úvahách o smyslu dějin, v nichž subjekt nachází 

alespoň záblesk naděje v návratu k antickým hodnotám, jenž mu však splývá 

s překonáním křesťanstvÍ. 
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3.1.2.3.2. Řím křesťanský (neboli) Řím římskokatolický 

Konstatovali jsme příkrý rozpor mezi vznešenou antikou a úpadkovým křesťanstvím 

v Macharových názorech, jež v komparacích konstituují jeho římský mýtus. Příkladů 

bychom mohli nalézt v textu bezpočet, neboť tato trhlina je autorem pociťována jako 

natolik fatální, že z ní činí jádro výpovědi o své cestě za římským mýtem. 

Práce s křesťanskými motivy se dá rozdělit na dvě možné skupiny: na jedné straně je 

opět srovnávání, především motivů antických (umění, politiky, každodenního života, 

pohanské zbožnosti i jakýchkoli jiných) s křesťanskými, na druhé straně prosté 

rozhorlené útočení na vše křesťanské. Již dionýská oslava toskánského vína ve 

florentském intermezzu vyústí ve obžalobu křesťanského "zneužití" vína v mysteriu 

proměny v krev Kristovu. První setkání se svatopetrskou kupolí naplní subjekt 

překvapením, jak je nenápadná, a utrousí pichlavou poznámku, že tedy teze o 

grandiózní kupoli petrského chrámu je jistě jedním z dogmat papežské neomylnosti. 

Autor ústy své postavy nevynechá jedinou příležitost "kopnout si" do křesťanství či 

papežství. 

Co autorský subjekt vyčítá v Římě křesťanství nejvíce: odvozenost, kterou chápe 

nikoli jako pokračování či dědictví, ale jako loupež: ,,[ ... ] kam se oko podívá, všecko 

je z loupeže, z kořisti lidí zabitých, i nábytek i skvosty a konečně i myšlenky a řeči a 

oblek domácího pána. Říkají tomu ,nastoupení dědictví' - ale to rčení je příliš silný 

eufemismus ... " (str. 56). Tak jej naplňují rozhořčením všechny křesťanské stavby, 

které si vzaly za základ budovy antické, jako Maxentiova bazilika (str. 109), nebo byly 

křesťanstvím "přeznačeny" jako sloup Marka Aurelia, na jehož vrcholku se nachází 

socha apoštola Pavla, či socha Petrova na sloupu Traianově, nebo byly prostě - jako 

Pantheon - převzaty tak, jak jsou, a zasvěceny novému náboženství. Totéž platí pro 

antické památky, s nimiž křesťanství spojilo své vlastní legendy, jako tu o údajném 

věznění apoštolů Petra a Pavla v mamertinském žaláři. ,,[ ... ] zde ve státním vězení dva 

nepatrní Židé, z nichž jeden do Říma vůbec nepřišel", vysmívá se (str. 62). 

V neposlední řadě se terčem jeho zdrcující kritiky stávají případy, kdy antické 

památky byly na papežský příkaz odstraněny, jako triumfální oblouk Marka Aurelia na 

33 



cestě Via Lata, který nechal zbořit papež Alexander VII., aby nepřekážel koňským 

dostihům (str. 78). Na několika místech připomíná aforismus: Co nezničili barbaři, 

zničili papežové, a to v tomto znění i ve znění původním. Vyzdvihuje, že pohanské 

gótské a vandalské kmeny antické památky po dobytí Říma ušetřili. Přechod od 

antické pohanské zbožnosti ke křesťanství vidí jako nahrazení jedné mytologie jinou, a 

pronikání starších prvků do nové vysvětluje snahou církve ušetřit prostředky za nové 

stavby apod. Nepřekvapí, že má-li možnost porovnat antické umění a architekturu 

s uměním vzniklým za křesťanských dob, vyzdvihuje vše antické; přitom neváhá 

užívat argumentů, jež působí až úsměvně: kupole Pantheonu má o 1 metr větší průměr 

než kupole největších křesťanských chrámů na světě, sv. Petra v Římě a florentského 

dómu6o
• Pro křest'anské umění má jinak jen slova opovržení, "uráží jej" (str. 164),jeho 

duše ,Již vyvanula a je proto odsouzeno k smrti" (str. 176). Stoickou moudrost Marka 

Aurelia srovnává s evangeliem, a to s předvídatelným vyzněním - kdyby lidstvo 

naslouchalo Marku Aureliovi, mohlo dnes být mnohem dále (str. 146). 

Dalším důkazem rozporného vnímání vztahu křesťanství k antice je, že autor cítí jako 

svou povinnost uvádět na pravou míru či zpochybňovat legendy či tradice spjaté 

s křesťanským Římem. O mamertinském vězení již byla řeč. Kromě toho se pokouší 

obhajovat císaře Nerona, že požár Říma nezaložil úmyslně, "jak tvrdí křesťanství" (str. 

95). A nejde jen o antiku: několikrát je upozorněno, nikoli bez jízlivosti, na orientální 

původ tohoto "metafysického konglomeratu" (str. 151), svinutého z nauk židovských, 

perských a ještě jiných, jejichž vliv na utváření křesťanství je přinejmenším obtížně 

prokazatelný. 

Vztah ke křesťanství je však ještě poněkud diferencovanější. Nejen že je ochoten vzít 

na milost jeho zakladatele, Ježíše z Nazaretu; vše, co následuje po něm, počínaje 

apoštolem Pavlem a konče papežstvím, zajisté rozhořčeně odmítá - tedy až na 

nejrůznější opravná hnutí v církvi, od Františka z Assisi k Husovi, Lutherovi a 

českobratrské reformaci, pro které projeví občas záblesk sympatie. Skutečně, hodí-li se 

to, neváhá ostře rozlišovat mezi Kristovým učením a církevní praxí. To je případ útoků 

na hromadění majetku duchovenstvem a papežskými rody v protikladu s Ježíšovými 

60 Podle nejnovějších výzkumů je největším křesťanským chrámem katedrála ve španělské Seville - někdejší 
mešita. 
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slovy o chudobě. Jiná Ježíšova slova, a sice o tom, že "mé království není z tohoto 

světa", staví do protikladu ke světskému panování papežů. Ježíšovi bez potíží 

přisuzuje "náboženství lásky" (str. 177), ačkoli o evangeliu tvrdí, že je lze stejně dobře 

využít k lásce jako zneužít k nenávisti. Jindy zase tvrdí, že křesťanství se zvrhlo po 

nenaplněných apokalyptických očekáváních rané církve, kdy "katakomby vyvřely 

svou nenávistí rozpálenou lávu a vychrlily svůj oheň" (str. 154). To vše ukazuje na 

jistou úctu k osobnosti Ježíše Krista, ačkoli se z ní nikde autor ústy svého hrdiny 

nevyznává. Potvrzuje to scéna ve svatopetrském chrámu, kde subjekt zakouší, že 

"nikde nebyl Galilejský tak potřen, jako zde, nikde tak vysmán, tak zubožen, tak zbit, 

jako v této basilice" (str. 182). Kdyby Ježíš přišel na svět ještě jednou, "byl by jej 

rozdrtil každý svým způsobem: Apokalypsa mystickými blesky, Tertullian jedovatou 

zlostí, Pavel dialektikou a sofismaty fariseů, Loyola pak všemi třemi způsoby 

zároveň" (str. 214-215). Ostrý protiklad se tak otevřel mezi Ježíšem Kristem a 

katolickou církví. Nevyhraněný vztah má i ke zmíněným dvěma křesťanským řádům, 

ovšem vnímá je jako ostré protiklady: na jedné straně modlitba, zpěv a umění, na 

druhé straně mučení, pálení knih a zastrašování. 

Nejrozhořčenější výpady jsou adresovány papežství a papežům. Dokonce i v situaci, 

kdy musí některého papeže pochválit, například za založení uměleckých sbírek, 

neodpustí si výpad. Byl-li mecenášem umění papež, bylo to špatně. Stojí-li 

Michelangelova socha v chrámu sv. Petra, je to špatně. Papežové jsou jmenováni jako 

zdroj zkázy antických památek hned vedle požárů. Kritizuje jejich život v přepychu, 

pohlavní nevázanost, zotročování "nepřátel církve". Rovněž tak hrabivost a hlad po 

zlatě křesťanského kléru, s čímž samozřejmě souvisí záliba v relikviích, jež mají být 

výnosným obchodem s královstvím nebeským, a křesťanské násilí a militarismus. 

Oblíbenou srovnávací metodou shledává Macharův autorský subjekt panovánf 

katolické církve horší než hrůzovládu některých římských císařů. Cílem je ukázat, že 

veškeré hrůzy antického světa nejsou ničím tváří v tvář hrůzám dějin křesťanské 

církve. Při srovnávání opět neváhá užít argumentů mírně řečeno násilných: cítí-li 

potřebu ospravedlnit antickou zálibu v gladiátorských hrách, odvolává se na údajnou 

skutečnost, že "člověk patří do řádu šelem a má potřebu krve a vraždy" (str. 146). Své 

stranění všemu antickému podpírá citátem z Mommsena, podle nějž "římské císařství 
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se víc tupí než zná" (tamtéž) ... Mezi dalšími zločiny, jichž se křesťanství dopustilo, 

jmenuje zotročení ženy, ať již jejím prohlášením za nečistého tvora, ať 

pronásledováním čarodějnic, ať institucí celibátu. Vztah k papežství ilustruje dobře 

scéna ve svatopetrské katedrále, kde subjekt prožívá naprostý nihilismus: architektura 

tohoto místa na něj působí prázdnotou, ohromností, siláckostí. 

Svému názoru na vše křesťanské podřizuje autor i své vedlejší postavy. Nejvíce 

spadeno má na členy řádů: když spatří poprvé jezuity, vidí, jak "tíhnou jako příšery 

hlučivým davem, vpadlé svítící oči, hubené asketické obličeje, vychrtlé postavy, 

pařátovité ruce" (str. 67). Odporný zjev má i Pavel z Tarsu: "Ta hlava, zarostlá černým 

vousem, divokým vlasem, s pichlavýma očima pod srostlým obočím [ ... ], hlava 

epileptika [ ... ]" (str. 96), Augustin, "afrikánský mestic a církevní sofista" (str. 168) a 

Tertullianus, "žlučovitý fanatik" (tamtéž). V katakombách provádí dvojici cestovatelů 

"dobře živený" trapista, který hlasitě škytá, páchne a nakonec se Sofie Petrovny 

neslušně dotkne (str. I50n.), karikovaní mniši modlící se nahlas v kostele Santa Maria 

Aracoeli, smrkající kostelník u Santi Cosma e Damiano, který odhazuje svůj hlen 

přímo na hrobku Damiánovu (str. 207). 

Vedle dštění ohně a síry na vše křesťanské konstruuje autor alespoň zdánlivě pozitivní 

protějšek úpadkových jevů, jakýsi křesťanský antimýtus: na římském prostestantském 

hřbitově se do něj řadí Shelley a Keats a Goethova rodina. Zdá se, že protestantismus 

v nejširším slova smyslu se do tohoto konceptu také hodí: husitství, Luther a 

českobratrské hnutí; české křesťanství vůbec vyzdvihuje za snahy žít bez závislosti na 

papežském stolci. Dále jsou součástmi antimýtu věda a racionalismus, Josef II. a 

rušení řádů, Garibaldi, Napoleon. V nich je spatřována naděje, jakkoli chatrná, pro 

budoucnost lidstva. 

K římskému křesťanství si dovolíme ještě jeden poslední citát - poněkud delší, ale 

podle našeho názoru aforisticky shrnující jádro vztahu Machara a křesťanství: "Za 

měsíčních nocí procházívá as sálem tím zvláštní postava: mladý zubožený bosonohý 

muž dívá se na ty fresky, chytá se rukama, v nichž jsou otevřené rány jako od hřebíků, 

za hlavu, plnou stop od trnové koruny, vzdychá hluboce a žalně a stená: Co jsem to 

udělal! Co j sem to udělal! Ó Petře, Petře, jak mě ta skála tvoj e drtí a ničí!" (str. 194) 
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3.1.2.4. Shrnutí 

Macharův autobiografický autorský subjekt vychází ze svého ideového konceptu o 

nadřazeném postavení antické kultury v dějinách světa a o naprostém, fatálním 

rozporu mezi ní a křesťanstvím. Křesťanství podle něj svobodnou duši antickou 

zotročilo, zničilo a uloupilo. Protože však v dějinách nachází hnutí obracející se proti 

linii reprezentované papežstvím, jež jsme popsali jako "křesťanský antimýtus", 

nezanechává naděje, že i křesťanská mytologie bude jednou nahrazena - aniž 

podrobně uvažuje o tom, čím, mluví jen o posledním boji s náboženskou tmou, zřejmě 

ve jménu rozumu a vědy. V Pantheonu připouští, že když už je třeba věřit v mytologii, 

proč ne v tu antickou, která muje nesmrtelná svou krásou, svěžestí a štěstím (str. 124). 

Opět jinde nalezneme výrok, že jedině pohanství je možnou živnou půdou života. 

Křesťanství považuje obecně nejen za úpadkový, ale i za upadající fenomén; na 

jednom místě potvrdí tuto svou myšlenku i povětrnostním jevem: "Slunce zapadlo. 

Nádherně, jak zde zapadá vždy ale sotva zapadlo, vstaly nad Vatikánem šedivé hory 

mračen a z nich duje studený vítr - ta stále pohanská příroda symbolisuje tady dějiny 

lidstva ... " (str. 119). Při prohlídce Lateránského paláce konstatuje rozpad, chátrání, 

špínu. Je přesvědčen, že dějiny se neodvijejí směrem vzhůru, ale jen kupředu, že 

neexistuje pokrok. Útočí na Voltaira, podle jehož logiky by křesťanství mělo být 

pokrokem proti antice, neboť přišlo po ní, ale "protože [ ... ] leží vrstva orientálské 

rašeliny na vrstvě bílého mramoru, je rašelina věcí dokonalejší. Inu, optimismus je 

nevyléčitelná nemoc duše" (str. 147), říká se zřejmou narážkou na nejznámější 

z Voltairových spisů. Křesťanství bylo Macharovi orientálním jedem, který otrávil 

osobnost, ducha, duši svobodného člověka, harmonické osobnosti, jakou antika znala. 

Zdeptal ji dědičným hříchem a pokáním, ustanovil prostředníka, bez nějž nebylo 

možno komunikovat s božstvem. Na cestě viděl, že tento ,Jed" zaniká, upadá, vytrácí 

se. Opakovaně se o tom přesvědčoval v Lateránských palácích, ve svatopetrském 

chrámu, ve Vatikánu. Symptomaticky - nejen v tomto ohledu - se subjekt loučí 

s Římem při zapadajícím slunci. 

Subjekt se na závěr svého cestopisu vyznává z proměny své vnitřní krajiny výpovědí o 

nalezení "duše Říma", kterou je hrdá tvrdost. Uviděl v Římě antiku i křesťanství, 
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"a tak v několika týdnech prožil [ ... ] valnou část dějin lidstva vůbec" (str. 7). Při 

návratu, který, jak již víme, má u cestopisu námi sledovaného typu zásadní význam, 

zastaví se vlak ve Florencii a Sofie Petrovna vzdychne: "To není Řím!" "a já echoval: 

,Ne, to není Řím!'" (str. 254). Hrdinové prošli "zkouškou Římem"; cíle bylo dosaženo. 

Reakce na toto poznání nebyla jednoznačná. Mýtus Říma se stal procestovanou 

skutečností, a tím byl opětovně vytvořen, konkrétně jako prostor fatálního a 

nesmiřitelného rozporu mezi dvěma kulturními principy. Část římského mýtu byla 

přijata, subjekt do ní afirrnativně vstoupil, část byla odmítnuta. Jsme svědky 

problematizace exotiky, přesněji řečeno, jejích jednotlivých součástí, na které se 

mytické místo "rozpadlo", když kromě svého myticko-exotického statutu získalo 

atributy prostoru aktuálního světa. Problematizace literárních mýtů je jev v moderní 

literatuře nikoli neznámý: "V moderních románech pracujících s mýty dochází 

k neustálému opracovávání mýtémat a toposů, k parodizacím zdrojů, k posunům a 

hrám, které znejist'ují denotaci i referenční mýtus.,,61 V Macharově případě se asi 

sotva jedná o parodii či hru, nicméně rozrušení mýtu o Římu jeho rozdělením je podle 

nás v souladu s popsanou tendencí. 

Přes toto narušení integrity římského mýtu a jeho částečné zpochybnění musíme na 

otázku, zda lze v případě rozebíraného díla hovořit o iniciaci, odpovědět kladně. 

Nezávisle na tom, kterou z fazet římského mýtu byli protagonisté poznamenáni, 

nehledě k tornu, že předporozumění nebylo zásadně změněno, ale spíše utvrzeno, a že 

dokonce byla někde skutečnost podle tohoto předporozumění přibroušena - poznání 

bylo dosaženo. "Ostatně pochopit harmonii života a smrti, stát na svém místě a být 

věren sobě - také smysl života ... " (str. 259). 

61 HRBATA 2005:407 
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4. Subjekt "cestujícího já" 

4.0. Úvod 

V první kapitole této práce jsme se zevrubně zabývali různými charakteristikami 

cestopisu jakožto žánru. Vzhledem k zjištěním, která jsme učinili v kapitole druhé, je 

třeba vrátit se ještě podrobněji kjedné stránce žánru: k subjektu, který jsme dosud 

pracovně nazývali "cestující já". 

Konstatovali jsme, že cestopis je prototypicky narativ 1. gramatické osoby. Podrobně 

jsme se věnovali rozboru fikčnosti či autentičnosti takové prózy, a ačkoli jsme došli 

k závěru, že míru těchto vlastností nelze v textu ověřitelně změřit, na některé ze svých 

závěrů zde budeme navazovat. Pokusíme se projasnit povahu tohoto subjektu nejprve z 

hlediska jeho projevů v textu, jako entitu utvářenou v textu a textem, a pak z hlediska 

vztahů, do kterých ve fikčním světě cestopisu vstupuje. 

4.1. Vnitřní charakteristika ,já" 

Při úvahách o diskursu 1. gramatické osoby nevyhnutelně narazíme na překážku 

v podobě nejisté povahy referentu, který je tímto diskursem reprezentován. 62 

V narativech 3. osoby zobrazení vnitřní krajiny subjektu nestojí v cestě žádná 

překážka: to, co se děje v myslích postav, zde sděluje autoritativně vypravěč, který 

konvenčně předpokládá, že mu čtenář věří - samozřejmě při vědomí, že je celé dílo 

fikčnÍ. Na druhé straně subjekt, který vypovídá sám o sobě, se nutně vyjadřuje 

v nějakém stupni fikce i tam, kdy se pokouší vystupovat autoritativně. Je tomu tak ze 

dvou důvodů. Prvním z nich je uspořádání duše, jež způsobuje, že subjekt má přístup 

pouze kjejí redukované podobě (tzn. idealizované; postfreudovská éra si je vědoma 

toho, že k podvědomé části duše nemůže mít člověk přístup z bezpečnostních důvodů). 

Druhým důvodem je povaha jazyka: jazyk sám nutí svého uživatele objektivizovat své 

vědomí, jako by šlo o 3. osobu. Zároveň zakrývá pochybnou povahu sebeobjektivizace 

použitím zájmena "já", čímž vzbuzuje dojem, jako by ve výrocích šlo skutečně o 

subjekt výpovědi. Avšak tím, že je tento subjekt vmanévrován do existujících 

62 K následujícímu srov. MARTENS 1988:39-52 
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rétorických struktur jazyka, lze o subjektu "já" mluvit jen jako o objektu. První 

gramatická osoba v sobě vždy implicitně obsahuje osobu třetí. 

Subjekt se o sobě v 1. osobě vyjadřuje výroky různého druhu. Nejčastější jsou případy, 

kdy o sobě mluví diskursem jiného, jak jsme právě popsali. K přechodu do třetí osoby 

by u takových výroků stačilo jen změnit gramatické prostředky. Subjekt jakoby 

vystupuje sám ze sebe, rozdvojuje se, aby zaujal perspektivu, z níž pohlíží na sebe 

sama, a tím se sám od sebe distancuje. Také v případě, kdy se vyjadřuje o stavu svého 

nitra, dochází k analogickému rozdvojování. 

V kapitole 1.3. jsme konstatovali, že pro subjekt "cestujícího já" je charakteristická 

určitá kontinuita, projevující se jednoznačným sebevyjádřením. Zdálo by se, že nyní 

nemáme jinou možnost než toto sebevyjádření zpochybnit jako nevěrohodné. 

Existují však také výroky, které nejsou referenční, nepopisují, ale "konají". V 

terminologii J. L. Austina, který je popsal v práci Jak udělat něco slovy (How to do 

Things with Words, 1955), se nazývají performativy. Jsou to výroky, plnící nikoli 

denotativní (referenční) funkci jazyka, ale funkci expresivní. Na takové výroky v 1. 

osobě můžeme pohlížet jako na přirozené vnější projevy vnitřního stavu subjektu 

výpovědi. Mezi znakem a referentem není arbitrární vztah, nýbrž vztah substituční: 

jazykové projevy jsou substitucí za původní projevy emočnÍ. Takové výroky mají 

tropický, metaforický charakter. Představují typ výroku 1. osoby, který zcela obchází 

referenci a s ní i problém sebepoznání. Subjekt se zde nezpředmětňuje, a tedy ani 

nerozdvojuj e. 

Charakteristika těchto výroků platí i v literárně zachyceném narativním textu. 

Samozřejmě předpokládáme, že žádný jazykový projev není laboratorně čistým 

případem výroku plnícího jen jednu jazykovou funkci. Byly-li ovšem tyto výroky 

(třeba v podvědomí autora) substitucí za jeho původní emoční projevy, nic nebrání 

tomu, aby je bylo možno dále "substituovat", převádět na další úrovně, například je 

zachycovat písemně. Při tom může stále kolísat podíl jejich referenčního a 

expresivního významu. Jestliže pak byly převedeny do písemné podoby, distance meZi 

nimi a subjektem, kterou jsme konstatovali na první pohled, je nutně menší než u 

výroků jiných. Proces psaní sice zdánlivě eliminuje spontaneitu, nutí autora vytvářet 

řád a "označovat", co chtěl říct; na druhé straně některé typy psaní přímo přejímají 
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expresivní způsob vyjadřování z jazyka. Zcela jistě to platí pro texty soukromého, 

deníkového rázu, u nichž jsme pozorovali jednoduchou komunikační situaci, a tedy 

omezenou roli vnímatele; proto takové výroky nepodléhají modifikacím plynoucím 

z jeho přítomnosti. To vše hovoří pro to, že díky kategorii expresivity se lze pohybovat 

v diskursu 1. gramatické osoby a zároveň věrohodně vypovídat o subjektu, aniž by to 

bylo v kolizi s předpokládanou nutností učinit pravdivé konstativní tvrzení. 

Dále si musíme položit otázku, jak rozumíme této věrohodnosti. Ani jako čtenáři 

literatury se zpravidla neptáme, zda subjekt "má pravdu", ale zda je upřímný sám 

k sobě. Odpověď na tuto otázku lze hledat jedině v procesu čtení, v dynamickém 

utváření významu v textu. Expresivní výroky nejsou definovány gramatickou formou, 

která je totožná s formou konstativních výroků, ale právě kontextem. Narativ se 

nerovná prostému matematickému součtu svých vět. Expresivita je součástí autorské 

strategie, o které jsme v kapitole 1.2. shledali, že ji lze rekonstruovat pouze v rámci 

čtení, tj. recepčního a interpretačního výkonu. Nyní však můžeme dodat, že tento 

interpretační výkon, dynamický ze své podstaty, je veden implikacemi obsaženými 

v diskursu; ty jsou opět závislé na konvenčním, kontextuálním významu, který jim 

jako čtenáři přisuzujeme. Nemáme sice přístup k autorské strategii, a proto jsme na 

výše uvedeném místě rezignovali na stanovení charakteristických rysů platných či 

závazných pro určitý žánr na jejím základě. Nemůžeme si klást otázku, zda určitý 

projev v textu je součástí roviny autorského či vypravěčského hlasu, a z toho 

kvantitativně odečítat míru fikčnosti narativu. Můžeme však v textu nalézat signály, 

jež určují jeho porozumění: signály, jež vytvářejí kontext, který nám umožňuje vnímat 

určité výroky jako expresivní, a tedy za věrohodné, za autentické ve smyslu, v jakém 

jsme tento pojem užili ve svém pojednání o protikladu dokumentárnosti a umělecké 

fikce. To dále umožňuje porozumět vztahu subjektu "cestujícího já" ke světu, který 

tentýž subjekt zobrazuje - a jak uvidíme dále, který i vytváří. 

Uzavřeme tedy, že subjekt "cestujícího já" je mimetickou fikcí 1. osoby, která se 

vyjadřuje konstativními projevy, jež mají referenční funkci, a projevy expresivními, 

kterými reprezentuje sám sebe. Opět se nám nicméně potvrdilo, že autenticiy:t 

výpovědi subjektu není v protikladu k umělecké fikci a že tyto složky nepůsobí 

protichůdně. Kromě toho zajisté platí, že ačkoli jsou vnitřní prožitky neviditelné, stojí 
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za to odkrývat jejich povahu jako duchovní konfigurace. Právě literatura je (má být) 

půdou, kde k tomuto zobrazení dochází.63 

4.2. Subjekt "cestujícího já" ve vztazích k jiným entitám 

Vztah je základní téma literatury, ale i "cíl, k němuž směřují protagonisté i čtenáři".64 

V kapitolách věnovaných subjektům v cestopise obecně (1.3.) a poměru dějové a 

popisné složky (1.4.) jsme došli k závěru, že ústřední postavení jakéhosi svorníku díla 

zaujímá právě subjekt "cestujícího já", jemuž jsou ostatní postavy podřízeny, a že 

těžiště příběhu spočívá v proměnách vnitřní krajiny tohoto subjektu. 

Tato proměna vnitřní krajiny se odehrává v konfrontaci cestujícího subjektu s okolní 

procestovanou realitou. V kapitole o prostoru (1.5.) jsme se z různých hledisek 

zabývali povahou tohoto prostoru právě jako prostoru cesty. Nyní se pokusíme blíže 

popsat proměnu, jíž prochází vnitřní krajina subjektu. 

Ze skutečnosti, že subjekt podléhá proměnám, vyplývá první předpoklad, že totiž 

subjekt je jen do jisté míry neproměnný, nezávislý a uzavřený. Vztahy, do nichž 

vstupuje, jej proměňují. Zkušenost setkání s jiným, druhým eroduje obrysy jeho 

identity. Tato proměna může nabývat různých podob: existuje nekonečné množství 

způsobů, jakým může být subjekt proniknut, napadnut či okupován. Můžeme sledovat 

míru, do jaké je subjekt proměně otevřen a nalézat hranici, za kterou je jeho 

osobnostní jádro chráněno: může se bránit setkání s jinou realitou z nejrůznějších 

důvodů - slepoty, solipsismu, strachu apod. 

Proměně vnitřní krajiny subjektu může být samozřejmě přisouzena kladná či záporná 

hodnota. V zásadě lze vyjít z předpokladu, že každá bytost je svým způsobem 

fragmentární a touží po celku.65 Této celistvosti, tohoto naplnění může dosáhnout 

právě v kontaktu s druhým. Literatura často "zachycuje tento hlad osobnosti po spojení 

s jinou, přičemž tatáž hladovějící osobnost je zároveň překážkou tohoto spojení,,66. 

63 cf. WEINSTEIN 1988:12 
64 op. cit.:7 
65 cf. HODROV Á 2001:684 
66 WEINSTEIN 1988:11 
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Připomeňme si, že pod pojmem druhého nemáme na mysli nutně osobu, uvažujeme 

jen obecně o pozicích. 

Svou vlastní proměnu, způsobenou setkáním s druhým, může subjekt vnímat jako 

pozitivní i jako negativní. Cenu v podobě narušení privátní autority osobnosti lze 

zaplatit, pokud osobnost vstupuje do větší, vyšší říše slibující harmonii, porozumění, 

krásu; život jedince se mění v část vyššího celku, který přesahuje jeho individuální 

zkušenost. Na druhou stranu může poznání zapojenosti jedince pro něj představovat 

hrozbu: jedinec vnímá svou existenci jako bezvýchodnou. Jako odpovídající 

prostorová univerzálie se nám zde jeví labyrint. K beznadějnosti, bezvýchodnosti však 

může dojít i v jiném případě, totiž když subjekt vlastní spojitost se svým protějškem 

v setkání vůbec nepozná: ,,[ ... J nečitelnost, nedešifrovatelnost jinakosti, trapné nebo 

tragické míjení se s ní [ ... J. Výsledkem je neporozumění či nedorozumění.,,67 

Toto obecné vymezení samozřejmě platí i pro proměnu cestujícího subjektu. Při 

úvahách o mytickém místě jsme vysvětlili, že motivace subjektu k podniknutí cesty za 

takovým místem spočívá právě v tom, aby se setkal s tímto místem. Takové místo má 

totiž zjevitelskou funkci: odhaluje cestovateli jeho osobu v síti vztahů, do kterých je 

zapojen jako ten, kýmje; konkrétně v případě cest do Říma, kterými se zde zabýváme, 

je subjektu na místě zjevován on sám jako součást evropské kulturní a náboženské 

historie. Klademe nyní důraz nikoli na tyto vztahy a spojnice, ty se mohou 

v jednotlivých cestopisech lišit alespoň v akcentech, nýbrž na moment jejich poznání. 

Akt objevení spojnic subjektu se světem může být důležitější než tyto spojnice 

samotné.68 Subjekt pak také může na tento zjevitelský akt odpovědět příznivě nebo 

odmítavě. Tyto reakce subjektu v probíhajícím procesu vnitřní proměny jsou podle nás 

nejen vlastním tématem cestopisu, ale i vnitřním svědectvím jeho autenticity. Viděli 

jsme již v rozboru Macharova Říma, že subjekt je při setkání s mytickým místem 

vystaven konfrontaci obrazu, který si o exotickém místě učinil, s jeho vlastní 

zkušeností s tímto místem. Reakce popsané v předchozím odstavci se mohou 

v různých poměrech prostupovat a próza o cestě za mýtem místa může nabývat do 

určité míry antiiluzivního charakteru. 

67 HRBATA 2005:465 
68 WEINSTEIN (1988: 16) zde uvádí jako příklad oidipovský mýtus, mohli bychom odkázat i na další tematizaci 
anagnorize v literatuře (cf. AUERBACH 1998:9-26). 
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Vedle zjevitelského procesu se však v textu narativního cestopisu uplatňuje také 

proces vytváření pravd. Namísto odhalování obecně platných vzorců vztahů 

v nejširším smyslu autor generuje - často hravě, kapriciózně - zcela fiktivní či 

metaforické vztahy bez referenčního nároku, pro pouhou "rozkoš z textu". Takový 

postup sice není součástí standardní výbavy autora cestopisu, přesto je dobré na něj 

upozornit. Vede nás totiž k tomu, abychom neztratili ze zřetele tuto kreativní dimenzi 

literatury. Opět se obloukem vracíme ke složitým vztahům umělecké fikce a 

autenticity či dokumentárnosti, na něž jsme narazili již několikrát. 

Vyslovili jsme také několikrát domněnku, že místo setkání, tedy prostor, může být 

partnerem či protihráčem cestujícího subjektu. Odkazujeme zde na pojetí prostoru jako 

"dvojníka" u Daniely Hodrové, která mluví v této souvislosti konkrétně o prostoru 

města a podle nějž stylizace města jako dvojníka znamená "základní proměnu místa, 

které bylo dosud objektem hrdinovy touhy, tedy něčím, co bylo od člověka odděleno, 

existovalo mimo něj (v okamžiku ,dosažení' se dostavilo rozčarování), v něco, co je 

vlastně jeho součástí [ ... J. Hranice mezi místem a člověkem se zpochybňuje a stírá.,,69 

Vidíme, že cestující subjekt vstupuje dobrovolně, na základě vlastní vůle či touhy, do 

vztahu s místem, jež je jeho cílem. Nyní se pokusíme objasnit, v čem konkrétně se 

tento vztah subjektu k místu projevuje jako proměna jeho vnitřní krajiny. 

4.3. Podstata proměny vnitřní krajiny subjektu 

4.3.0. Úvod 

Nyní se tedy musíme pokusit prozkoumat, v čem tato vnitřní proměna subjektu vlastně 

spočívá, to znamená, že musíme pochopit korelaci mezi touto vnitřní proměnoů'a 

vztahem k prostoru cesty coby místa setkání. Je zřejmé, že podobu proměny vnitřní 

krajiny subjektu určuje právě toto místo. Arnold Weinstein tvrdí, že podstatou této 

proměny je proměna v partnera, v druhého účastníka dialogu: "Já se přibližuje k Ty, 

poznává je a nakonec se jím stává. [ ... ] Ten druhý se stává skutečným jen do té míry, 

do jaké se my sami stáváme tím druhým.,,70 Domníváme se, že nemůžeme jít tak 

69 HODROV Á 1994:97 
70 WEINSTEIN 1988:155-156 
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daleko, nahradíme-li druhý člen opozice, tuto partnerskou pozici, místem setkávání. 

Vedlo by to k metaforickému vyjádření, že subjekt se stává místem, do kterého 

cestuje. Takové vyjádření by mohlo snad být přijatelné, velkou vypovídací hodnotu by 

však nemělo. 

4.3.1. Výklad podstaty proměny vnitřní krajiny subjektu podle filozofie dialogu 

4.3.1.1. Základní pojmy filozofie dialogu 

Pokusíme se nabídnout alternativní řešenÍ. Soustředíme se na obecnou povahu vztahu, 

který cestující subjekt zaujímá k prostoru své cesty. Vypomůžeme si myšlenkami a 

pojmy z filozofie dialogu, kterou mezi jinými pěstoval především Martin Buber ve své 

práci Já a Ty (leh und Du, 1923). Filozofie dialogu se pokoušela - zjednodušeně 

řečeno - opustit ideu transcendentálního subjektu, jak ji definovala fenomenologie, a 

nalézt skutečnou povahu lidského Já. 

Podle Bubera existují dva základní vztahy Já ke světu: vztah Já-Ono a vztah Já-Ty. Ve 

sféře Já-Ty se odehrávají intencionální akty, které zpředmětňují to, co subjekt vnímá. 

Zpředmětněním rozumíme - opět zjednodušeně - zaujetí takového vztahu, kdy subjekt 

"má" něco za objekt. Z toho plynou důležité tři rysy sféry Já-Ono: 71 

1. Říše Já-Ono je perspektivně uspořádána vzhledem k Já jako středobodu světa. 

Já světu vtiskuje uspořádávající princip. 72 

2. Mezi oběma entitami je vztah podřízenosti a nadřízenosti. Já je členem 

dominujícím, determinujícím, Ono je členem dominovaným. Nejde o vztah ve 

smyslu vnější dominance, ale o konstitutivní moc subjektu, tedy ono 

zpředmětňování. 

3. Já vykonává svou univerzální vládu nad věcmi pomocí prostředků projekce 

světa, tj. smyslovou a horizontální intencionalitou. 

Sféra Já-Ty je na druhou stranu charakterizována bezprostředností. Tato 

bezprostřednost znamená, že do vztahu mezi oběma partnery se nevsouvá žádný třetí 

člen, kterým může být i konceptualita, před sudek. Zároveň je tento vztah vztahem 

71 K následujícímu schématu viz THEUNISSEN 1984: 273-274 
72 V etickém rozměru by tento uspořádávající princip odpovídal modu mít chápanému jako protiklad modu být, 
například u Ericha Fromma. 
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vzájemnosti, neboť je zde vyloučena nadřazenost jednoho člena nad druhým. Je tomu 

tak proto, že se tento vztah odehrává ve sféře "mezi". To si vyžádá další vysvětlení. 

Sféra "mezi" je u Bubera vysvětlena jako protiklad sféry subjektivity: vztah J á-Ty se 

odehrává voblasti "mezi", vztah Já-Ono právě voblasti subjektivity.73 Vymezení 

zůstává negativní: zatímco subjektivita je chápána jako sféra živoucí a no etické 

interiority Já, jež se psychologicky manifestuje jako duše, je vztah realizovaný ve sféře 

"mezi" jiný. Subjekt zde ztrácí svou subjektivitu a stává se bytostí jiného druhu - mění 

se z individuálního Já v personální Já, jež je součástí říše "mezi" (na rozdíl od 

individuálního Já ve vztahu Já-Ono, které zůstává od světa svých objektů 

distancováno). Důležitější však je, že sféra "mezi" se nenachází "v Já, tj. ani 

v psychickém nitru subjektivního pólu intencionality ani v noematické objektivitě 

horizontálně rozuměného světa, orientovaného na Já a závislého na něm.,,74 Není tedy 

ani v druhém členu vztahu, ani v nějakém třetím členu. Oba účastníci vztahu jsou 

rovnoprávní, a to rovnoprávní v činnosti (nikoli ve smyslu vyvíjené aktivity, ale jako 

protiklad trpnosti ve dvoučlenném vztahu): jako personální Já, které je pro druhého 

Ty. 

Takový vztah mezi dvěma členy opozice může nastat jedině v situaci, kterou Buber 

nazývá setkání. 75 Tuto situaci si lze představit jako uspořádání rovnoprávných 

partnerů, navazujících navzájem kontakt v tom, že činnost jednoho nachází 

ekvivalentní odpověď. 

4.3.1.2. Aplikace na cestopisný narativ 

Rekapitulujme opět situaci literárního poutníka k mytickému místu. Jsou zde dvě 

"říše", jedna říše starobylé kultury, pro cestovatele významná až v jistém smyslu 

posvátná (viz zde 2.1.1.) a druhá říše jeho osobní sféry. První z obou říší jsme 

přirovnali k oblasti starověkého rituálu. Snahou cestujícího subjektu je překročit 

73 THEUNISSEN 1984:271. Na tomto místě se vlastně dopouštíme terminologické nepřesnosti, když používáme 
pro označení "cestujícího já" nadále výraz "subjekt", ačkoli zde dokazujeme jeho vztah k vnějším entitám, který 
se odehrává mimo oblast subjektivity. Protože jsme však užívali pojem "subjekt" takto i v předcházejících 
částech, budeme tak pro udržení terminologické kontinuity činit i nadále. 
74 THEUNISSEN 1984:276 
75 op. cit.:278nn. 
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hranici této říše, vstoupit dovnitř, a získat tak vědomí o vztazích s ní, o vlastním podílu 

na ní. A protože se toto poznávání děje fyzickým přemísťováním na cestě, je to také 

znalost zkušenostní, přímá, nezprostředkovaná a v tomto smyslu bezprostřední. 

Theunissen ve svém výkladu Bubera potvrzuje, že vztah bezprostřednosti může být 

"nejen mezi dvěma lidskými bytostmi, ale i mezi esenciálním člověkem a původním 

základem bytí,,76, a na jiném místě: "Vztah vzájemnosti je nejen mezi dvěma lidmi, ale 

i mezi lidskou a božskou sférou,m. 

Dalo by se namítnout, že má-li bezprostřednost znamenat absenci konceptuality či 

hermeneutického předsudku, nemůže takový vztah nastat, neboť subjekt samozřejmě 

přistupuje ke všemu, s čím se setkává, již s nějakým primárním porozuměním či 

zaujetím stanoviska. Proto pokud chceme hledat bezprostřední vztah, musíme zřejmě 

jeho trvání omezit časově a hledat okamžik, kdy jsou sféry vnímání propojené s tímto 

předporozuměním dočasně vyřazeny, tedy v okamžiku velmi silného prožitku. Takový 

prožitek již by měl velmi blízko k prožitkům náboženské povahy. Tímto směrem by se 

mohlo vyplatit vést další zkoumání, možnosti této práce i naší kompetence j sou však 

v tomto směru vyčerpány. 

Instruktivnější by mohlo být jiné pochopení bezprostřednosti, totiž jako vztahu k Ty, 

kdy je subjekt nevnímá jako prostředek k účelu, který mu sám přisoudil. Zároveň 

subjekt neguje prostředky ve smyslu konceptuálních nástrojů, kterými obdařuje 

jsoucna účelem a uspořádává je do systému soustředěného kolem něj samotného. 

Takové pojetí bezprostřednosti jsme výše označili jako vzájemnost. 

Z toho plyne, že máme-li zkoumat vztah subjektu na cestě ke svému protihráči, 

musíme si položit tyto otázky: Zda v průběhu cesty dochází ke změně perspektivy a 

zda podléhá změnám determinovanost (tj. kdo vlastně utváří koho). Nejprve se 

pokusíme odpovědět na první otázku. Předestřeme, že protože zkoumáme literární 

text, jsme v určité nevýhodě - máme k dispozici perspektivu pouze jednoho účastníka 

vztahu. Těžko se tedy bude prokazovat vztah vzájemnosti. Budeme-li však rozumět 

vztahu vzájemnosti tak, jak jsme vysvětlili v předcházejícím odstavci, totiž jako 

bezprostřednost a uznání skutečnosti, že partner ve vztahu má svůj účel sám o sobě a 

76 op. cit.:275 
77 op. cit.:276 
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nikoli ten, který mu přisuzuje subjekt ze svého hlediska, řešení nabývá podstatně 

konkrétnějších rysů. I sám filozofický koncept dialogického setkávání nabízí vodítko, 

jak tuto obtíž překonat: Spojení duality Já-Ty není možné nahlížet z hlediska totality, 

ale vždy jen z vnitřní perspektivy Já. Ta je nutně zkrácená, ale jinou nemáme 

k dispozici. Tato perspektiva se proměňuje zároveň s vnitřní krajinou subjektu a 

zároveň se vztahem k vnějším jevům pro cestovaného prostoru. Nejde o tři různé jevy, 

ale o tři úhly pohledu na skutečnost proměny. 

Dokud subjekt prostor cesty vnímá jako kulisy, jako pouhé prostředí či rámec pro své 

životní situace, dokud do prostoru jinakosti projektuje své osobní vidění (případně 

ideje, ideály a ideologie), je tento vztah subjekt-objektový. Teprve v okamžiku, kdy se 

prostor cesty stává pro "cestující já" osobou, rovnoprávným partnerem, kterým se 

subjekt nechává obohacovat a zároveň jej spoluvytváří, kdy subjekt vnímá své bytí na 

cestě či u jejího cíle jako plnohodnotnou životní situaci, je uveden do pohybu 

oboustranný proces změny. Subjekt prochází proměnou z oněch tří hledisek, která 

jsme popsali. Prostor cesty zároveň mění svůj charakter i funkci v textu a tím, jak 

rochází symbolizací a metaforizací, stává se - řečeno opět pojmem Daniely Hodrové78 

- osobou, dvojníkem subjektu. Obě proměny od sebe nelze oddělit, protože jde opět o 

dvě stránky téhož. Výsledkem je, že cestovatel vstoupí - alespoň na krátký okamžik -

do rovnoprávného, dialogického vztahu s místem, jež bylo jeho cílem. 

Dle Bubera má jen v takovém rovnoprávném vztahu osoba své bytí (protože - naopak 

- plnohodnotný vztah může vzniknout jen mezi skutečnými osobami). Já - v našem 

případě "cestující já" - se jedině v takovém vztahu stává osobou nezávislou v sobě 

samé a účastnou na bytí. Zároveň je jeho vnitřní krajina dějištěm proměny, 

středobodem sporu mezi pohybem od posvátna a k posvátnu. Zdá se, že jsme nej en 

nalezli distinktivní rys prostoru reprezentovaného v cestopisné próze ve smyslu jeho 

přidatných významů (viz 1.5.), ale objevili jsme i bod, ve kterém bylo splněno 

očekávání, se kterým se cestovatel na cestu za svým mýtem místa vydával. 

Takto bychom mohli obecně popsat jev, který jsme nazvali proměnou vnitřní krajiny 

subjektu. Probíhá tato proměna stejně i v literárním textu, konkrétně v cestopise? 

Vrátíme-li se k terminologickému rozlišení příběhu, textu a vyprávění dle Gérarda 

78 HOD ROV Á 1994:97n. 
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Genetta, jež jsme uvedli jako předznamenání k teoretické části naší práce (1.1.), 

musíme konstatovat, že samozřejmě nikoli. Odehrávala se na rovině příběhu a byla 

pozměněna aktem produkce textu, než se stala v textu zachycenou. Její rekonstrukce je 

aktem interpretace. Není nicméně nemožná. Máme k dispozici vnitřní perspektivu 

"cestujícího já" a vnitrotextové signály, jež nám umožňují jí porozumět. Jak jsme 

právě dokázali i jak jsme viděli ve vzorovém rozboru Macharova Říma, vztah mezi 

poutníkem a prostorem jeho cesty není jednostranný: cestovatel je utvářen prostorem, 

který zároveň utváří. Takjsme došli nejen k odpovědi na druhou otázku, kterou jsme si 

položili. Odpovědí je opět vzájemnost. Jsme svědky obousměrného procesu přetváření 

subjektu i místa, jež jsme nazvali exotickým. S tím koresponduje pojetí, na něž se 

odvoláváme: exotismus není ani "slepé přijímání jinakosti,,79, ani "adaptace, tedy 

pochopení toho, co je mimo subjekt a co současně subjekt pojímá pro sebe, ani popření 

vlastního vidění. Ve skutečnosti se jedná o neustálou výměnu mezi týmž a jiným, o 

jakousi hru zrcadel a odrazů, v níž sice jde o poznání druhého, ale vposledku vlastní 

odlišnosti."so Subjekt se stává zároveň aktivním i pasivním účastníkem výměny, 

"spojování a rozdělování toho, co je zde, a toho, co je jinde, spolupřítomnost i přísné 

oddělení Jiného a Stejného."sl 

79 HRBATA 2005:478 
80 op. cit.: 478 
81 L'Exotisme, cit. dle HRBATA 2005:495 
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5. Závěr 

5.1. Závěry z vlastního rozboru 

Z rozboru typických dílčích aspektů cestopisných žánrů (1.1.-1.4.) vyplývá, že je pro 

ně charakteristická přítomnost pevných integračních prvků, které minimalizují odstup 

mezi příběhem, textem a vyprávěním. Těmito prvky jsou časoprostorová kontinuita, 

lineární kompozice a cestovatelsko-vypravěčskýsubjekt. Lineární simultánnost 

chronologického pořádku událostí, času příběhu a času vyprávění způsobuje analogii 

hraničící s identitou mezi příběhem a vyprávěním. Subjekt "cestujícího já" svou 

několikanásobnou identitou také představuje jakýsi "svorník" mezi pásmy vypravěče, 

postava dokonce světem mimo text, tj. čtenářem. Cestopis se nám tak jeví jako žánr 

poměrně "sevřený" a nekomplikovaný. Dále jsme však pozorovali paradoxní povahu 

cestopisu, který díky této "sevřenosti" sice podléhá omezením typickým pro 

dokumentární žánry, jejichž vnější znaky nese, ale z tematického hlediska náleží 

plným právem do oblasti fikční, "umělecké" literatury. 

Zajisté nelze popírat možnost existence takového cestopisu, v němž by se typické 

žánrové aspekty aktualizovaly jejich popřením: platilo by to například pro cestopis 

s porušenou časovou syžetovou linií, nebo dokonce s užitím fragmentární kompozici 

tříště a tkáně. Takové postupy nejsou nemyslitelné v žádném žánru a je třeba na ně 

pohlížet jako na výjimky potvrzující pravidlo. 

Dále jsme se podrobně zabývali distinktivními rysy prostoru zobrazeného v cestopise 

(1.5.). Došli jsme ke třem základním charakteristikám: popis zde neplní funkci 

informativní odbočky, ale je nosnou složkou vyprávění, je pevně spjat s časovou linií a 

zejména může nabývat specifických metaforických a symbolických významů. 

Literární cesta se může jevit jako prostorový korelát vnitřní proměny subjektu. 

Obzvláště je to patrné u cesty za mýtem místa, kterou jsme se zabývali v této práci 

především. Nabídli jsme určitou definici literárního mýtu spjatého s místem jako 

desakralizovanou, profanizovanou podobu konfigurací a vztahů známých 

z archaických mýtů (2.1.). Tuto desakralizovanou mytologii jsme uvedli do 

analogického vztahu s exotikou. Pro další zkoumání nám to umožnilo využít 

religionistického úhlu pohledu. 
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Jestliže je setkání s Jmou realitou schopno způsobit změnu vnitřního uspořádání 

lidského nitra, můžeme blíže určit povahu "přidatných" významů prostoru cesty. Jistý 

směr nám poskytlo uvažování o postavě jako o "funkci" nebo teorie aktantů, kde se 

v obou případech abstrahuje od chápání postavy jakožto bytosti a uvažuje se o ní jako 

o vyplnění paradigmatické stopy ve schématu vyprávěného příběhu. Konstatovali 

jsme, že procestovaný prostor může tuto stopu vyplnit. V polemice s názorem Z. 

Klátika, který v žánru cestopisu postrádal děj ve smyslu složité organizace vztahů 

mezi postavami, jsme postulovali, že prostor v cestopise plní funkci protihráče či 

partnera "cestujícího já" (1.4.; 2.2.). Prostor zaujímá postavení postavy a podílí se tak 

na výstavbě dějové složky narativu. Tento děj pak spatřujeme v procesu interakce 

mezi cestujícím subjektem a pro cestovaným prostorem, který jsme nazvali vnitřní 

proměnou krajiny. 

Na základě rozboru konkrétního literárního díla zastupujícího zkoumaný žánr (3.) jsme 

došli k závěru, že vnitřní proměna krajiny je proces dvousměrný. Cestující subjekt 

cestuje za mýtem místa, jež pro něj představuje ztracenou integritu. Přitom tento mýtus 

stále znovu vytváří a podrobuje revizi. Místo přijímá cestujícího do svého "okrsku", a 

on se tímto setkáním proměňuje (3.1.2.4.). Tuto proměnu jsme popsali jako iniciaci 

(2.2.). Zároveň je sám aktivním členem setkání. Navštívené místo působí na každého 

návštěvníka individuálně. U Macharova Říma jsme viděli, že mytické-exotické místo 

se procestováním mění v místo aktuální (aniž by však zároveň přestalo být místem 

mytickým). Mýtus se rozpadá na jednotlivé složky, z nichž některé jsou subjektem 

aktualizovány, některé zavrženy a s ještě jinými se může zcela minout. 

Oboustranná, obousměrná povaha proměny subjektu a mytického místa nás vedla 

k hlubšímu zkoumání této proměny. Za východisko jsme zvolili pojmy filozofie 

dialogu (4.3.1.). Došli jsme k tomu, že klíčem ke vztahu mezi cestujícím subjektem a 

prostorem, jenž je jeho partnerem, je vzájemnost (4.3.1.2.). Je to takový vztah, kdy 

jsou si účastníci dialogu zcela rovnoprávní. Subjekt přistupuje k procestované 

skutečnosti tak, že respektuje její účel být sama sebou, a zároveň není pasivním 

konzumentem jejího "působení", ale aktivně se podílí na jejím vytváření. Jedině 

taková konfigurace prostoru a subjektu umožňuje, aby prostor nabýval těch přidatných 

významů, jež jsme popsali jako jeho "proměnu v postavu", přesněji řečeno jako jeho 
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zaujetí prázdné pozice ve schématu vztahů subjektu "cestujícího já" kjiným entitám. 

Toto schéma může mít podobu zrovna schématu iniciačního. Přítomnost obou pólů 

vztahu v dialogické podobě je bezpodmínečně nutná: mytické místo by neexistovalo 

bez vnímatele, který je jako mytické vnímá, a samozřejmě bez mytického místa by 

cesta neměla cíl. Jde tedy skutečně o dialog ve vzájemnosti. 

5.2. Možné směry dalšího uvažování o tématu 

Vzhledem k historické rozmanitosti cílů a způsobů cestování v literatuře a jeho 

rozdílných motivacích (i ideologických) bude možné na jedné straně sledovat, jak se 

v cestopisech proměňují dobové literární mýty, na druhé straně pak lépe pochopit roli 

a fungování základních konstitučních elementů literárního žánru. 

Další zkoumání cest za mýtem místa by mohlo vést cestou hlubšího objasnění jejich 

spřízněnosti s posvátnou sférou. Jejich srovnávání s kultickými texty, zaměřené na 

práci s určitými metaforami, topikou apod. a jejím ohlasem u čtenáře by mohlo přispět 

k lepšímu pochopení dnes živě diskutovaného vztahu mezi literaturou a náboženstvím. 

Směrem k teologii lze vést i jiné úvahy, vycházející z dalšího rozvíjení aplikace 

filozofie dialogu. Inspirativní by mohla být zkušenost proměny v Druhého, o které 

mluví Daniela Hodrová v souvislosti s městem-dvojníkem82 a Arnold Weinstein, který 

ztotožňuje tuto proměnu s porozuměním a katarzí. 83 Zejména druhý jmenovaný 

uvažuje o této funkci literatury vysloveně v soteriologických nebo dokonce 

christologických pojmech. Také zde by bylo možno zhodnotit uvažování o literatuře 

zde popsaného typu vzhledem k obecnějším interdisciplinárním závěrům. 

82 HODROV Á 1994:97 
83 WEINSTEIN 1988: 172-173 
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