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Motto: „Vším, co vyprávíš, mluvíš o sobě, i když vyprávíš o jiných." 
(Viktor Hugo) 

1. Ú V O D 

Tématem mé diplomové práce jsou čtyři vypravěči Žertu. Rozhodla jsem 

se konfrontovat jednotlivé postavy a posoudit, které vypráví a které nevypráví, 

a jaký má tento rozdíl důsledek pro utváření jejich obrazu. Nejprve se budu 

věnovat tomuto románu obecně, jeho obsahu, naraci, postavám, vypravěčské 

polyfonii nebo horizontálnímu členění apod. Stanovím základní rysy, postupy 

a principy, kterých je v díle užito. Práci rozdělím podle kapitol a zároveň podle 

vypravěčů na několik částí. 

V závěru pak shrnu nejpodstatnější momenty a charakteristiky a zopakuji 

nejdůležitější fakta o vypravěčích. 

Svět románu je svět budovaný jazykem, konstituovaný textem knihy 

a jeho čtenářem. Primárními předpoklady pro existenci příběhu jsou postava 

a role vypravěče. Postava a vypravěč (vypravěč jako specifická postava textu -

příběhu) jsou určujícím prostředkem zasvěcení čtenáře, uvádějícím jej do 

noetického prostoru textu. Výsledkem je čtenářská interpretace. 

Kundera chce být programově antilyrický, jeho ironický postoj se někom 

může zdát až cynický. O svém pohledu na život hovořil v jednom interview 

v r. 1976: „Antilyrický postoj vyríistá z přesvědčení, že mezi tím, co si sami 
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o sobě myslíme, a čím ve skutečnosti jsme, je nekonečná vzdálenost mezi tím, jak 

bychom si přáli, aby věci byly, a jak ve skutečnosti jsou. Abychom pochopili tuto 

vzdálenost, tuto propast, musíme zničit lyrickou iluzi. To je také samotná esence 
v 

umění ironie." (Hoznauer 1991) To je také, domnívám se, esence Žertu, esence 

Ludvíkova přístupu k životu. 

Pakliže si Milan Kundera zakládá na svém antilyrickém postoji a je v jeho 

uplatňování důsledný, nemusí to platit pouze a především pro Směšné lásky, 

které jsou tímto charakteristické, ale také pro Žert. Ústřední příběh románu, 

odehrávající se kolem nešťastné pohlednice, by klidně mohl tvořit jednu 

z povídek Směšných lásek. 

Na tomto místě (v souvislosti se zmiňovanou pohlednicí) se snad hodí 

citovat knihu dona Miguela Ruize Čtyři doby: „Slovo není jen zvukem nebo 

psaným symbolem. Slovo je síla; je to moc, kterou máme k vyjadřování 

a komunikaci, k přemýšlení, a tudíž i k vytváření situací v našem životě. Umíme 

mluvit. Kteří jiní tvorové na naší planetě to dokážou? Slovo je nejmocnějším 

nástrojem, který jako lidi máme; je to kouzelný nástroj. Ale stejně jako má meč 

dvě ostří, dokáže i naše slovo vytvořit ten nejkrásnější sen, anebo vše okolo nás 

zničit. (...)" 

Pro Kunderu je typická „hra" s vyprávěním, meditace nad vyprávěným, 

s jistou dávkou nadsázky až provokace čtenáře k domýšlení; vzniká totiž celá 

řada možných významů, jakási řada zrcadel, pomocí nichž lze na příběh nahlížet. 

Žert se svými čtyřmi vypravěči není výjimkou. Jednotlivé postavy předstupují 

Před čtenáře prostřednictvím ich-formové narace a představují svá vlastní point 

of view. Celý příběh je nakonec mozaikou, složenou z různých úhlů pohledu. 
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2. V L A S T N Í P R Á C E 

2.1 Vstupní charakteristika románu 

„Román je meditací o lidské existenci 

prostřednictvím perspektivy imaginárních postav." 
(Milan Kundera) 

Kunderův první román Žert byl publikován v závěru 60. let, v době 

bouřlivých diskuzí, provázejících pražské jaro 1968 a jeho porážku ruskými 

tanky. Byl tehdy recipován především v ideologické rovině jako kritika 

stalinismu, tedy jako román idejí. Odborně kvalifikovaná česká kritika 

(V. Černý, J. Opelík, Z. Kožmín aj.) ovšem již v r. 1967 charakterizuje Žert jako 

román lidské existence. Podle Kundery „historická situace není vlastním 

předmětem románu; její význam tkví podle mne v tom, ze osvětluje novým, 

mimořádně ostrým světlem existenciální témata, která mne fascinují: mstu, 

zapomnění, vážnost a neváznost, vztah dějin a člověka, odcizení vlastního činu, 
feiM 19Í0J. . v 

rozpolcení sexu a lásky..." ^Někteří kritikové nazývali Žert romanem 

„ztroskotání". Příběh Ludvíka je především příběhem prozření, prohlédnutí: 

osobní porážky a zkoušky ho zbavily víry v idoly revoluce, dějin a ideologie; 

zbývá jen soucit se „zpustošeným světem", k jehož obětem patří i on sám. 

Vtažen do děje si čtenář mnohdy možná ani neuvědomuje hloubku, 

vážnost, důležitost „žertovných" událostí a situací, ve kterých se hrdinové knihy 

ocitají. Nezřídka jsou okolnostmi nuceni potácet se mezi dvěma póly. Něco 

si předsevzali a jakousi vnitřní silou a přesvědčením jsou hnáni za svým cílem. 

Ten je ovšem v nedohlednu, situace se vymykají kontrole, události se ubírají 
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zcela jinou cestou, po úplně jiných - a hlavně, jejich autorům nepohodlných -

trasách. Výsledek jejich konání a jednání je nakonec zcela jiný a dodejme, že 

smutný, krutý a politováníhodný. Počin zamýšlený coby žert se obrací proti 

svému původci. 

Roku 1960 vyšla v časopise Plamen Kunderova povídka Já, truchlivý bůh 

(knižně ve Směšné lásky, 1963; do definitivní verze Směšných lásek, jež vyšla 

v Brně 1991, ji autor nezařadil). Zde se píše: „Život je paradoxní. Naše činy 

nabývají opačného smyslu, než jaký jim předem přisuzujeme." Toto skeptické 

doznání, kterým vypravěč komentuje svůj milostný nezdar, se v románu Žert 

(1967) jinými slovy opakuje. Netýká se však jen hrdinova mikrosvěta. Promítá 

se i do obecnějšího vztahu jedince a dějin, zpochybňuje suverenitu člověka jako 

jejich tvůrce. 

Na začátku jsme svědky žertu, když hlavní hrdina Ludvík pošle Markétě, 

své mladé a komunistické ideologii oddané přítelkyni, pohlednici s textem, který 

ona pochopí naprosto nesprávně. Následně se kolem Ludvíka roztáčí kolotoč 

nečekaných a neblahých událostí, které znamenají počátek neradostného údobí 

jeho života a které udávají směr celému jeho životu vůbec. Je vyloučen ze strany, 

vyhozen ze školy a poslán na nucené práce do dolů. Květoslav Chvatík toto 

analyzuje následujícím způsobem: „Na počátku v románu Žert převažovala 

racionální analýza jazyka, která ukazovala úskalí lidského dorozumívání, 

odkázaného na normující sílu společenských kontextů. Žert byl vlastně románem 

o vítězství dobových ideologických kódů a frazeologií nad prostým lidským 
sdělením." (CkvtukA 4041) 

Nějakou dobu po návratu z vojny se Ludvíkovi naskýtá příležitost 

zúčtovat se Zemánkem, s mužem, který má mnohé na svědomí. Napomohl jeho 

vyloučení ze strany, dal mu poznat, jak snadno se může z kamaráda stát nepřítel. 

Rozhodne se pomstít skrze jeho ženu. Netuší ovšem, že už jim manželství 
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nějakou dobu nefunguje, že se navzájem odcizili, a že se tudíž jeho pomsta míjí 

účinkem. Paradoxně se Zemánkovi stává nápomocným v jeho úsilí získat 

Helenin souhlas k rozvodu. Pro oba aktéry, Ludvíka i Helenu, se celá věc obrací 

v pouhý krutý žert. Ludvík Zemánkovi žádné citové strádání nezpůsobil, to 

spíše naopak - pokud v něm vůbec nějaké city vyvolal, pak snad jedině hrdosti 

(že totiž on, Zemánek, se může pyšnit mladou atraktivní dívkou, zatímco Ludvík 

získal „pouze" jeho bývalou partnerku) a úlevy - nyní už bude Helena konečně 

souhlasit s rozvodem. Nelze pociťovat než trapnou směšnost, možná i trochu 

pohrdat sebou samým. Ludvík znovu dospívá k deziluzi, stejně jako v případě 

prvního žertu, toho s pohlednicí. To ale není všechno. Helena, podvedená 

a ponížená, se pokusí sáhnout si na život. Ovšem sedativa, kterými se chtěla 

předávkovat, se ukážou být projímadlem. Další drsný žert. 

Stručně řečeno, anekdotické konflikty a motivy se u Kundery mění 

ve velká témata, chtělo by se říci až v existenciální. Vždyť nakonec 

o existenci jde. Ať už o existenci jako takovou - o vlastní bytí, žití - nebo 

o její kvalitu. Helena mohla zemřít poté, co spolykala pilulky, v řadách 

Pomocných technických praporů mnoho lidí také našlo svůj konec, Ludvík tedy 

taky, můžeme říct, bojoval o zachování holého života. 

Román rozkrývá určité existenciální otázky, pod povrchem každodennosti 

nalézáme hlubší smysl událostí, dostáváme se až k bodu, kdy lze uvažovat o bytí 
jako o kategorii lidské existence. 

Narativní kompozice Žertu spočívá v rozdělení vyprávění mezi čtyři 

protagonisty - Ludvíka, Helenu, Jaroslava a Kostku. Kundera později toto 

rozvržení nazve románovou polyfonií. Hlavní a zároveň jedinou 

„plnoprávnou" postavou je Ludvík Jahn. Ostatní postavy se teprve definují 

od něj a ve vztahu k němu; nemají minulost ani přítomnost, jež by nebyla 

motivována Ludvíkem. V příběhu se vyskytují také další dvě důležité osoby, 
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které ovšem nemají vlastní vyprávěcí part a jsou podány skrze zmíněné čtyři 

vypravěče. Jedná se o Zemánka a o Lucii. 

Román sestává ze sedmi kapitol. Každá má svého vypravěče. Ludvík 

„obsadil" liché kapitoly, tedy první, třetí a pátou, ostatní po jedné, přičemž v díle 

posledním, sedmém, se všichni protagonisté střídají (kromě Kostky), což 

vyúsťuje v narativní mnohohlas. Na úrovni lineárního členění se tedy projevuje 

asymetrie (disproporčnost)\ autor o tom říká v L art du roman: „ Tento román 

je vyprávěn čtyřmi postavami: Ludvíkem, Jaroslavem, Kostkou a Helenou. 

Monolog Ludvíka zaujímá 2/3 textu knihy, monology ostatních 1/3 (Jaroslava 

1/6, Kostky 1/9, Heleny 1/18). Touto matematickou strukturou je určeno, co 

bych chtěl označit za osvětlení postav. Ludvík je v plném světle, osvětlen zevnitř 

(svým vlastním monologem) i zvenčí (všechny ostatní monology kreslí jeho 

portrét). Jaroslav zaujímá svým monologem jen šestinu textu a jeho autoportrét 

je zvenčí korigován monologem Ludvíka. Et cetera. Každá postava je osvětlena 

jinou intenzitou světla a jiným způsobem. Lucie, jedna z nejdůležitějších postav, 

nemá svůj monolog a je osvětlena jen zvenčí monology Ludvíka a Kostky. To, 

že jí chybí vnitřní osvětlení, propůjčuje její postavě něco tajemného 

a neuchopitelného. Zůstává tak říkaje za sklem, nelze se jí dotknout." (Kundera 

1960) 

Prostor, jenž je jednotlivým postavám - vypravěčům - přidělen, odpovídá 

jejich důležitosti pro rozvíjení syžetu. Stejně jako se střídají pásma vyprávění 

s odlišnými hledisky a pátá postava (Lucie) zůstává „němá" a je viděna pouze 

„zvenčí", tak se všechny pohledy naopak soustřeďují na centrální postavu 

románu (Ludvíka). Ten má také nejdelší part a jeho příběh je osou syžetu. 
v díle přitom dochází k přecházení mezi minulostí a přítomností a také 

ke střídání místních určení - Morava, Praha atd., a to v závislosti na tom, která 

z postav právě vypráví. 
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Polyfonie hledisek jednotlivých vypravěčů je násobena protínáním dvou 

časových rovin i řady míst děje, aby byla v závěrečném dílu dramaticky 

soustředěna do několika málo hodin a najedno místo, na němž se všechny 

dějové linie protínají. 

Polyfonie narativní struktury Žertuje posí lena ještě jedním momentem, 

střídáním tempa vyprávění. Jednou jsou v retrospektivě dlouhé časové úseky 

zhuštěny do několika málo vět, jindy je přítomnost zachycena na desítkách stran. 

Také krátkost kapitol a rychlé střídání vypravěčů a hledisek v sedmém dílu 

románu stupňuje gradaci k závěrečné „katastrofě". 
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2.2 Ludvík I 

Motto: 

„Vzpomínání samo je již proces vyprávění, 

jímž se vyprávěné esteticky ztvárňuje, 

především výběrem a strukturováním předmětu vzpomínání." 

První kapitola Žertu je, jak už bylo řečeno výše, vyprávěna Ludvíkem 

Jahnem. 

Kompoziční postup je chronologicko-retrospektivní. Příběh se začíná 

odehrávat v malém jihomoravském městečku, Ludvíkově rodišti, kam se 

po letech vrací, aby splnil „úkol", který si sám předsevzal. Do přítomnosti se 

prolínají události z dob minulých. Připomeňme ještě, že v samotném závěru se 

do těchto míst opět vrátíme, abychom se stali svědky finálních scén a zvratů, pod 

zastřešením tradiční Jízdy králů, slavnosti, na které se všichni stěžejní strůjci 

příběhu sejdou, aby se, byť nechtěně a snad i nezaslouženě, stali oběťmi „žertu". 

Narace je realizována v ich-formě, což navozuje dojem zesílené 

autentičnosti. Perzonální vypravěč příjemci sugeruje, že mluvčí je nebo byl 

očitým svědkem událostí. Vypravěč - postava je tedy tělesně přítomen (situován 

do osoby Ludvíka) a s touto postavou splývá. Má limitované informace (o sobě 

ale neomezené) a zaujímá angažovaný postoj. Akcentuje přitom vnitřní monolog. 

Ten znázorňuje postavu skrze její vnitřní svět, zavádí nás do území jejích úvah, 

emocí či myšlenkových pochodů apod. 

Základními vyprávěcími postupy jsou referující vyprávění neboli telling 

a scénické zobrazení neboli showing. Tyto dva postupy se přitom vzájemně 

prostupují a doplňují, což je patrné z následující ukázky (pro lepší znázornění 
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zobrazuji telling tučným písmem): „Pokoj byl nevábný: při stěně jedno lůžko, 

uprostřed malý stůl s jedinou židlí, vedle postele honosný toaletní stolek 

z mahagonového dřeva se zrcadlem, u dveří docela maličké oprýskané 

umyvadélko. Položil jsem aktovku na stůl a otevřel okno: výhled byl do dvora 

a na domy, jež ukazovaly hotelu holá a špinavá záda. Zavřel jsem okno, zatáhl 

záclony a šel jsem k umývadlu, jež mělo dva kohoutky, jeden označený červeně, 

druhý modře; zkusil jsem je a z obou tekla studená voda. Podíval jsem se 

na stůl; ten ještě jakž takž ušel, láhev s dvěma sklenkami by se na něj docela 

dobře vešla, horší však bylo, ze u stolu mohl sedět jen jeden člověk, protože 

v místnosti nebyla druhá židle. Přistavil jsem stůl k posteli a zkusil jsem si 

k němu na postel sednout, ale postel byla příliš nízká a stolek příliš vysoký; 

postel se pode mnou navíc natolik prohnula, že mi bylo rázem jasno, ze 

nejenom může jen těžko sloužit k sezení, ale že i funkci postele bude plnit 

Pochybně. Opřel jsem se do ní pěstmi; pak jsem si do ní lehl zvedaje opatrně 

obuté nohy do výše, abych jimi neušpinil (celkem čistou) přikrývku a plachtu. 

Postel se pode mnou propadla a ležel jsem v nijak v houpací síti nebo jako 

v uzoučkém hrobě: nebylo možné si představit, že by na této posteli se mnou 

Ještě někdo ležel." (Kundera 1968: 5 -6) Z u v e d e n é ukázky je jasně patrná 

také dynamičnost, která je dána zachycením vjemů a myšlenek, jež odpovídají 

asociativnímu myšlení postavy. 

Do základního pásma Ludvíkova monologu zasahují dialogy s ostatními 

aktéry. A právě rychlé střídání pasáží referujícího vyprávění a dialogů text 

dynamizuje. Potvrzuje se tak to, co říká F. K. Stanzel ve své Teorii vyprávění: 

"Profil narativního textu vyplývá ze způsobu postupného přiřazování narativních 
a dialogických bloků" (Stanzel 1988: 90). V p ř í p a d ě naší ukázky jde o dialog 

Ludvíka s Kostkou: „Byl překvapen mou otázkou, ale ihned (jako by se bál, 

abych ho nepodezíral z neochoty) mi řekl: Velice rád se s vámi o něj podělím.' 
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A pokračoval, jako by se úmyslně nechtěl dohadovat důvodů mé prosby: 'Máte-

li potíže s ubytováním, můžete tu už dneska spát, protože se vrátím až ráno a 

vlastně ani ráno ne, protože půjdu přímo do nemocnice. '.Ne, to je zbytecne. 

Ubytoval jsem se v hotelu. Jenomže hotelový pokoj je dost nepříjemný a já bych 

zítra odpoledne potřeboval být v příjemném prostředí. Samozřejmě ne proto, 

abych v něm byl sám.' 'Ano,' řekl Kostka a sklopil mírně hlavu, 'to jsem si 

domyslil.' 

Po chvilce řekl: 'Jsem rád, že vám mohu poskytnout něco dobrého.' Pak ještě 

dodal: 'Bude-li to pro vás skutečně dobré.' (...)" (Kundera 1968: 9) 

Zřejmá je v průběhu celé kapitoly také modifikace času. Na jeho 

amplifikaci (prodlužováno například narážíme, když Ludvík vcelku detailně 

referuje o relativně krátkém časovém úseku - o rozhovoru, který zaslechl 

z chodby během svého krátkého pobytu v hotelu, kde se chvíli předtím ubytoval: 

M l jsem si na židli, zadíval se do prosvětlených záclon a zamyslil se. V té 

chvíli bylo slyšet z chodby kroky a hlasy; byli to dva lidé, muž a žena, vyprávěli 

si a bylo rozumět každému jejich slovu: mluvili o nějakém Petrovi, který utekl 

z domu, a o nějaké tetě Kláře, která je pitomá a kluka hýčká; pak bylo slyšet klíč 

v zámku, otevření dveří a hlasy pokračovaly v sousedícím pokoji; bylo slyšet 

ženiny vzdechy (ano, bylo slyšet i pouhé vzdechy!) a mužovo předsevzetí, že si 

konečně s Klárou jaksepatří promluví." (Kundera 1968: 6) 

Přestože by takové zpomalení mělo působit na příběh retardačně, v tomto 

Případě dynamiku nijak vážně neochromuje; autor toho dociluje pomocí 

syntaktické struktury vět - celou výpověď tvoří jediná věta, přerušovaná pouze 

středníky a dvojtečkami. Recipient je tak, s trochou nadsázky, „nucen" číst 

"jedním dechem". 

Prodlužování je patrné taky ve scéně u holiče: „(...) Pak holička 

poodstoupila a já jsem slyšel jen pohyby břitvy o kožený brusný pás a utkvěl jsem 
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v jakémsi slastném nepohnutí plném příjemné lhostejnosti. Za chvíli jsem ucítil 

na tváři prsty, vlhké a klouzavé, jak mi roztírají po kůži mýdlový krém, 

a uvědomoval jsem si tu divnou a směšnou věc, že mne jakási cizí Žena, po ktere 

mi nic není a které není nic po mně, něžně hladí. Holička pak začala mýdlo 

roztírat štětkou a mně se zdálo, že snad ani nesedím, ale jen tak tkvím v bílém 

flekatém prostoru, do něhož jsem upíral zrak. A tu jsem si představil (protože 

myšlenky i ve chvílích odpočinutí neustávají ve svých hrách), že jsem bezbranná 

oběť a jsem dán ženě, která brousí břitvu, docela napospas (...)" (Kundera 

1968: 11) 

Naopak zkracování (abreviace) je patrné kupříkladu hned v úvodu, kdy se 

Protagonista po patnácti letech vrací do svého rodného města: Jo dlouhá léta 

mne nic netáhlo do mého rodiště; říkal jsem si, že jsem k němu zlhostejněl, a 

zdálo se mi to přirozené: vždyť v něm už patnáct let nežiji, zbylo mi tu jen pár 

známých či kamarádů (i těm se raděj vyhnu), maminku tu mám pohřbenou v cizí 

hrobce, o kterou nepečuji. Ale klamal jsem se: to, co jsem pojmenovával 

lhostejností, byla ve skutečnosti zášť; její důvody mi unikaly, protože se mi 

v mém rodišti udály věci dobré i zlé jako ve všech jiných městech, ale ta zášť 

hla tu; uvědomil jsem šiji právě v souvislosti s touto cestou: úkol, za kterým 

Jsem sem jel, mohl jsem totiž koneckonců splnit i v Praze, ale mne najednou 

začala nezadržitelně přitahovat nabídnutá příležitost vykonat ho v rodném městě 

Právě proto, že to byl úkol cynický a přízemní, který mne s výsměchem 

zprošťoval podezření, že bych se sem navracel pro sentimentální dojetí nad 

ztraceným časem." (Kundera 1968: 5) Neříká přitom, co se to stalo, že se 

nechce se známými a kamarády vidět, proč nepečuje o hrob matky, neobjasňuje, 

o jaké „dobré i zlé věci" jde atd. Vypovídá o časově rozsáhlých událostech, 

avšak zhušťuje je do pouhých několika vět. Stejně tak pro změnu v závěru 

kapitoly „přeskakuje" od holiče takřka rovnou do hotelu, aniž by jakkoli 
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popisoval trasu mezi destinacemi. Přitom na scéně se v tu chvíli poprvé objevuje 

pozdější čtvrtý vypravěč, Jaroslav, ve víru událostí je ovšem upozaděn: „(...) 

Spěchal jsem do hotelu (cestou jsem spatřil na protějším chodníku starého 

přítele z mládí, primáše cimbálové kapely, Jaroslava, ale jako bych prchal před 

vtíravou a hlučnou hudbou, uhnul jsem rychle pohledem) a z hotelu jsem 

telefonoval Kostkovi (...)" (Kundera 1968: 13) 

Už z toho, co jsem uvedla v úvodu kapitoly - totiž že užitý kompoziční 

Princip je chronologicko-retrospektivní - vyplývá nutnost perspektivizace času, 

tj- prolínání tří vyprávěcích postupů (a zpravidla také tří slovesných časů) -

Prezentace, retrospekce a anticipace. Přestože je téměř celá první kapitola 

vyprávěna Ludvíkem v minulém čase - retrospekce (R), narazíme i na prezentaci 

(P) a anticipaci (A): „(R) Ale pak jsem si vzpomněl,(P) že tu pravděpodobně žije 

člověk, (R) přistěhovalec, kterému jsem tu před pár léty sám zprostředkoval 
místo (A) a který bude, (P) jak ho znám, (A) velmi rád, dostane-li se mu 

Příležitost oplatit mi Službu Službou." (Kundera 1968: 7) Nejzřetelnějšije 

ale střídání časů v pasážích reprodukuj ících dialogy: „(R) Vysvětloval jsem mu, 

^ jsem sem přijel před necelou hodinou kvůli nějaké bezvýznamné záležitosti, 

(A) která mne tu zdrží asi dva dny, (R) a on ihned projevil radostný údiv, že má 

První cesta vedla za ním. (R) Bylo mi najednou nepříjemné, že jsem za ním 

nepřišel nezištně, jen kvůli němu samotnému, a že i otázka, (P) kterou mu právě 

Vadu /(R) zeptal jsem se ho bodře, zda už se podruhé oženil/ (P) jen předstírá 

opravdovou účast a je ve skutečnosti vypočítavě praktická. (R) Řekl mi (k mému 

"spokojení), (P) že je stále sám. (R) Prohlásil jsem, (A) že si toho musíme 
mnoho říci. (R) Souhlasil a litoval, (P) že má bohužel čas sotva něco přes 

hodinu, (A) protože se musí ještě do nemocnice vrátit a večer pak odjíždí 

z města autobusem. (P) „ Vy nebydlíte zde?" (R) zděsil jsem se. (R) Ujistil mne, 

(P) že tu bydlí, že má v novostavbě garsoniéru, ale že „není dobře člověku 
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samotnému". (R) Vysvitlo, (P) že Kostka má v jiném městě dvacet kilometrů 

odtud snoubenku, učitelku, prý dokonce s dvoupokojovým bytem. (A) 

„Odstěhujete se časem k ní?" (R) ptal jsem se ho (...)" (Kundera 1968: 7 - 8) 

Dostáváme se nyní k charakterizaci postav, vyskytujících se v první 

kapitole románu. Jedná se o Ludvíka, Kostku, Lucii a Jaroslava. Díky 

rozmanitým typům popisu (vnější podoba, řeč pronesená, vnitřní řeč atd.) lze 

aktéry vnímat stereoskopicky. 

Začněme u postavy hlavní - u Ludvíka Jahna: Co se týká jeho vzhledu, 

nedozvídáme se než to, že je „nepříjemně zarostlý", a tak potřebuje navštívit 

holiče. To ovšem platí pouze pro tento „okamžik" (pro tuto kapitolu), o jeho 

fyziognomii chybí jediná zmínka. Sám na sebe pak nahlíží například jako na 

„člověka plného zášti", „cynika a osobu přízemní", jako na „děvkaře". Vedle 

takovéto přímé charakteristiky se naplno rozehrává především charakteristika 

nepřímá, kdy jej můžeme nahlížet přes jeho chování a jednání, pronesenou 

i vnitřní řeč, přes myšlenky či asociace. Setkáme se ale též s charakteristikou 

vnitřní: „(...) Bylo mi najednou nepříjemné, že jsem za ním nepřišel nezištně, jen 

^ůli němu samotnému, a že i otázka, kterou mu právě kladu...jen předstírá 

opravdovou účast a je ve skutečnosti vypočítavě praktická (...)" (Kundera 1968: 

7). I dále: „(...) přičemž musím říci, že jsem tu nepodobnost měl na Kostkovi 
rád a že jsem s ním právě proto s oblibou debatoval, protože jsem si tak vždycky 
mohl zběžně znovu ozřejmit, kdo vlastně já sám jsem a co si myslím 

(•••)" (Kundera 1968: 10). N e b o na jiném místě: „ ( . . . ) a protože se po tolika 

letech života nerad dívám na svou vlastní tvář, vyhnul jsem se zrcadlu 

<•'.)" (Kundera 1968: 11). Kostka pak nazývá Ludvíka „skeptikem". Základ 

tedy tvoří charakteristika nepřímá, kdy můžeme na psychiku postavy usuzovat 

Podle chování, činů, řeči apod. 
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Soustřeďme se nyní na popis Kostky. První setkání s touto postavou 

probíhá prostřednictvím Ludvíkovy vzpomínky, z níž můžeme usuzovat na 

Kostkův charakter a možná i současné životní podmínky: „(...) Ale pak jsem si 

vzpomněl, že tu pravděpodobně žije člověk, přistěhovalec, kterému jsem tu před 

léty sám zprostředkoval místo a který bude, jak ho znám, velmi rád, dostane-li se 

mu příležitost oplatit mi službu službou. Byl to podivín, zároveň úzkostlivě 

mravný a zároveň divně neklidný a nestálý, s nímž, pokud vím, se rozvedla před 

léty žena prostě proto, že žil všude jinde jen ne s ní as jejich synem." (Kundera 

1968: 7) Posléze je čtenáři odhalen jeho vzhled: „(...) vysoký, hubený, 

sympaticky nevzhledný(...)" (Kundera 1968: 7). N á s l e d n ě je tato postava 

charakterizována skrze dialogy s Ludvíkem nebo skrze své myšlenky (např. 

"tichý dělník na věčném božím staveništi") a činy - půjčení pokoje Ludvíkovi, 

zajištění Ludvíkovy protekční návštěvy holiče atd. 

Stejně je tomu i u Lucie. Přestože jde o vstup kratinký (několik minut, 

během kterých oholí Ludvíkovi zarostlou bradu), má čtenář možnost představit si 

Její tvář („ ta tvář byla poněkud jiná, j a k o b y patřila její starší sestře, byla 

Zešedlá, povadlá, poněkud propadlá" (Kundera 1968: 12)) či hlas („zněl 

^zřejmě, ledabyle, neúzkostně, skoro hrubě" (Kundera 1968: 12)) 

^ b o odhadnout její rozpoložení na základě jejího chování („...a já jsem si všiml, 

^ moje holička se nesměje, že t e d y pravděpodobně příliš nevnímá, co jí chlapík 
ř*á..." (Kundera 1968: 1 2 - 13)) 

Konečně v samotném závěru kapitoly se na scéně objevuje také Jaroslav, 

čtvrtý a poslední vypravěč. Zmínka o něm je však pouze letmá, a navíc jen 

vsunuta do vyprávění coby „vedlejší", což podporuje i grafika - Jaroslavův vstup 

je v závorce, čtenář se o něm nedozvídá víc, než že je Ludvíkův „starý přítel 
z mládí, primáš cimbálové kapely, Jaroslav" (Kundera 1968: 13) 
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Po klíčových motivech nemusíme dlouze pátrat, vlastně by stačilo přečíst 

si začátek a konec kapitoly: Ludvík čtenáři přiznává, že jeho návštěva je 

motivována jediným - vykonáním „cynického a přízemního úkolu" (později je 

onen „úkol" konkretizován jako msta). Druhý motiv nazvěme „nepoznání 

a zapomenutí" (Ludvík si není jistý , zda holičkou je Lucie, osoba mu kdysi tolik 

blízká). 
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2.3 Helena 

Motto: 

„Láska je bezproblémová jako vozidlo. 

Problematičtí jsou pouze řidiči, cestující a cesta." 

(Kafka) 

Dalším vypravěčem je Helena Zemánková. Její part přichází ve druhé 

kapitole knihy, která je nahlížena pro změnu z její vnitřní perspektivy. Pro 

čtenáře je zajisté zvláštní a poutavé nahlížet na stejnou věc, potažmo událost, 

jinýma očima. Jde totiž o rozdílná point of view situace, ke které se schyluje 

a která má být završením a vyústěním celého románu. 

Základem je zde opět vnitřní monolog. V jeho rámci rovněž dochází ke 

střídání různých časových perspektiv, a to jak mezi krátkými, tak i mezi 

dlouhými časovými úseky: „Dnes půjdu brzo spát, nevím sice, jestli usnu, 

ale půjdu brzo spát, Pavel odjel odpoledne do Bratislavy, já zítra brzo ráno 

letadlem do Brna a dál autobusem, Zdenička zůstane dva dny sama doma, vadit 

jí to nebude, moc o naši společnost nestojí, totiž o mou společnost nestojí, Pavla 

zbožňuje, Pavel je její první obdivovaný muž, však to s ní taky umí, jako to uměl 

se všemi ženami, i se mnou to uměl a pořád to se mnou umí, tento týden se ke 

mně začal chovat jako kdysi dávno, hladil mne po tváři a sliboval, že se pro mne 

na jižní Moravě staví, (...)" (Kundera 1968: 15) 

Při svém monologu vypravěčka přeskakuje často ze současnosti do 

minulosti a evokuje děje dávno minulé (např. sblížení s manželem během 

manifestace na Staroměstském náměstí nebo anabázi se svatbou); v rámci 

takovýchto pasáží lze potom postřehnout abreviaci („...do osmnácti jsem znala 
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jen klášterní klauzuru, tubera, dva roky sanatorium, další dva roky dohánět 

zameškané studium, ani taneční jsem nepoznala..." (Kundera 1968: 15)), 

{„...a za čtrnáct dnů jsme měli svatbu a byl na ní celý soubor, trvala skoro 

čtyřiadvacet hodin, zpívalo se a tančilo a já jsem říkala Pavlovi, kdybychom se 

zradili my dva, zradili bychom všechny ty, co s námi slaví svatbu, zradili bychom 

i manifestaci na Staroměstském náměstí i Togliattiho, chce se mi dnes smát, co 

všechno jsme to potom vlastně zradili..." (Kundera 1968: 18)) i amplifikaci 

(popis manifestace na Staroměstském náměstí s množstvím detailů - prodlužuje 

se čas vyprávění, jakoby popisovaná událost byla čímsi osudová; jakoby se její 

život v tu chvíli zastavil a vzpomínka na tento moment zůstala navždy 

zachována v jejím srdci a v její paměti). 

Vlastně celá tato kapitola opisuje okamžik, kdy se hrdinka chystá uložit 

k spánku. Do vědomí sejí přitom vtírají různé představy (revoluce, Pavlova 

gesta, setkání s Ludvíkem atd.). Ve třech částech (podkapitolách) je čtenáři 

nejdříve představena postava jejího manžela Pavla, druhá část je věnována jí 

samotné a nakonec je nám nasvětlen Ludvík. Pavla poznáváme toliko přes 

některé jeho činy a také Heleniny názory na něj (vždy to uměl a umí se ženami, 

vždy byl oblíbený v kolektivu...). Její pohled na Ludvíka působí dojmem 

„zidealizovanosti"; projeví se totiž v rozporu s těmito jejími představami o něm, 

nejde mu o ni samotnou, nýbrž jako o objekt pomsty Zemánkovi. Ona to však 

zjistí až po svém vyprávěcím partu. 

V průběhu jejího vyprávění Ludvíka vnímá jako muže, který o ni má 

upřímný zájem. Nemůže znát jeho pohnutky, a tak před čtenářem vyvstává 

Ludvík jako příjemný partner pro rozhovor, se snahou být Heleně s napsáním 

fejetonu o něm maximálně nápomocen, dávající Heleně najevo zájem o ni jako 



0 žádoucí ženu, flirtující s ní, dělající jednoduše vše pro to, aby Helenu obloudil 

a svedl. Ludvíkovo „představení" je naivní Helenou interpretováno přesně podle 

jeho představ. 

Stejně jako v první kapitole se tu střídá referující vyprávění telling - tučně) 

se scénickým zobrazením (showing): „ To byl celý on, nestačilo mu nikdy útočit 

jen na rozum, chtěl zasahovat lidské city, zdálo se mi, že je to nádherné, 

pozdravit na pražském náměstí italského dělnického vůdce italskou revoluční 

písní, toužila jsem, aby byl Togliatti dojat, tak jako já jsem byla už předem 

dojata, přidala jsem se proto ze všech sil k Pavlovým ústům a přidávali se další 

a další, přidal se postupně celý náš soubor..." (Kundera 1968: 16) 

Nejmarkantnější narativní technikou je již několikrát zmíněná ich-forma, 

do které jen minimálně zasahuje nepřímá řeč dalších postav („...hladil mne po 

tváři a sliboval, že se pro mne na jižní Moravě staví, jak pojede zpátky 

z Bratislavy, prý si musíme zase spolu popovídat... " (Kundera 1968: 15)), 

(„Zeptal se mne, do kterého místa, a když jsem mu odpověděla, řekl, že právě 

tam se narodil..." (Kundera 1968: 23)) a nevlastní přímá řeč (,,...a já jsem 

říkala Pavlovi, kdybychom se zradili my dva, zradili bychom všechny ty, co 

s námi slaví svatbu, zradili bychom i manifestaci na Staroměstském náměstí 

1 Togliattiho... " (Kundera 1968: 18)), (,,...a Ludvík řekl, udělám si volno, 

pojedu tam s vámi." (Kundera 1968: 23)) Na první pohled je do očí bijící 

absence přímé řeči. Nijak to však dílu neubírá na rytmice, té je dosahováno 

řetězením nesouvislých trsů představ, prolínáním vzpomínek se současností, 

chaotičností myšlenek. Vyprávění působí velice subjektivně, je „lidsky 

nespolehlivé". 

S jistou dávkou nadsázky bychom mohli uvažovat dokonce o technice 

tzv. proudu vědomí (stream of consciousness); pro hrají subjektivní asociace 
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a chaotičnost těch představ, proti takovému „razantnímu" hodnocení ale 

vystupuje stále ještě racionálně kontrolovatelný sled Heleniných myšlenek. 

Helena jako postava je vcelku přesně popsána, a to jak pomocí 

autocharakteristiky, tak i druhými. Recipient si může představit její vzhled 

i osobnostní rysy, utvářené všemi základními nástroji charakteristiky vnitřní 

i vnější, přímé i nepřímé. Autor přitom sází na explicitnost dikce: „..sekyrářka, 

fanatička, dogmatik, stranický pes" (Kundera 1968: 18), „...já se nebudu nikdy 

stydět za to, že mám partaj ráda a že pro ni obětuju všechen svůj volný 

čas... " (Kundera 1968: 19), „prý jsem pro veřejnost jeptiška a v soukromí jsem 

kurva" (Kundera 1968: 20). Ocitá se tak před námi pomalu stárnoucí žena, „ne 

už nejštíhlejší", navíc zabředlá v krizi manželství, která tento svůj „handicap" -

snad sama před sebou - kompenzuje představou o svém „kouzle prožitého 

osudu ", jímž se nominuje na ženu schopnou konkurovat mladším dívkám. 

Zároveň jde také ale o ženu zklamanou („ Vždyť co mi nakonec zbylo v mém 

životě? Pavel má jiné ženy, už po nich nepátrám, dcerka zbožňuje otce, má 

práce je už deset let bezútěšně stejná, reportáže, rozhovory, pořady o splněných 

plánech, kravínech, dojičkách, domácnost je stejná beznaděj, jenom strana se na 

mně nikdy neprovinila... " (Kundera 1968: 19)), vidící svou šanci v nově 

příchozím muži, v Ludvíkovi: „...a proto se mi tolik líbil Ludvík, protože když 

jsem s ním, nemusím měnit své ideály a vkus, je obyčejný, prostý, veselý, jasná, 

a to je to, co miluju, co jsem vždycky milovala." (Kundera 1968: 15) 

Přestože jsem nazvala popis „vcelku přesným", a dokonce užila slova 

„explicitně", nezbývá než konstatovat, že Helena zůstává přece jen za jakousi 

pomyslnou záclonou, klasifikována jako postava - hypotéza. Explicitnost jejích 

hodnocení sebe samé ji zdánlivě jasně definují, přitom jsou ale natolik 

schematické a vágní, že její pravou podstatu ve skutečnosti zakrývají. Roli musí 

nutně sehrát také fakt, že události neberou velký ohled na to, jak „já sama sebe 
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vnímám", nebo jak „já vnímám, že mě bere okolí"; události nakonec Helenu 

„semelou" v kolotoči „žertů" a vyjde najevo, že v celé hře sehrála pouze vedlejší 

roli. Čtenář nad jejím osudem možná pocítí lítost. Z pocitu empatie zde plyne 

soucit, ten ale nesmíme zaměňovat se sympatií, která by nahrávala vnímání 

postavy jako „kladné". Rozlišování na hrdiny kladné a záporné by ale bylo 

v případě Žertu myslím stejně irelevantní. 

S Ludvíkem vstupuje do ustálené konfigurace (manžel - manželka) další 

osoba a před čtenářem vyvstává tzv. konvencializovaná trojúhelníková sestava. 

Paradoxem je, že z potenciálního milence se vyklube mstitel, a tak se vlastně 

snad ani nedá hovořit o trojúhelníku milostném. Velice zajímavé je, že všichni 

tři jsou v opozici ke všem, což pochopitelně není pro milostný trojúhelník 

obvyklé. Ve skutečnosti totiž nikdo z nich netvoří konstantní dvojici (když 

pomineme formální vztah manžel - manželka): Helena je v opozici 

k Zemánkovi, Zemánek k Ludvíkovi a stejně tak i Ludvík k Heleně. Veškeré 

variace tedy vycházejí negativně, a tudíž lze i tento milenecký trojúhelník vnímat 

jako žert. 

Motivicky staví druhá kapitola na pojmech oděv, stárnutí, poblouznění, 

svádění. Je zřejmý rozdíl mezi projekcí a sebeprojekcí Heleny. Hrdinka se 

obává svého stárnoucího těla. Přemýšlí například, co si vezme pro schůzku 

s Ludvíkem na sebe, aby udělala dojem a aby zakryla nedostatky, které jejímu 

tělu působí čas: „Přemýšlím, co si zítra obleču, nejspíš růžový svetřík a šusťák, 
v 

v tom mám nejlepšípostavu, nejsem už nejštíhlejší(...)" (Kundera 1968: 18). Ze 

nejde o pouhý její prchavý dojem, dokládá Ludvík, když popisuje Helenu při 

vystupování z autobusu. Zároveň potvrzuje fakt, že se Heleně nedostatky 

opravdu daří zakrývat: „Byla oblečena do modrého šusťáku, italského pláště, 

který se v té době kupoval v Tuzexu a propůjčoval všem svým nositelkám 



mladistvě sportovní podobu. I Helena (měla vyhrnutý límec a přepásaný pás) 

v něm vypadala výborně. " (Kundera 1968: 161) 

Kromě snahy o vytvoření mladistvého vzhledu Helena zapírá svou 

drobnou srdeční vadu. Na výletě s Ludvíkem za Prahou s ním běží, přestože jí 

takový pohyb činí potíže. Stárnoucí tělo jí překáží ve stylizaci mladé rozpustilé 

ženy. Starost o tělo jí kříží obava, že nebude pro Ludvíka dostatečně žádoucí. 

Hrdinka se potácí nad propastí zamilovanosti k Ludvíkovi, na druhou 

stranu je odhodlána pokusit se zachránit své manželství: „ Lekla jsem se, 

vzpomněla jsem si na Pavla, na to světýlko naděje, co mi rozžal, nejsem cynická 

vůči svému manželství, jsem připravena udělat vše, abych je zachránila 

(...)" (Kundera 1968: 23). Působí poněkud rozpolceně. Pavla miluje ve 

vzpomínkách, v minulosti, Ludvík jí dávné časy připomíná. Jako by jediné, 

po čem touží, bylo ztracené mládí - v něm byla nejšťastnější. 



2.4 LudvíklI 

Ludvík navazuje ve třetí kapitole přesně tam, kde skončil v prvním dílu: 

„Ano, šel jsem se toulat..." (Kundera 1968: 25). Hrdina nás v rámci procházky 

uvádí do doby před oněmi patnácti lety. Důležité je, že zde začíná ucelenější 

retrospektiva. Čtenáři se víc a víc odkrývá osud hlavního hrdiny. Svým 

způsobem znamená tato kapitola jakýsi bod zlomu, neboť vypravěč začíná 

odstiňovat minulost, a tím postupně také motivy svého návratu do rodné vsi. 

V důsledku retrospektivního zaměření kapitoly dochází k prolínání 

různých časových rovin i míst děje. Kapitola má 86 stran, z toho 19 se jich 

věnuje události, která vedla k Ludvíkovu - jak sám říká - „prvnímu životnímu 

ztroskotání" (k rozchodu s dívkou a následnému vyloučení z komunistické 

strany), následujících 86 stránek je pak věnováno Ludvíkovu pobytu u PTP. 

V retrospekci se střídají různá tempa vyprávění. Při vzpomínání se 

vypravěč u některých událostí pouze pozastaví, jiné popisuje zeširoka a detailně, 

včetně pocitů nebo promluv (např. scéna se šumavskými trpaslíky - viz. níže, 

nebo: „Jednoho dne mne však sama zastavila na chodbě fakulty: 'Chtěla bych 

s tebou mluvit.'(...)" (Kundera 1968: 37), a tím tyto situace zvýznamňuje. 

Reminiscence míst jsou pasážemi detailního a zdlouhavého popisu: „Jak 

škaredá je Morava (řeka tak hnědá, jako by v ní proudila spíš tekutá hlína než 

voda) a jak truchlivé je její nábřeží: ulice z pěti jednoposchoďových 

měšťanských domů, které nejsou spolu spojeny a stojí každý zvlášť, podivínsky 

a siře; snad měly tvořit základ nábřeží, jehož honosnost se pak už nikdy 

neuskutečnila; dva z nich mají na sobě z keramiky a štukatury andílky a drobné 

výjevy, které jsou dnes už ovšem oprýskány: anděl je bez křídla a výjevy jsou 



místy svlečeny z cihly, takže ztrácejí srozumitelnost. Pak ulice sirých domů končí, 

jsou už jen železné stožáry elektrického vedení, ..." (Kundera 1968: 25) 

Naopak popisy osob a událostí jsou mnohem dynamičtější, k čemuž 

přispívají také dialogy a vůbec rychlé střídání narativních a dialogických bloků. 

Ty jsou představovány řečí přímou, nepřímou ( „...zda prý znám Markétu. Řekl 

jsem, že ji znám. Ptali se mne, jestli jsem si s ní dopisoval. Řekl jsem, že ano. 

Ptali se mne, jestli si nepamatuju, co jsem jí psal. Řekl jsem, že si to 

nepamatuju..." (Kundera 1968: 32)) nebo nevlastní přímou („Soudruzi, to měla 

být legrace, řekl jsem a cítil, že mi nikdo nemůže uvěřit. Je vám to k smíchu? 

Zeptal se jeden ze soudruhů dvou dalších (...) To byste museli znát Markétu! řekl 

jsem. My ji známe, odpověděli mi. Tak vidíte, řekl jsem, Markéta bere všechno 

vážně (...) To je zajímavé, řekl jeden ze soudruhů, nezdálo se nám..." (Kundera 

1968: 33)) 

Abreviace („Pozbyv studia, pozbyl jsem i nároku na odklad vojenské 

služby, a tak jsem už jen čekal na podzimní odvody; čekání jsem vyplnil dvěma 

dlouhými brigádami: pracoval jsem nejdřív na silnici, která se opravovala 

někde u Gottwaldova, ke konci léta jsem se přihlásil k sezónním pracím do Fruty, 

továrny na zpracování ovoce, a pak konečně přišel podzim a já jsem jednoho 

rána (po probdělé noční cestě vlakem) dobloudil do kasáren v neznámém 

škaredém ostravském předměstí." (Kundera 1968: 43)) se střídá s amplifikací 

(„Pak pro nás přišel četař a odvedl nás do jednoho baráku; nahrnuli jsme se do 

chodby a chodbou do jakési větší místnosti, kde byly kolem dokola samé 

obrovské nástěnky s hesly, fotografiemi a neumělými kresbami; na čelní straně 

byl z vystříhaného červeného papíru našpendlen velký nápis: BUDUJEME 

SOCIALISMUS a pod tím nápisem byla židle a u ní stál maličký vyhublý 

stařík." (Kundera 1968: 44)) 

Charakteristickým rysem Ludvíka coby vypravěče je stručnost 
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a preciznost, s jakou analyzuje a reflektuje dění kolem sebe i sebe samotného: „ 

(...) Tak hbitě byl každý z nás zbaven své osobní vůle a stal se něčím, co se 

navenek podobalo věci (věci disponované, posílané, zařazované, odvelované) 

a uvnitř člověku (trpícímu, nazlobenému, obávajícímu se); (...)" (Kundera 1968: 

44). Hovoří jasně a bez emocí: „Samozřejmě ze z toho plynulo krutější 

zacházení i hrozivé nebezpečí, ze se prezenční služba může protáhnout déle než 

na povinné dva roky, ale já jsem se nejvíc děsil toho prostého faktu, že jsem se 

octl mezi těmi, které jsem považoval za své úhlavní nepřátele, a že mě k nim 

přeřadili (definitivně, neodvolatelně a s doživotním cejchem) mí vlastní 

soudruzi." (Kundera 1968: 45) V tom tkví zásadní rozdíl Ludvíkova a Helenina 

způsobu vyprávění. Helena je oproti Ludvíkovi velice emotivní a citově 

nevyrovnaná, její roztěkané výpovědi mnohdy působí chaoticky a jsou plné 

nesouvislých trsů představ. 

Jde o vypravěčskou zprávu, o naraci v první osobě (ich-formě), uváženou 

a racionálně strukturovanou. Rychlým střídáním dynamických a statických, 

narativních a dialogických, popisných a úvahových úseků dociluje velice 

rytmické skladby. „Mohl bych vzpomínat na další vojáky, kteří se mnou sdíleli 

tehdejší osud, ale chci se držet jen podstatného: nejraději jsem měl Honzu. 

Vzpomínám si na jeden z našich prvních rozhovorů; bylo to o malé přestávce ve 

štole, kdy jsme se octli (kousajíce přesnídávku) vedle sebe a Honza mne práskl 

do kolena: 'Co ty hluchoněmé, co ty seš vlastně zač?' Byl jsem tehdy opravdu 

hluchoněmý (obrácen do svých věčných vnitřních sebeobhajob) a ztěžka jsem se 

mu snažil vysvětlit (slovy, jejichž umělost a hledanost jsem vzápětí hned sám 

nepříjemně cítil), jak jsem se sem dostal a proč sem vlastně nepatřím. Řekl mi: 

Vole, a my sem patříme?' Chtěl jsem mu znovu objasnit svůj názor (hledal 

jsem přirozenější slova) a Honza, polknuv poslední sousto, řekl pomalu: 

'Kdybys byl tak vysoké, jak seš blbé, tak by ti slunko propálilo lebku.' Z té věty 
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se na mne vesele šklebil plebejský duch periférie a já jsem se náhle zastyděl nad 

tím, že se pořád zhýčkaně dovolávám ztracených privilegií, když jsem své 

přesvědčení přece vystavěl právě na odporu k privilegiím 

a zhýčkanosti." (Kundera 1968: 51) 

Podstatné přibližuje detailněji, méně podstatné ponechává stranou 

a mnohdy jen zmíní; např. charaktery osob, jež považuje za důležité, nebo 

popisy událostí, které se mu nějak vryly do paměti, zabírá zeširoka, tempo 

následně zpomalují úvahové či popisné pasáže. 

Důležitou úlohu zaujímá v jeho vyprávění introspekce: analýza jeho 

chování a pocitů, racionální definice vývoje jeho „já"; s každým zážitkem 

a průvodní úvahou je čtenáři více ozřejmován: „ Ozvala se snad ve mně nějaká 

morální zásada? Nesmysl; byla to prostě nechuť. Ale proč nechuť, když ještě 

pár hodin předtím jsem měl zuřivou chuť na ženu, přičemž zlobná zuřivost té 

chuti souvisela právě s tím, že mi bylo programově jedno, kdo bude ta žena? Byl 

jsem snad jemnější než druzí a ošklivily se mi prostitutky? Nesmysl: Zaskočila 

mne lítost. (...)" (Kundera 1968: 57) 

Hrdinovu postavu vysvětlují také elegantní analogie a metafory: 

„ (...) šel jsem kolem nízkých nouzových baráků, které byly samy jakousi osadou 

v osadě, a viděl jsem kousek od nich stát vilu, sice špinavou a šedou, ale 

obklopenou zahradou a železným plotem; na rohu zahrady rostla velká smuteční 

vrba, která byla v této krajině jakýmsi zbloudilcem - a přece, říkal jsem si, snad 

právě proto sem patřila. Byl jsem rozrušen všemi těmito drobnými objevy 

nepatřičností, nejen že jsem v nich viděl jednotícího jmenovatele této krajiny, ale 

především proto, že jsem v nich spatřoval obraz vlastního osudu, svého vlastního 

vyhnanství v tom městě; a ovšem: to promítnutí mého osobního příběhu do 

objektivity celého města mi poskytovalo jakési smíření; (...)" (Kundera 1968: 



59) Toto všechno z něj dělá vývojovou postavu s bohatě individualizovaným 

vnitřním životem. 

Zastavme se nyní u klíčových motivů této kapitoly: jasně zřetelným je zde 

motiv pohlednice, který souvisí s polaritou veřejné - soukromé. Vždyť 

pohlednici si může každý přečíst, její obsah není nijak znepřístupněn. Bohužel 

pro Ludvíka ale došlo k omylu, kdy věc zcela soukromá a intimní (vyznání 

lásky) byla vyhodnocena jako veřejná, mířená proti straně, a nějako škleb 

zhrzeného milence, ale jako provokace a politický program. Z uvedeného už 

vyplývá další motiv, a to motiv dohledu; v tomto případě jde o dohled 

usvědčující, kdy „někdo se dívá" a jiný „je nahlížen" (Ludvík). 

Jedna špatně interpretovaná pohlednice roztočila kolem Ludvíka události, 

v jejichž důsledku se z bezstarostného a naivního mladíka stává ztroskotanec, 

zpustošené individuum; náladu idealismu u něj střídá fáze „odidealizovávání", 

podpořená pochybovačstvím v něj samotného: „Nesouhlasil jsem s Markétou, 

odmítl jsem ji a ztratil jsem ji, ale je to pravda, že jsem se cítil nevinný? Zajisté, 

utvrzoval jsem se neustále o směšnosti celé aféry, ale zároveň (a to se mi dnes 

z mnohaletého odstupu zdá nejtrapnější a nejpříznačnější) jsem začínal vidět tři 

věty na pohlednici očima těch, kteří mne vyšetřovali, začal jsem se těch vět děsit 

a lekal jsem se, že na mne pod pláštíkem legrace vyzrazují snad opravdu něco 

velmi vážného, totiž to, že jsem nikdy nesplynul zcela s tělem strany, že jsem 

nikdy nebyl skutečným proletářským revolucionářem, (...)" (Kundera 1968: 41). 

Počátek destrukce člověka lze spatřovat rovněž v odporu vůči hodnotám jemu 

blízkým: „Nemohl jsem vzít klarinet do ruky a cítil jsem, jak se mi všechno to 

folklórní vřískání z duše protiví, protiví, protiví..." (Kundera 1968: 43) 

Ve fázi příchodu k pomocným technickým praporům se znovu zjevuje 

motiv cesty; po cestě na jižní Moravu (viz. kap. Ludvík I) je před námi téma 



„ztracené cesty": „(...) ano, říká takový nápis, přístav tu stále ještě je, ještě trvá, 

bezpečný a krásný ve své někdejšnosti, ale cesta, cesta je ztracena!" 

(Kundera 1968: 49) Už jen v tomto jediném spojení je zahrnuta Ludvíkova 

beznaděj a pustota. Nejde o cestu jako takovou, z bodu A do bodu B, ale o 

smysluplné vyplňování okamžiků, o možnost dosahovat vytouženého nebo po 

něčem či někom alespoň smysluplně toužit, jde o to mít perspektivu a cíl, který 

on bohužel nikde nevidí... Motiv cesty zde úzce souvisí s motivem msty z první 

kapitoly; Ludvíkova pomsta má být satisfakcí za onu „ztracenou cestu". Taje 

zároveň důsledkem chybné interpretace pohlednice. Dá se tedy říci, že klíčové 

motivy z první a třetí kapitoly spolu těsně souvisí. 

V momentě, kdy se Ludvík cítí snad nejvíce ztracen, přichází Lucie. 

Neobyčejná obyčejná dívka, které se podaří Ludvíka znovu „vzkřísit": „Od 

onoho večera se ve mně všechno změnilo; byl jsem opět obydlen; nebyl jsem už 

jen tou žalostnou prázdnotou, v níž se proháněly (jak smetí ve vyrabovaném 

pokoji) stesky, výčitky a žaloby; pokoj mého nitra byl náhle uklizen a kdosi 

v něm žil. Hodiny, které v něm na stěně visely s rafičkami po dlouhé měsíce 

nepohnutými, se pojednou roztikaly. To bylo významné: čas, který až dosud 

plynul jako lhostejný proud od ničeho k ničemu (byl jsem přece v pauze!) bez 

jakékoli artikulace, bez jakéhokoli taktu, začal opět získávat svou zlidštěnou 

tvář: začal se členit a odpočítávat. Začal jsem lpět na propustkách z kasáren 

a jednotlivé dny se mi měnily v příčle žebříku, po němž jsem stoupal za Lucií." 

(Kundera 1968: 65) 

Přestože jí vyprávějící Ludvík věnuje poměrně dlouhý úsek textu, 

nedostává její postava ani zdaleka ostřejší kontury; prostě existuje a, jak sám 

aktér říká, „její klid, prostota a skromnost jsou hodnoty, které potřebuju" 

(Kundera 1968: 62). Lucie je v románu jednou z nejdůležitějších postav, nepatří 

přitom ale mezi vypravěče. Nemá svůj monolog a je osvětlena jen zvenčí 
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monology Ludvíka a Kostky. Její postava zůstává zahalena tajemstvím, chybí 

totiž její vnitřní osvětlení, nikdy nepromlouvá sama za sebe. 

Ludvík zažívá k Lucii přímo lyrický vztah, plný citů a nálad. Ona tvoří 

pravý opak k prostitutkám, které jedině před ní Ludvík u PTP poznal. Tak jak 

ony byly pouhým tělem bez tváře, Lucie je pro změnu duší bez těla; on je 

naplněn souzněním, porozuměním, které mezi nimi panuje, její tělo však pro něj 

(alespoň zpočátku) není objektem sexuální touhy: „Až dotud byla pro mne Lucie 

vším možným: dítětem, pramenem dojetí, pramenem útěchy, balzámem i únikem 

ode mne samotného, byla pro mne skoro doslova vším - kromě ženou. Naše 

láska v tělesném slova smyslu nepřesáhla hranici polibků... " (Kundera 1968: 

75) 

Jde snad o platonickou lásku? Či snad z její strany dokonce 

o lásku dětskou? Lucie má duši, která je pro Ludvíka vším; tělo získává 

paradoxně až ve chvíli, kdy ji spatří v nových černých šatech. Ne její nahota 

v něm „odstartuje" touhu, nýbrž „převlek": „ Ve chvíli, kdy si Lucie oblékla jiné 

šaty, byla náhle celá rovnice porušena; Lucie náhle utekla mým představám o 

Lucii; pochopil jsem, že má před sebou i jiné možnosti 

a podoby než ty jímavě venkovanské. Viděl jsem ji najednou jako hezkou ženu, 

jejíž nohy se lákavě rýsují pod dobře střiženou sukní, jejíž proporce jsou dobře 

rozvrženy a jejíž nenápadnost se rázem rozplyne v šatech, které mají výraznou 

barvu a pěkný střih. Byl jsem docela omámen jejím náhle objeveným tělem." 

(Kundera 1968: 75) 

Motiv touhy nenechá dlouho čekat na motiv soulože. Tu pojímá 

k Ludvíkovu překvapení Lucie jako „náboženskou slavnost": „(...) na stole 

zářila zlatá kytice jiřin, u okna se tyčily dva velké fíkusy a všude (na stole, 

na posteli, na zemi, za obrazy) byly rozsypány a zastrkány zelené snítky 

(asparágu, jak jsem vzápětí zjistil), jako kdyby byl očekáván příjezd Ježíše Krista 
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na oslátku." (Kundera 1968: 84) Žádný obřad se však nekoná, dochází 

k neporozumění signalizovanému motivem studu, vycházejícího z Luciiny duše 

dítěte. 

Ludvík jako „silný muž" ale touží dominovat (to ovšem vyžaduje slabou 

pozici ženy), pro její bránění se mu to však nedaří. Dostavuje se uražená mužská 

ješitnost, přesvědčování, zlost (ze strany Ludvíka), sliby (od Lucie), že příště, 

dnes ne, až příště... T. Kubíček ve své knize Vyprávět příběh mimo jiné rozvíjí 

teorii, ve které říká: „Muž nemůže dominovat nestydaté kurvě, tělu bez tváře, ba 

naopak, ta jej kasíruje. (...) Silná pozice ženy je popřením muže, tedy kastrací; 

může dominovat právě té, která se stydí a stydlivě zakrývá tělo, což je pro něj 

eroticky příznakové. (...)" (Kubíček 2001) Z toho by vyplývalo, že Ludvík je 

dominantním vůči Lucii. Ano, máme muže v silné pozici oproti stydlivé dívce. 

Čili dominantního vůči dominující. Já bych si zde ale dovolila panu Kubíčkovi 

odporovat: jak může dominovat odmítnutý? Dle mého je to ona, kdo dominuje, 

neboť ona „rozhodla", že k souloži nedojde. Na druhou stranu on si soulož 

vysnil a interpretoval i kamarádům, čímž se dominantním, byť jen naoko, stal. 

Nechrne ale úvah o dominanci, neboť toto není mým cílem. 

Nezůstává než fakt, že Lucie se pro Ludvíka stala osudovou ženou; dále 

se už vlastně přesouváme s hrdinou jen od útvaru k Lucii, a i v pasážích 

odehrávajících se mezi „černými" je Lucie přítomna alespoň ve vzpomínce, 

takže vlastně stále. 

Ukáže se, že láska těch dvou zůstala nenaplněna. A nejen to. Po jejich 

lásce bez sexu následuje pocit zpustošení, a to obou dvou: Ludvík opět cítí 

vyprahlost a prázdnotu („byl jsem poušť na poušti"), Lucie mu zmizí z dohledu, 

neznámo kam. 

V jejich vztahu fungovalo několikeré pnutí: lyrický a láskyplný vztah 

v protikladu k velmi „epickým" životním podmínkám a možnostem, Luciina 
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dětská láska a nevinnost v opozici proti „živočišné" touze Ludvíka, Luciino 

setrvávání v mezích platonické lásky oproti Ludvíkově urputné snaze o její 

překročení. 

Díky „dokonalé paměti" hrdiny nahlížíme i do jeho nejniternějších pocitů 

a úvah, jsme bezprostředními svědky jeho vnitřních vyznání; je bezezbytku 

upřímný, svěřuje se absolutně, totálně, i se všemi asociacemi; nic před čtenářem 

nezastírá a neskrývá, ani činy, ani svou vnitřní řeč; přitom ovšem disponuje 

schopností racionální analýzy: „ (...) řekl bych, že to bylo jedinkrát v mém 

životě, kdy jsem prožíval totální touhu po ženě, v níž bylo angažováno vše, co ve 

mně je: tělo i duše, chtíč i něha, stesk i zběsilá vitalita, touha po sprostotě 

i touha po útěše, touha po okamžiku rozkoše i po věčném držení." (Kundera 

1968: 9 8 - 9 9 ) 

„A já jsem si lehl na postel a měl jsem prázdno v duši a chtěl jsem ji volat 

nazpět, protože se mi po ní stýskalo už v té chvíli, kdy jsem ji vyháněl, protože 

jsem věděl, že je tisíckrát lepší být s Lucií oblečenou a zdráhající se, než být bez 

Lucie; protože být bez Lucie znamenalo být v absolutní opuštěnosti. " (Kundera 

1968: 105) 

Jak jsem zmínila výše, právě toto spojení schopnosti racionální reflexe, ale 

i hlubokého prožitku z něj dělá plnohodnotnou postavu a románu dodává 

„šťávu". 

Jeho citově vzrušený vztah k objektům deskripce (ať už jde o ženy, 

kamarády, věci...), všechny asociace nebo metafory přispívají významnou 

měrou k expresivitě jeho popisů. 

Myšlenky mu mnohdy přeskakují v různých časových perspektivách i na 

různá místa: „Skutečný pramen hněvu byl však mnohem hlubší (styděl bych se 

ho svěřit): myslil jsem na svou ubohost, smutnou ubohost neúspěšného mládí, 

(...) vybavovalo se mi marné dobývání Markéty, ohavnost blondýny na žacím 
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stroji a znovu marné dobývání Lucie. A chtělo se mi hlasitě žalovat: proč 

musím být ve všem dospělý, jako dospělý souzen, vylučován, (...) ale proč v lásce 

nesmím být dospělý a musím polykat všechnu potupu nedospělosti? Nenáviděl 

jsem Lucii (...)" (Kundera 1968: 104). Jeho narace však nikdy nepřestává stavět 

na přesnosti reflexe a neemotivnosti, zaujímá ironický až cynický pohled na 

okolní realitu, která je racionálně vyhodnocována a zvažována. 

To všechno se ale děje jenom proto, abychom my, čtenáři, mohli na 

základě takovéto precizní deskripce dostat celistvý obraz jeho makro-

i mikrosvěta a zformovat si jej do takřka hmatatelné podoby. 



2.5 Jaroslav 

Motto: 

„Kdysi bylo všechno lepší... Dokonce i minulost." 

(Brie) 

Kapitola čtyři je Jaroslavovým partem. Jeho pásmo tvoří, jak naznačil 

Kundera, asi 1/6 knihy a začíná i končí snem; v první podkapitole snem 

skutečným, jeho popisem, na závěr se ke snu ukládá. Jde přitom o tentýž sen, 

o takový, ve kterém je šťasten (tradice Jízdy králů). 

Charakteristickým rysem, přítomným v průběhu celé kapitoly je 

Jaroslavova orientace na minulost, láska k tradicím a lidové hudbě - doslova 

fixace na svět lidové písně a touha ji oživit. 

Hrdina promlouvá v první osobě formou referujícího vyprávění, 

které prostupuje postup scénického zobrazení: „Pode mnou byly tři matrace na 

leštěném dřevu. Leštěné dřevo nemám rád. Také ohýbané kovové tyče, na nichž 

gauč stojí, nemám rád. Nade mnou ze stropu visí růžová skleněná koule se třemi 

bílými pásky, které ji obtáčejí. Tu kouli taky nemám rád. Ani příborník naproti, 

za jehož sklem je vystaveno mnoho jiného zbytečného skla. Ze dřeva je tu jen 

v koutě černé harmonium. Jen to mám rád v tomto pokoji." (Kundera 1968: 

116) 

Základ Jaroslavova vyprávění tvoří vnitřní monolog, v němž se prolínají 

různé časové perspektivy („Pamatuju si to dobře. Seděl jsem na otáčivé židličce, 

Vladimír proti mně na gauči. Opíral jsem se loktem o zavřené víko harmonia, 

milovaného nástroje. Od dětství jsem ho slýchával. Otec na něj denně hrál. 

Hlavně lidové písně v prostých harmonizacích. Jako bych slyšel daleké zurčení 

pramenů. Kdyby tohle chtěl Vladimír pochopit. Kdyby tohle chtěl 



pochopit." (Kundera 1968: 118)), a který je kompozičně velmi rozvolněn. 

Nechává volně plynout myšlenky, přeskakuje z místa na místo, z jednoho 

okamžiku do jiného, přesto (podobně jako u Heleny) ještě nelze mluvit 

o technice proudu vědomí, neboť jakási racionalita sledu představ je zachována; 

klade vedle sebe bezprostřední data vědomí, stále ale můžeme sledovat nit těchto 

asociací. Rozdíl mezi jeho a Heleninou rozvolněností tkví v tom, že zatímco ona 

nechává myšlenky plynout v rámci pouhých několika okamžiků, kdy uléhá 

k spánku, Jaroslavovy myšlenky se rozbíhají v době celých několika dnů. Tak je 

to alespoň nabídnuto čtenáři. 

Někdy užívá metafor („...A teď už si docela zvykám, že je můj život málo 

pevný dům.(i (Kundera 1968: 117)), („...Ale já jsem myslil na to, že překročila 

práh a že od této magické chvíle bude z ní krása opadávat jak listí ze stromu. 

Viděl jsem v ní to budoucí opadávání. Myslil jsem na to, že není jen květ, ale že 

v tomto okamžiku je už v ní přítomen i budoucí okamžik ovoce..." (Kundera 

1968: 139)) nebo analogií („A tak, když stojíš tváří v tvář celé naší lidové hudbě, 

je to, jako by před tebou tančila žena z Tisíce a jedné noci a shazovala postupně 

závoj po závoji. Hle. První závoj. Je z hrubé látky potištěné triviálními vzorci. 

To jsou nejmladší písně pocházející z posledních padesáti, sedmdesáti 

let..." (Kundera 1968: 123 - 124)) 

Jeho vyprávění bývá ve své expresivitě subjektivní („Byla to chvíle 

jasnozření. Ve Vlastině zraněné postavičce uviděl jsem náhle jinou, mnohem 

známější postavu. Jak to, že jsem na to nepřišel už dávno? Vlasta byla přece 

"chudobná děvečka ", postava z tolika lidových písní! Chudobná děvečka, která 

na světě nemá než tu svou poctivost,..." (Kundera 1968: 135)), s rysy 

selektivnosti a kinetičnosti; Jaroslav se totiž soustřeďuje (což samo o sobě 

souvisí už s vnitřním monologem) na momenty a detaily významné a sugestivní 

pro něj, statické pasáže jsou oživovány a zrychlovány vyprávěním a dialogem: 
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„Pak vešla do pokoje Vlasta. Říkám si často, že by měla ztloustnout. Tlusté ženy 

bývají dobračky. Vlasta je hubená a ve tváři už má mnoho drobných vrásek. 

Zeptala se mě, jestli jsem se nezapomněl po cestě ze školy stavit v prádelně pro 

prádlo. Zapomněl. „ To jsem si mohla myslet," řekla a zeptala se mne, jestli 

dnes budu konečně jednou doma. Musil jsem jí říct, že ne. Mám za chvíli ve 

městě schůzi. Na okrese. „Slibovals, že se dnes budeš s Vladimírem 

učit." Pokrčil jsem rameny. (...)" (Kundera 1968: 116) 

Zpomalení následuje například v úvaze nebo popisu, děj je retardován, 

dynamika popřena: „Když jde o krk, má to i svoje přednosti. Člověk prohlédá 

k jádru. Byla válka, hrálo se o život národa. Slyšeli jsme lidové písně a chápali 

jsme najednou, že ony jsou nejpodstatnější podstatou. Zasvětil jsem jim život. 

Splývám jimi s proudem, který teče hluboko vespod. Jsem vlnou toho proudu. 

Jsem vlnou a řekou zároveň. A je mi tak dobře." (Kundera 1968: 119 - 120) 

Rytmus je tak střídavě posilován a oslabován, tempo udržuje 

i abreviace („V sedmačtyřicátém roce jsme maturovali a na podzim jsme se 

rozjeli do světa. Ludvík odjel studovat do Prahy, já do Brna. Oba jsme nechali 

doma dva opuštěné lidi. Ludvík maminku, já tatínka. Brno je naštěstí od nás dvě 

hodin vlakem. Ale Ludvíka jsem po maturitě celý rok neviděl." (Kundera 1968: 

128)) s amplifikací: 

„...Můj tatínek pohostil nejdřív všechny slivovicí, chlebem a špekem. 
Starosvat pak všem pokynul, aby se utišili, a zvučným hlasem zarecitoval: 
Mně zvláště vážení panicové a panny, 

pánové a paní! 

Z té příčiny jsem vás do příbytku tohoto zavolal, 

Že zde přítomný mládenec žádost dal, 

Abychom s ním do příbytku otce Vlasty Netáhalové vážili 

cestu, 

protože jeho dceru, šlechetnou pannu si zvolil za nevěstu...' 
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Starosvat, nejstarší družba, je náčelníkem, duší, ředitelem celého obřadu. 

(...)" (Kundera 1968: 135 - 136) 

Díky faktu, že je Jaroslavova postava konstituována podle několika 

různých hledisek - více než u ostatních vypravěčů - (jednání, řeč, nitro, 

myšlenky, úvahy...), vnímá jej čtenář stereoskopicky, což přispívá k jeho 

plasticitě. Užito je přitom charakteristiky přímé („...Jsem poslušný. Neumím 

odporovat slabším..." (Kundera 1968: 142)) i nepřímé (např. odchod ze studií 

aj.), která si konkuruje s vnější a vnitřní. 

K věrohodnosti jeho postavy přispívá také jazykový styl. V textu se 

objevují etnografismy, slova charakterizující skutečnost specifickou pro život 

v daném regionu: fěrtuška, kordula, starosvat... Spolu s popisem tradic 

a důrazem na rázovitost prostředí je tak v Jaroslavově partu zcela zřejmý 

tzv. lokální kolorit. 

Jaroslava dále charakterizují krátké, emotivní věty a jejich lyrická tónina 

(„...Moje maminka za ním chodívá často k tomu okénku. Petr pro ni všechno 

udělá, protože je hezká. Nechá ji, aby se dívala. A maminka nás vidí. Mě 

i tatínka." (Kundera 1968: 134)); v podkapitole věnované lidové písni je ale 

jeho tón naopak věcný („...Metrický systém umělé hudby spočívá na symetrii. 

Celá nota se dělí na dvě půle, půlová na dvě čtvrťové, takt se dělí na dvě, tři, 

čtyři stejné doby..." (Kundera 1968: 122)) 

Do světla dostává kromě sebe také Ludvíka. Na několika místech se jejich 

vyprávění prolíná, aby čtenáři podali tutéž situaci, pouze jiným způsobem, z jiné 

perspektivy. Takovýto kompoziční princip nazýváme variací, v tomto případě 

jde o volné prozaické variace na stejné téma; v rámci toho se uplatňuje též 

kontrast - totiž když oba popisují tutéž událost s jiným verbálním doprovodem. 

Mluvím např. o „setkání" těch dvou po letech (které Ludvík v úvodní kapitole 

pouze letmo zmínil) nebo o Jaroslavově svatbě. 



Díky Jaroslavovi se nám zaplňují bílá místa Ludvíkova života, dostává se 

nám vysvětlení, která Ludvík záměrně buď zatajil, nebo snad nepovažoval za 

důležitá. Jeho osud díky Jaroslavovi nahlížíme ještě dále do minulosti, než nám 

umožnil Ludvík sám (např. rodina Kouteckých a jejich místo v Ludvíkově 

životě). Díky tomu se čtenáři mění obraz Ludvíka, jak si jej konstituoval 

z kapitol vyprávěných jím samým. Vyvstává před námi jako chlapec, kterému 

život už v dětství připravil nejeden karambol. Když mu bylo třináct, odvedli mu 

tatínka do koncentračního tábora, odkud se už nikdy nevrátil. S maminkou pak 

třeli bídu s nouzí, zdálo se, že ani nebude moct vystudovat. Nakonec jej 

„zachránila" otcova sestra, která ho s manželem začala finančně podporovat. 

Jejich vzájemné vztahy ale nebyly dobré, Ludvík totiž nemohl přenést přes srdce, 

že teta se strýcem nesnesou jeho maminku. To vše se na Ludvíkovi velmi 

podepsalo, zvláště když jej maminka „nutila", aby taková příkoří vydržel, hlavně 

když dostuduje. Ludvík se cítil svázaný, že nemůže nespravedlnosti odporovat, 

těžce nesl, že pod matčiným nátlakem musí všechny nespravedlnosti trpět. Také 

„zuřil, že ho Koutečtí vystavují jako doklad své dobročinnosti. " (Kundera 1968: 

127) Nakonec se mu ale podařilo z jejich „péče" vymanit, znovu nabyl 

potřebnou svobodu, vystoupil z církve, upsal se komunistické straně a stal se 

z něj sebejistý mladý muž, odmítající ohlížet se do minulosti, zapálený pro lepší 

budoucnost a plný ideálů. To už jsme znovu zpět u Ludvíka, jak jej známe 

z jeho vlastního vyprávění. 



2.6 Ludvík III 

Motto: 

„Žádná vina není zapomenuta, 

pokud o ní ví svědomí." 

Tato kapitola je pokračováním narativního diskurzu Ludvíka Jahna. 

Popisuje chronologicky jeden den, s častými retrospektivními odbočkami 

a úvahami. Vše vnímáme Ludvíkovýma očima, jeho mozkem, srdcem... Citové 

rozpoložení, naladění, vnější svět... Čili vnější i vnitřní život a chod je plně 

vázán na postavu Ludvíka. To platí nejen pro tuto, ale pro všechny 

„jeho" kapitoly. 

Základem vyprávění je - tradičně - vnitřní monolog. Důraz je přitom 

kladen na vnitřní svět postavy, na jakousi tichou samomluvu, realizovanou opět 

ich-formou. Místy je monolog uskutečňován formou autokomunikace, to když 

si hrdina klade otázky (na něž si někdy rovnou odpovídá): „(...) proč jsem ji 

potkal? Což má mít Luciin příběh ještě nějaké pokračování? Co znamená toto 

setkání a co mi chce říci? (...)" (Kundera 1968: 150) 

Jde přitom zase o plynutí myšlenek, řekla bych dokonce o volné plynutí 

myšlenek, nesrovnatelné ovšem s vyprávěcím postupem stream of 

consciousness; v našem případě jde totiž o zcela racionální, nikoli chaotický, 

sled představ a myšlenek, zastřešovaný vždy jakýmsi společným jmenovatelem: 

„Ne snad že by se toho rána Lucie vytratila z mého vědomí, ale vrátila se zase 

do své někdejší abstraktnosti. Do své abstraktnosti? Ano: Když mi Lucie 

v Ostravě tak záhadně a krutě zmizela, neměl jsem nejdřív žádnou praktickou 

možnost po ní pátrat. A jak potom (po mém propuštění z vojny) ubíhala léta, 



ztrácel jsem pomalu touhu po takovém pátrání. Říkal jsem si, že Lucie, ať už 

jsem ji miloval jakkoli, ať byla sebevíc jediná, je zcela neodmyslitelná od situace, 

v níž jsme se spolu potkali a zamilovali se. Zdálo se mi, že je jakási chyba 

v úvaze, jestliže člověk abstrahuje milovanou bytost od všech okolností, v nichž ji 

poznal a v nichž ona žije, když se ji snaží v urputném vnitřním soustředění očistit 

od všeho, co není ona sama, tedy i od příběhu, který spolu prožili a jenž tvoří 

konturu jejich lásky. Nemiluji přece na ženě to, čím je ona sama sobě a pro sebe, 

nýbrž to, čím se obrací ke mně, čím je pro mne. (...)" (Kundera 1968: 149) 

Charakteristickým rysem je, jak patrno, subjektivizace a pro subjektivní 

prožívání je zase charakteristická prostupnost tří časových perspektiv -

,/ninuloucně přítomnící budoucnění" (Peterka 2001: 163). Díky takovéto 

nepřetržité přechodnosti vnitřního časového vědomí jsme svědky psychologické 

bezprostřednosti; vnímáme vnitřní hlas postavy, reflektujeme jeho otázky na 

vlastní vědomí a je nám umožněno sdílet i příslušné odpovědi či hypotézy. 

Výrazným prvkem je také časová modifikace. Prostřednictvím 

referujícího vyprávění nám vyvstává abreviovaný příběh (např. popis ne/hledání 

Lucie po propuštění z vojny), protínaný postupem scénického zobrazení, a tedy 

naopak amplifikovaný (úvahy). Výsledkem takového střídání zkracovaných 

a prodlužovaných dějových úseků je dynamické tempo vyprávění. 

Dostáváme se postupně do bodu, kdy je implikováno, že se skutečně jedná 

o „román lidské existence" (jak jsem psala už v kapitole Vstupní charakteristika 

románu), ve kterém jsou tematizovány základní otázky lidského bytí a v němž je 

pozornost soustřeďována ke konkrétní existenci. Ludvíkova pasáž je uvedena 

množstvím filosofických otázek, které zavání až existencialismem. Uvedu pár 

příkladů, které mě k takovému názoru vedou: 

„ Cožpak příběhy, kromě toho, že se dějí, že jsou, také něco říkají? Nemusím 

snad zdůrazňovat, že jsem člověk veskrze střízlivý. Ale snad ve mně přece jen 
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zůstalo něco z iracionálních pověr, například právě tohleto podivné přesvědčení, 

ze veškeré životní příběhy, které mne potkávají, mají navíc nějaký smysl, něco 

znamenají; ze život svým vlastním příběhem něco o sobě vypovídá, že nám 

postupně zrazuje nějaké své tajemství, že před námi stojí jako rébus, jehož smysl 

je třeba vyluštit, že příběhy, které ve svém životě žijem, jsou mytologií toho života 
v 

a že v té mytologii je klíč k pravdě a k tajemství. Ze je to klam? Je to možné, je 

to dokonce pravděpodobné, ale nemohu se zbavit té potřeby ustavičně luštit svůj 

vlastní život (jako by v něm byl opravdu skryt nějaký smysl, význam, pravda), 

nemohu se zbavit té potřeby, i kdyby nebyla ničím než potřebou jakéhosi hraní 

(jako je hraním luštění rébusů)." (Kundera 1968: 150 - 151) 

„(...) Helena vyletěla toho dne prvním letadlem z Prahy a v Brně měla nasednout 

na autobus, který sem přijíždí před jedenáctou hodinou. Uvědomoval jsem si, že 

tyhle dvě hodiny budou dokonale prázdné a dokonale zbytečné. (...)" (Kundera 

1968: 155) 

Do příběhu v tomto dílu opět zasahuje Lucie. Ani teď se nám ale její 

postava více neodhaluje; přestože už jí byl věnován velký díl textu, nefunguje 

přímá úměra ve smyslu čím víc vypravěč hovoří, tím víc víme. Naše vnímání 

Lucie jakožto postavy bez ostřejších kontur Ludvík jen podtrhuje, když ji sám 

nazývá „legendou, myšlenkou, otazníkem". 

Zároveň se ale čtenářům odhaluje jev, kdy se téma obrací ve svůj opak -

konkrétně zprvu banální návštěva u holiče se mění v takřka osudovou a do 

dalších dějů zasahující událost; setkání s Lucií dává Ludvíkým myšlenkám zcela 

jiný směr, Helena přestává být tou Helenou, jejíž návštěvu dychtivě očekával. 

Mění se hrdinovo vnímání světa, jeho myšlenky jsou znovu a znovu 

přeorientovávány na Lucii a zase na Helenu atd. Ludvíkovy tázací konstrukce 

typu „proč jsem ji potkal, co znamená toto setkání a co mi chce říci? apod. " nás 

pak opět vede k existenciální problematice. 
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Nelze si nevšimnout, že pouze tři ženy mají pro Ludvíka jméno: Markéta, 

Lucie a Helena (v časové posloupnosti). Když ponecháme první stranou (vše už 

o ní také bylo více méně řečeno), Lucie je pro Ludvíka „Minulost", osudová 

žena, kterou jedinou skutečně miloval, která ale zároveň jinde než v minulosti 

pro Ludvíka neexistuje („ Co by byla postava Hamleta bez Elsinorského zámku, 

bez Ofelie, bez všech konkrétních situací, jimiž prochází, čím by byla bez textu 

své role, čím by byla abstrahována od toho všeho? Co by z ní zbylo než jakási 

prázdná, němá, iluzorní podstata? I Lucie zbavená ostravských předměstí, růží 

prostrkovaných přes drát, odřených šátků, zbavená mých vlastních nekonečných 

týdnů a vleklé beznaděje, přestala by být pravděpodobně tou Lucií, kterou jsem 

miloval. (...) A právě proto, že se mi Lucie stala něčím definitivně minulým 

(něčím, co jako minulé stále žije a jako přítomné je mrtvé), ztrácela postupně 

v mých myšlenkách svou tělesnost, hmotnost a konkrétnost a stávala se čím dál 

více jakousi legendou, mýtem vepsaným na pergamen a uloženým v kovové 

skříňce do základů mého života." (Kundera 1968: 149 - 150)); Helenu pak 

směřuje do budoucna, chápe ji ale jako „povinnost, využití příležitosti", víc s ní 

nepočítá. Zároveň Lucie ovlivňuje jeho vztah k Heleně - a jak již bylo 

naznačeno v předchozím odstavci jeho den staré setkání s ní způsobí ztrátu 

zájmu o Helenu, a tak vlastně dochází k další kolizi mezi jeho a vnějším světem, 

k tápání ve vlastní existenci a k opětovnému hledání stability: 

„Páteční setkání s Lucií, jakkoli bylo dalšího dne odhmotněno, přece jen 

v sobě zachycovalo a utlumovalo můj zájem o Helenu, zájem ještě před několika 

dny tak intenzívní. V této chvíli zůstalo z něho už pouhé vědomí zájmu; zájem 

přeložený do řeči paměti; pocit povinnosti vůči ztracenému zájmu, o němž mne 

rozum ujišťoval, že se ve vší intenzitě určitě zase vrátí." (Kundera 1968: 151) 

Vůbec motiv ženy je v románu silný. Mnohé už bylo rozebráno 

v dřívějších kapitolách (motivy těla bez tváře či duše bez těla, motiv dětské lásky 
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nebo studu apod.), zajímavý je však i postřeh, že všechny tři výše jmenované 

ženy mají něco společného s politikou; Markéta a Helena jsou s ní propojeny 

přímo (členstvím v komunistické straně a svou angažovaností), Lucie pak jako 

její popření. A snad právě tato souvislost je v Ludvíkových očích činí 

přitažlivými a „osudovými". 

Každá informace zapadá do mozaiky Ludvíkova obrazu. Vjemy, které 

hrdina sdílí, procházejí selekcí a spolu s kinetičností popisu se podílí na 

výsledném efektu textu, jako když před námi běží film; telling ve spolupráci se 

showingem rozebíhá čtenářovu obrazotvornost na plné obrátky. Jeho popis je 

stručný, přesto postupný a podrobný, pomocí různých prostředků a obrazných 

konstrukcí dociluje názornosti: 

„ Sešel jsem dolů do kavárny, avšak našel jsem tam jen zástup židlí, jež trčely 

žalostně nohama vzhůru odloženy na neprostřených stolcích, a babku ve špinavé 
v 

zástěře, která se mezi nimi ploužila. Sel jsem do recepce hotelu a zeptal se 

vrátného, který tam seděl za pultem zabořen do vypolštářované židle a do 

hluboké nevšímavosti, jestli se mohu v hotelu nasnídat. Aniž se pohnul, řekl, že 

mají dnes v kavárně zavírací den. Vyšel jsem na ulici. Byl pěkný den, mráčky se 

povalovaly po obloze a mírný vítr zvedal z chodníku prach. (...)" (Kundera 

1968: 151- 152) 

Text dokonce odpovídá náladě hrdiny; v době, kdy se nudí, zjišťuje 

i čtenář, že napětí a očekávání opadlo a rytmus oslábnul. Ludvík má před sebou 

dvě hodiny čekání na Helenu, které neví, jak by „zabil". Dlouhé věty se 

splývavou intonační linií posilují iluzi zvolnění tempa. Časový úsek dvou hodin 

je představen amplifikací zdlouhavě tak, jak se udál; textově jde o rozsáhlé, 

detailní referování, včetně hrdinových postřehů, úvah a popisů exteriérů či 

interiérů. 



Do makrokompozice jsou začleňovány mikrokompozice (vítání občánků, 

snídaně v mléčné jídelně, návštěva kostela...). V rámci mikrokompozice pak 

coby recipienti sdílíme sebemenší detaily jako např. pohled nějaké maminky na 

vítání občánků, popis kravaty cizího muže z téže události atd. Je nám také 

umožněno být přitom, když zde Ludvík rozmlouvá se svým spolužákem 

z gymnázia. Zvláštní je, že ho nenazývá jménem, nýbrž příjmením; to 

signalizuje odstup. 

Ve skutečnosti - a toto neplatí jen pro pátou kapitolu, ale pro Ludvíkův 

part celkově a pro ostatní aktéry taktéž - zachovává hlavní hrdina jistý odstup ke 

všem aktérům; totiž „príiběžné nahrazování jména osobním zájmenem je 

rozhodující krok od autorské k personální zóně. Použití osobního zájmena totiž 

vyhovuje přenesení čtenáře do vědomí takto označené osoby nebo empatii s její 

situací více než pojmenování jménem..." (Stanzel 1988: 228). Přeneseně autor 

(Kundera) označuje osobním zájmenem vždy toho narátora, který má právě 

slovo, který právě vypráví. Ten pak ostatní postavy nazývá jejich jmény. 

Čtenářovo vnímání je tak bezděky soustředěno na danou postavu coby v danou 

chvíli ústřední a ostatní bere jako „pouhé" účastníky. Recipient se stává přímým 

pozorovatelem situací, veškeré dění vnímá z bezprostřední blízkosti. 

Na snadě je úvaha, že snad i proto, že Ludvíkovi je věnován zdaleka 

největší dílec textu, a proto je čtenáři také nejdéle vnímán, je právě on 

považován za ústřední postavu. Tuto teorii bychom mohli zobecnit a říct, 

že na pomyslné ose „vřelosti" se pohybujeme od osobního zájmena (narátor) 

přes označení jménem (Lucie, Helena, Jaroslav...) až k příjmení (Kostka, 

Kovalík, Zemánek...). 

Tato kapitola od samého začátku spěje ke střetnutí Ludvíka s Helenou. 

V opozici tak stane jeho „epická" oproti její „lyrické" postavě. Motiv svádění 



má vést k Ludvíkově satisfakci, nakonec vede ale k potupné prohře, rozkryté 

Heleniným doznáním o faktickém konci jejího manželství. 

Objevují se repetice, např. vjem morového sloupu na náměstí. Ten přitom 

skýtá analogii páru Ludvík - Helena: „(...) světec podpíral oblak, oblak anděla, 

anděl jiný oblak, jiný oblak jiného anděla; (...) sousoší trčelo uprostřed náměstí 

jako kus ulomeného nebe, které se nemůže vrátit zpět; řekl jsem si v tu chvíli, že 

i my dva jsme svrženi na toto podivně pusté náměstí s parkem a restaurací, že 

jsme sem nenávratně svrženi; že i my dva jsme odkudsi ulomeni; že marně 

napodobujeme nebesa a výšky, že nám je nikdo nevěří; že naše myšlenky i slova 

se marně šplhají do vysoká, když naše činy jsou nízké jak tato země 

sama." (Kundera 1968: 166 - 167). Další variace je patrná vždy při Ludvíkově 

představě Heleny: „Byla v okamžiku tohoto poohlédnutí přesně tou Helenou, 

kterou jsem míval ve svých představách: Helenou bezmocnou a danou 

napospas." (Kundera 1968: 172). Hned na následující straně pokračuje: 

„(...) a byla to ještě víc ta Helena z mých představ: bezmocná a daná 

napospas." (Kundera 1968: 173) 

Nízkostí, o které se mluví o několik řádků výše, nemůže myslet nic jiného 

než z Heleniny strany podvedení manžela s jiným mužem - s ním samotným - , 

z jeho strany jde pak především o lest, o zneužití Heleny coby prostředku 

k satisfakci vůči Pavlu Zemánkovi. V tomto boduje ale velký rozpor: jeho 

jednání a chování je totiž v nesouladu s deklarovanými postoji a motivacemi, jak 

je prezentuje Heleně. Ji zcela očividně svádí a je tak Helenou také, nesprávně, 

interpretován. Helenina upřímnost je kontrastována s Ludvíkovou neupřímností; 

ale jen „vnějškovou", recipientovi se Ludvík se svými pravými úmysly netají: 

„ Všechno, co se odehrávalo mezi mnou a Helenou, bylo dílem přesně 

promyšleného plánu. (...) já jsem jednal od počátku jako pečlivý aranžér 



příběhu, jejž mám prožít, a neponechával jsem náhodné inspiraci ani volbu 

svých slov a návrhů, ani třeba volbu místnosti, kde jsem chtěl s Helenou zůstat 

o samotě. Bál jsem se sebeméně riskovat, že minu nabízející se příležitost, na 

níž mi tak nesmírně záleželo ne proto, že by byla Helena zvlášť mladá, zvlášť 

příjemná nebo zvlášť hezká, nýbrž jen a jen proto, že se jmenovala, tak jak se 

jmenovala; že jejím mužem byl člověk, jehož jsem nenáviděl." (Kundera 1968: 

162) 

Na jedné straně je zde literárně geniálně postihnuta zákeřnost, na straně 

druhé může však být svádění a svedení vdané ženy zároveň 

„přišpendleno" hlavnímu hrdinovi jako záporný rys, což by jej posouvalo 

v hodnocení postav mezi záporné. Nutno mu ale přičíst k dobru očistnou sílu 

jeho vnitřní řeči. Při morálním posuzování už se ale ocitáme na tenkém ledě, 

nelze totiž tvrdit, že autorova intence byla tatáž; nechrne proto rozřazování na 

postavy kladné a záporné, neboť to považuji za irelevantní. 

Svedení a zmocnění se ženy nenáviděného Zemánka má být pro hrdinu 

klimaxem. Jsme v tom utvrzováni nepřímo i způsobem, jakým celou situaci 

nahlížíme. Čtenář se díky přímé řeči stává bezprostředním pozorovatelem 

situace, hrdinovy myšlenkové pochody navíc získáváme z jeho proudu myšlenek 

a úvah. Dílo nakonec graduje na úplně jiném místě - v průběhu Jízdy králů. 

Silným prvkem je taktéž těkání hlavního hrdiny. Pakliže jsme se usnesli, 

že Helena je prostředníkem, cestou k Zemánkovi, míníme tím také ustavičné 

vjemy jeho osoby. Helena například o Pavlovi povídá a Ludvík se 

přeorientovává ne na danou, vyprávěnou, situaci, ale na události zcela jiné, 

spojené se Zemánkem. Tímto způsobem se nám do narace „vkrádá" další 

mikrokompozice, která je zároveň detailní (k čemuž přispívají i rekonstrukce 

dialogů) reminiscencí zasedání, jež vedlo k vyloučení Ludvíka ze školy, 



ze strany, k odtržení od „volantu dějin". Rysem tohoto popisuje kinetičnost 

(rozvržení vepředu - vzadu, vlevo, vedle atd.) a také modifikace času. Přítomno 

je také vědomí o „hraní a nehraní role", které se výhružně vznáší nad celou 

vyprávěnou událostí. K podpoření výše uvedených prvků postačí krátká ukázka: 

„ Zdálo se mi, ze srdce Pavla Zemánka je (srdce neřeštně exhibicionující) je tu, 

je přítomno; a rázem jsem se octl uprostřed té patnáct let staré scény: sál velké 

posluchárny přírodovědecké fakulty; v čele na pódiu za podlouhlým stolem sedí 

Zemánek, vedle něho tlustá dívka s kulatou tváří, copem, ve škaredém svetříku, 

a z druhé strany mladík, zástupce okresu. (...) a vidím před sebou Zemánka, jak 

oznamuje, ze se bude projednávat ''případ soudruha Jahna,' vidím ho, jak říká: 

'Přečtu vám dopisy dvou komunistů.' Udělal po těch slovech malou pauzu, vzal 

do ruky jakousi tenkou knížku, prohrábl si dlouhé zvlněné vlasy a začal číst 

vemlouvavým, skoro něžným hlasem. Trvalo to dlouho, smrti, než jsi přišla. 

(...)' (...) Pak řekl: To byl dopis komunisty, psaný ve stínu šibenice. Přečtu 

vám teď jiný dopis.' A přečetl tři krátké, směšné, hrozné věty z mé pohlednice. 

Potom se odmlčel, všichni se odmlčeli a já jsem věděl, že jsem ztracen. Ticho 

trvalo dlouho a Zemánek, ten vynikající režisér, je úmyslně nepřerušoval 

a teprve po chvíli mne vyzval, abych se vyjádřil. (...) Dal návrh, abych byl 

vyloučen ze strany a odešel ze školy. Lidé v sále pozvedli ruce a Zemánek mi 

řekl, že mám odevzdat stranickou legitimaci a odejít." (Kundera 1968: 177 -

181). Tímto je nám rovněž explicitně vyjeven důvod Ludvíkovy nenávisti 

k Zemánkovi. 

Stejně explicitně se vyznává i ze zneužití Heleny ve jménu msty: „Její 

silné nohy jsou nahoře obroubeny černí latexových kalhotek; jsou to nohy, 

jejichž otvírání a zavírání stalo se rytmem, jenž pulsoval desetiletím Zemánkova 

Života. Na ty nohy jsem teď položil své dlaně a zdálo se mi, že držím v rukou 

sám Zemánkův život." (Kundera 1968: 181) 
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V této kapitole je nejzřetelněji zachytitelná kontroverznost postavy Pavla 

Zemánka. Ženami je zbožňovám, Ludvíkem nenáviděn. Pro toto hodnocení 

hraje mimo jiné též fakt, že například Helena o něm mluví jako o Pavlovi, 

zatímco on jej nazývá Zemánkem - o pojmenovávání jmény, příjmeními 

a zájmeny jsem už hovořila. 

Již dříve jsem se zmiňovala o tom, že do ustálené dvojice manžel (Pavel 

Zemánek) - manželka (Helena) vstupuje kdosi třetí v podobě Ludvíka. Ten je 

do „vztahu" hnán vidinou pomsty, které - za jistých okolností - skutečně 

dosahuje; jeho „hra" graduje k vítězství („Ale má duše mi poručila nepřestávat; 

hnát ji z rozkoše do rozkoše; uštvat ji; měnit polohy jejího těla, aby nezůstal 

skryt a utajen jediný pohled, jímž se na ni díval ten třetí nepřítomný; ne, 

nedopřát jí oddechu a opakovat znova a znova tu křeč, v které je skutečná 

a přesná, autentická, v které nic nepředstírá, v které je vryta do paměti tomu 

třetímu, tomu, který tu není, jako cejch, jako pečeť, jako šifra, jako znak. Uloupit 

tedy tuto tajnou šifru! Tuto královskou pečeť! Vyloupit třináctou komnatu Pavla 

Zemánka; všechno proslídit a všechno zpřeházet; zanechat mu v ní 

spoušť!1' (Kundera 1968: 183 - 184)), („... Utřel jsem se ručníkem a usedl na 

okraj vany. Chtěl jsem tu alespoň pár vteřin být sám, vychutnávat tu vzácnou 

slast náhlého osamění a radovat se ze své radosti. Ano, byl jsem spokojen; byl 

jsem možná docela šťasten. Cítil jsem se vítězem..." (Kundera 1968: 184)) 

Tento jeho pocit je navíc umocňován kombinací slov; „radovat se 

z radosti" je z lexikálního hlediska redundantní, hrdina si ale přeje vyjádřit sílu 

prožitku, a proto je taková kolokace přípustná, a dokonce žádoucí. Podobně je 

tomu i u posloupnosti slov „spokojen - šťasten - cítit se vítězem". Takováto 

volba slovních spojení může být pociťována jako gradační a zesilující. 

Bohužel pro Ludvíka je toto pocit pouze krátkodobý a obrací se opět -

pokolikáté už?! - ve svůj opak. Příčinou zklamání je Helenino přiznání, že 
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s manželem dávno nežijí jako muž a žena. Pomsta tak pozbyla smyslu, Ludvík 

je znovu poražen, vítězství anulováno a on sám před sebou zesměšněn. Nejen že 

neublíži Zemánkovi; neublížil vlastně ani sobě, protože - jak sám říká: 

„ Fyzická láska jen zcela zřídka splývá s láskou duše " (Kundera 1968: 182) -

koho ale zranil, je nic netušící a podvedená Helena. Rozhodla se podvést, sama 

však byla podvedena; jak bizardní! Jeden velký omyl. Žert; a oba pouhými 

figurkami v něm. Ona nevědomky zneužitá, on ponížen. 



2.7 Kostka 

Motto: 

„Kdo sám sebe se bojí, 

stálá muka prožívá." 

(Publilius Syrus) 

Šestá kapitola je vyprávěna čtvrtým a posledním vypravěčem v románu, 

a tím je doktor Kostka. Už tradičně se tak děje v ich-formě, formou vnitřního 

monologu. 

Ve vnitřním monologu se běžně prolínají časové perspektivy, u Kostky 

nejvíce minulý a přítomný čas, futurum „pokulhává" v pozadí; anticipace je 

velice řídká, zatímco prezentace s retrospekcí je v popředí vnitřního časového 

vnímání hrdiny: „Mnozíkřesťané, katolíci i evangelíci, mi to měli tehdy za zlé. 

Považovali za zradu, že jsem se spojil s hnutím, které si vepsalo do štítu 

hezhožectví. Když se s nimi dnes potkávám, domnívají se, že jsem aspoň po 

patnácti létech nahlédl konečně sviij tehdejší omyl. Ale musím je zklamat. 

Nezměnil jsem dodnes nic na svém postoji." (Kundera 1968: 191 - 192) 

Z významové, ale i z grafické stránky textu je patrná expresivnost. Z té 

lze usuzovat, že jde spíše o zpověď než o „pouhé" vyprávění. Časté jsou otázky 

nebo věty zvolací; ty bývají doprovodným prvkem úvah, pomocí nichž se 

čtenáři postava staví do světla. Typické jsou krátké věty, v nichž je obsažen 

Kostkův názor a postoj. Zaznívá také moralizující vnitřní hlas postavy: „Nazval 

jsem Ludvíka svým odpůrcem. Mám právo ho tak nazývat? Setkal jsem se s ním 

přece shodou okolností pokaždé, když jsem se octl téměř bez pomoci, a právě on 

mi vždycky pomohl. Avšak pod tímto vnějším spojenectvím zela hlubina 



vnitřního nesouhlasu. Nevím, zda šiji Ludvík uvědomoval do té míry jako já. 

Rozhodně přikládal našemu vnějšímu spojení větší význam než naší vnitřní 

různosti. Byl nesmiřitelný vůči vnějším odpůrcům a tolerantní vůči neshodám 

vnitřním. Já ne. Já právě naopak. Tím nechco říci, že Ludvíka nemám rád. 

Miluji ho, jako milujeme svoje odpůrce." (Kundera 1968: 191) Na této ukázce 

jsou doložena jednak výše uvedená tvrzení o časové perspektivizaci, krátkosti 

výpovědí atd., jednak je nám navíc poskytnut další charakteristický rys Kostky -

jasnost, stručnost, explicitnost. Zároveň jde o autocharakteristiku, která se 

v podobném duchu (plynutí úvah a objasňování vlastních postojů) rozvíjí i dále. 

Tato kapitola přináší na vztah Ludvík - Kostka, rozvinutý v kapitole 

Ludvík I, pohled z druhé strany. Obě kapitoly se v několika místech motivicky 

protínají: v kapitole Ludvík I si Ludvík dělá naděje na zapůjčení Kostkova bytu, 

neboť mu kdysi pomohl zprostředkovat místo v nemocnici (Kundera 1968: 7), 

totéž pak má, o téměř sto devadesát stran dále, na paměti i Kostka, když si 

v hlavě přebírá, jaký vztah ho vlastně k Ludvíkovi váže a co se na takovém 

smýšlení podílí. 

Už zmiňovaná krátkost vět (dalo by se říct až útržkovitost), množství 

otazníků a vykřičníků, to vše má na svědomí jakousi sugesci, že Kostkova 

zpověď není určena čtenáři, nýmrž jemu samotnému, jeho svědomí. Jinými 

slovy se opět dostáváme k tomu, že tato pasáž je nejvíc ze všeho hrdinovou 

zpovědí vlastnímu neklidnému svědomí. 

Z jeho partu vnímám deziluzi, zklamání ze světa, z poměrů... Cítím jeho 

hořkost nad stavem křesťanství, nebo snad spíše nad křesťany: „Komunistické 

hnutí je ovšem bezbožné. Ale jen křesťané, kteří nechtějí vidět břevno v oku svém, 

mohou z toho vinit komunismus sám. Říkám křesťané. Ale kde vlastně jsou? 

Vidím kolem dokola jen samé zdánlivé křesťany, kteří žijí přesně tak, jak žijí 

nevěrci. (...)" (Kundera 1968: 191 -192). Tak jako spojení „zdánliví 
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křesťané" je přímo do očí bijící, tak je tomu i s větou „ Ostatně proč ten neklid, 

bratři křesťané?" (Kundera 1968: 192); snad se mi nezdá, že „bratři 

křesťané" přímo čpí ironií! On sám vidí v křesťanství jediné východisko, ovšem 

zůstává v tom poněkud osamocen. Je plný pochyb a obav, aby nesešel ze 

správné cesty. A tak se svými zpověďmi vlatně možná obrací přímo k Bohu. 

Statické úvahové pasáže jsou střídány dynamičtějšími úseky s nepřímou 

nebo přímou řečí a popisem událostí. Dynamičnosti odpovídá taktéž modifikace 

času - rekonstrukce rozhovorů jsou ve své detailnosti střídány abreviací, kdy je 

z časového odstupu popisován sled událostí a zároveň showing nahrazován 

tellingem a naopak. Nezbytné jsou opět úvahové pasáže a vhled do vnitřního 

vědomí postavy: 

„Zdálo se, že budu muset bojovat o svou existenci. A tehdy se mně doneslo, že 

se mne na plenární schůzi strany zastal student Ludvík Jahn. Říkal, že by to prý 

byl holý nevděk, kdybychom zapomněli, co jsem pro stranu znamenal před 

Únorem. A když mu předhazovali mé křesťanství, řekl, že bude v mém životě 

jistě přechodnou fází, kterou dík svému mládí překonám. 
V w 

Sel jsem tehdy za ním a poděkoval mu za to, že se mne zastal. Rekl jsem mu 

však, že bych ho nerad klamal a že ho chci proto upozornit, že jsem starší než on 

a není naděje, že bych svou víru „překonal". Dali jsme se do debaty o boží 

jsoucnosti, o konečnosti a věčnosti, o tom, jaký měl Descartes vztah 

k náboženství, zda byl Spinoza materialista o mnohých jiných věcech. Nedohodli 

jsme se. Zeptal jsem se Ludvíka nakonec, zda nelituje, že se mne zastal, když vidí, 

jak jsem nenapravitelný. Rekl mi, že náboženská víra je moje soukromá věc a že 

po ní konec konců nikomu nic není. 

Od té doby jsem se s ním už na fakultě nesešel. O to více se naše osudy sblížily 

svou podobou. Asi čtvrt roku po našem rozhovoru vyloučili Jahna ze strany 



i z fakulty. A za dalšího půl roku jsem odešel z fakulty i já. Byl jsem vyhozen? 

Vyšíván? To nemohu říci. (...)" (Kundera 1968: 193- 194) 

Ve čtvrté podkapitole se objevují citace z Evangelia. Pasáže Kostkou 

vybrané naznačují jakousi paralelu s jeho vlastním životem, analogii k některým 

prožitým událostem. Možná by ale bylo výstižnější říci, že uvedené citace 

sloužily v jeho mysli jako , Jinací motor" k událostem následným; mohlo by 

snad jít o jakýsi alibismus, ale to už bychom se ocitali v rovině čirých hypotéz. 

„ 'Následujte mne,' řekl Ježíš svým učedníkům a oni bez odmluv odcházeli od 

svých sítí, od svých lodic, od svých domovů a rodin a šli za ním. 'Nikdo, kdo 

vloží ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.' 

Slyšíme-li hlas Kristovy výzvy, musíme ho následovat bezpodmínečně. To je 

dobře známo z Evangelia, avšak v moderní době to všechno zní jen jako báje. 

(...) 

(...) Měl jsem mnoho důvodů lpět na svém asistentském místě. (...) Pochopil 

jsem, že návrhy na můj odchod ze školy jsou výzvou. Slyšel jsem, že mne kdosi 
v 

odvolává. Ze mne kdosi varuje před pohodlnou kariérou, která by spoutávala 

mou mysl, víru i mé svědomí." (Kundera 1968: 194 - 195) 

Co čtenáři o Kostkovi mnohem dříve naznačil Ludvík, on sám ve svém 

partu rozvádí. Jestliže Ludvík v první kapitole poodhalil, že „...Byl to podivín, 

zároveň úzkostlivě mravný a zároveň divně neklidný a nestálý, s nímž, pokud vím, 

se rozvedla před léty žena prostě proto, že žil všude jinde jen ne s ní a s jejich 

synem" (Kundera 1968: 7), Kostka to v šesté kapitole vysvětluje: „Má žena, 

s kterou jsem měl tehdy pětileté dítě, naléhala ovšem všemožně, abych se bránil 

a udělal všechno pro své setrvání na škole. Myslila na synáčka, na budoucnost 

rodiny. Nic jiného pro ni neexistovalo. Když jsem se podíval do její už tehdy 

stárnoucí tváře, polekal jsem se té nekonečné starostlivosti, starostlivosti 



o zítřejší den i příští rok, tíživé starostlivosti o všechny budoucí dny a roky až do 

nedohledna." (Kundera 1968: 195) I nepříliš bystému čtenáři musí být jasné, 

kam Kostka spěje. Toho je dosaženo pod vlajkou dalšího Ježíšova moudra: 

„Lekl jsem se té tíhy a slyšel jsem v duchu Ježíšova slova: 'Nepečujte o zítřejší 

den, zítřejší den pečovati bude o své věci. Dostiť má den na svém 

trápení. (Kundera 1968: 195) 

Celá podkapitola je pak zakončena kontrastem. Do protikladu je postaven 

názor kolegů a známých na jeho odchod z fakulty a názor jeho samotného: 

„Moji přátelé čekali, že se budu trápit starostmi, a já jsem zatím v sobě pocítil 

nečekanou bezstarostnost. Domnívali se, že se budu cítit omezen ve své svobodě, 

a já jsem naopak právě tehdy objevil pro sebe pravou svobodu. Pochopil jsem, 

že člověk nemá, co by ztratil, že všude je jeho místo, všude tam, kam šel Ježíš, 

což znamená: všude mezi lidmi. " (Kundera 1968: 195) 

Konečné vyústění v implikovanou spokojenost v náboženském zakotvení 

lze pak považovat za gradaci: „Po počátečním údivu a lítosti vyšel jsem zlobě 

svých protivníků vstříc. Přijal jsem jejich ukřivdění jako šifrovanou 

výzvu." (Kundera 1968: 195) 

Čtenáři je retrospektivně předkládáno dění kolem Kostky, jak je on sám 

vnímá. Ve zkratce nás zavádí do svého nového působiště, které vyobrazuje i za 

pomoci metafor, perzonifikuje či uvádí paralely: „Časté mlhy kráčející krajinou 

kladly se mezi mne a zalidněnou zemi jako pohyblivý paraván, takže svět byl jako 

v pátém dni stvoření, kdy snad Bůh dosud váhal, zda jej odevzdá 

člověku." (Kundera 1968: 196) Tento úryvek reprezentuje hrdinovu lyrickou 

a kontemplativní stránku. Vystupuje tak před námi působivý obraz časoprostoru 

a zároveň hrdinova nitra. 

Text je počínaje šestou podkapitolou věnován hlavně Lucii. Až zde, 

v Kostkově kapitole, je nám její postava více osvětlena. Čtenáři je poskytnuta 
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informace o Luciině osudu po odchodu z Ostravy. Ale také některá fakta, 

zapadající do doby jejího „románku" s Ludvíkem (např. květiny, které nosila 

Ludvíkovi a kterými vyzdobila internátní pokoj, ukradla na hřbitově). Ludvík 

recipientovi taková fakta poskytnout nemohl, neboť není vševědoucí vypravěč, 

jeho informovanost o druhých je limitovaná. 

Osvětlení se děje pomocí referujícího vyprávění, abreviace a retrospekce. 

Vypravěč - Kostka- participuje na Luciině příběhu citovou angažovaností, dělí 

se se čtenářem o své pocity. 

O Lucii jako jediné z důležitých postav se dozvídáme vždy pouze přes 

subjekt druhé postavy, postrádáme vhled do jejího nitra, a tedy znalost jejích 

subjektivních postojů. Navíc ji Kostka stylizuje jako pohádkovou postavu; to 

vše hraje pro její zařazení mezi plošné (fiat) postavy. Hodnotit ji lze také jako 

postavu - hypotézu, neboť je vysvětlena pouze částečně, rozhodně ne explicitně 

a determinovaná neúplně. 

Ale vraťme se ke Kostkovi. Jeho postava je konstituována téměř 

výhradně na základě obrazu jeho nitra a jednáním, zprostředkovaným ovšem 

jeho subjektivním podáním. 

Z literárně psychologického hlediska se jedná o postavu plastickou 

(round), s bohatě individualizovaným vnitřním životem. Obdobně lze hrdinu 

zařadit jako postavu vývojovou, snad až kontrovertní - to kvůli utváření jeho 

zkušeností a překonávání výchozích postojů. Postava není charakterizována 

jednoznačně, není explicitně determinovaná, a proto spadá mezi postavy -

hypotézy. (Hypotetizace je ostatně pro moderní prózu typická.) 

Do vnitřního monologu Kostka vnáší také dialogický prvek. Do své řeči 

vkládá otázky, jimiž se obrací k sobě samému: „A co mám dělat v této situaci? 

Mám se děsit toho, ze ubývá příslušníků církví? Mám se děsit toho, ze jsou ve 

školách děti vyučovány v protináboženském smýšlení? (...)" (Kundera 1968: 
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192); „O jak sám sebe klamu! Jak se urputně snažím utvrdit v správnosti své 

Životní cesty! Jak se vychloubám mocí své víry před nevěřícím!" (Kundera 1968: 

216) Krom toho kontaktuje adresáta (Lucii nebo Ludvíka) - ovšem pouze 

domnělého adresáta, nikoli fyzicky přítomného: „Když jste seděl včera v křesle 

proti mně, Ludvíku, nechtěl jsem se vás dotýkat. Řeknu vám to tehdy aspoň teď, 

když už jste proti mně zase tak, jak vás nejlépe znám, jako má předsteva 

a stín..." (Kundera 1968: 201). Zde například vede Kostka hypotetickou 

polemiku s Ludvíkem, ve které předkládá a dokládá své názory. 

Zhuštěný a selektivní dialog se objevuje i v situacích, kdy chce autor 

čtenáři sugerovat, že se rozhovor odehrává jakoby přímo před jeho očima. 

Zároveň tak těmto vybraným momentům přisuzuje subjektivní důležitost; tím, že 

je významem zvýznamňuje nad těmi, o nichž se Kostkova rekapitulace 

nezmiňuje: „Byli na ni ještě chvíli přísní, a potom předseda podlehl vlastní 

měkkosti. íCo tedy chceš?' Zeptala se, jestli by nemohla zůstat pracovat 

zde." (Kundera 1968: 200) Tady například cítíme zlom, kdy Lucie zakotvuje 

v Kostkově působišti. Nebo o kousek dále - jeho první setkání s Lucií a zároveň 

způsob přivítání, prezentující tradiční diskurs KSČ: „Předseda držel v ruce 

modrou konévku a pronášel slavnostně: 'Jestlis dělala něco zlého, my jsme ti 

odpustili a důvěřujeme ti. Mohli jsme tě poslat zpátky do Ostravy, ale nechali 

jsme tě tady. Dělnická třída potřebuje všude poctivé lidi. Tak ji 

nezklam.(Kundera 1968: 200) 

Kostka je stylizován také jako obhájce křesťanství, které porovnává se 

socialismem, obhájce minulosti oproti současnému stavu; nakonec mu nezbývá 

než přiznat zklamání z neuskutečnění jeho snu - neprolnutí křesťanských ideálů 

do socialismu. Skepse, deziluze. Teze jsou konfrontovány a kontrastovány 

a nakonec vygradovány ve zjištění, že „na Boží smilování a jeho posvěcení té 

velké světské víře čekal marně" (Kundera 1968: 202). 



Ve vztahu Kostky k Lucii vnímám jistou lyričnost, poetičnost. Kostka 

k ní zaujímá velice jemný až něžný postoj. Zřejmě s ní dokonce, stejně jako 

čtenář, soucítí. Pochopení jejího zraněného jemnocitu hodnotí větou ,Musila 

nést příliš mnoho na svých křehkých ramenou." (Kundera 1968: 204) 

Rozhoduje se jí pomoci a obrátit na křesťanskou víru. 

Stačí krátká kapitolka - jejímž „předobrazem" jsou sice hovory s Lucií, 

avšak ve výsledku jde o Kostkův monologický diskurs - , v níž selektuje 

a kondenzuje některé Luciiny pohnutky a činy; do povědomí se nám tak 

dostávají spojení jako Lucie - květiny, Lucie - hřbitov apod. Výsledkem je obraz 

Lucie jako ztělesnění něhy, křehkosti, krásy, jemnosti, smutku, ztráty, samoty... 

Rekonstrukce jejich rozhovorů je po formální stránce zvláštní a pro prózu 

nepříliš typická koláž, sestavená následujícím způsobem: Kostkova otázka 

a místo Luciiny odpovědi abreviovaná rekapitulace jejích vyznání. Nejedná se 

přitom o dialog, což by naznačovaly otázky, ale o Kostkův monolog, neboť po 

otázkách následují vysvětlení podaná nepřímou řečí. 

„(...) Řekni mi, Lucie, proč jsi utekla z Ostravy? To bylo kvůli těm květinám 

na hrobě? 

Taky. 

A proč jsi brala ty květiny? 

Bylo jí smutno, proto šije dávala ve svém pokojíku v internátu do vázičky. 

Trhala květiny i ve volné přírodě, ale Ostrava je černé město a kolem ní skoro 

žádná příroda není, jen haldy, ploty, parcely a sem tam nějaký řídký hájek plný 

sazí. Krásné květiny našla Lucie jenom na hřbitově. Květiny vznešené, květiny 

slavnostní. Mečíky, růže a lilie. A také chryzantémy, jejich veliké květy 

Z křehkých okvětních lístků... 

A jak tě chytili? 



Chodila často a ráda na hřbitov. Nejenom kvůli květinám, které si odtud 

odnášela, ale také proto, ze tam bylo krásně a byl tam klid a ten klid ji utěšoval. 

Kazdy hrob byla zvláštní samostatná zahrádka a ona ráda zůstávala u 

jednotlivých hrobů a prohlížela si pomníky s jejich smutnými nápisy. 

(...)" (Kundera 1968: 204) 

Sám ukrývá svět za symboly a znamení, pomocí nichž si jej vykládá. 

„ Tys neznala Boha, Lucie, ale toužila jsi po něm. V kráse pozemských květin 

zjevovalo se ti nadpozemské." (Kundera 1968: 205) Podobně se staví 

i k Ludvíkovu osudu: „ Vždyť sledujte jen dál svůj postoj, Ludvíku! Vyloučili 

vás ze strany, vypověděli ze školy, zařadili na vojně mezi politicky nebezpečné 

vojáky a poslali pak na další dva nebo tři roky do dolů. A co vy? Zatrpkl jste do 

dna duše, přesvědčen o nesmírné křivdě. Ten pocit křivdy dodnes určuje veškerý 

váš životní postoj. Nerozumím vám! Proč mluvíte o křivdě? Poslali vás mezi 

černé vojáky - mezi nepřátele komunismu. Dobrá. A to byla křivda? Nebyla to 

pro vás spíš veliká příležitost? Mohl jste přece působit mezi nepřáteli. Je 

důležitější a větší poslání? Což neposílá Ježíš své učedníky jako ovce mezi 

vlky'? 'Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní,'pravil přece Ježíš. 'Nepřišel 

jsem volati spravedlivých, ale hříšných...' Ale vy jste netoužil jít mezi hříšné 

a nemocné!" (Kundera 1968: 213-214) 

Luciina vyznání Kostkovi jsou také novým pohledem na její 

„románek" s Ludvíkem. Ovšem „procezené" přes Kostkovo hledisko, které nám 

je zprostředkovává. Zpovědi jsou to velmi zkrácené a útržkovité. 

„(...) Ale to byl jediný důvod, proč jsi utekla z černého města? 

Mlčela. Pak zavrtěla hlavou. 

Někdo ti ublížil? 

Přikývla. 

Vypravuj, Lucie! 
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Byla to místnost docela malá. U stropu byla žárovka, která neměla stínítko 

a chlípně obnažena visela křivě z objímky. U svtěny postel, nad ní visel obraz 

a na tom obraze byl krásný muž, byl v modré říze a klečel. (...) Tam ji tedy 

přivedl a ona se bránila a křičela. Chtěl ji znásilnit, trhal z ní šaty a ona se mu 

vytrhla a utekla pryč. 

Kdo to byl, Lucie? 

Voják. 

(...)" (Kundera 1968: 205) 

Vypravěč Kostka tedy rekapitulací svých rozmluv s Lucií vrhá nové světlo 

na její vztah k Ludvíkovi i na něho samého. 

Na průsečíku jeho vyprávění a předešlého vyprávění Ludvíka dostáváme 

postavu Lucie; zároveň taky ale postavy jich obou. Slovy Viktora Huga: „ Vším, 

co vyprávíš, mluvíš o sobě, i když vyprávíš o jiných." 

V Kostkově partu vlastně jde neustále o komunikaci. Přestože už 

z grafického hlediska je jasné, že se nejedná o klasický dialog, prezentovaný 

formou přímé řeči a výměnou partů partnerů v komunikaci, výpovědi jdou pro 

čtenáře velmi hodnotné. Musíme přitom ale předpokládat jistou míru „zkreslení", 

neboť se jedná o vypravěče subjektivního. Adresátem je Kostkovi, jak již bylo 

řečeno, Lucie a také Ludvík. V partu doktora Kostky je obsaženo jádro 

Ludvíkova problému, esence jeho pózy; jde však pouze o jedno z mínění 

o Ludvíkovi: „Ani vy, Ludvíku, protože nevěříte v Boha, neumíte odpouštět. 

Stále si pamatujete plenární schůzi, na které zvedli všichni jednomyslně proti 

vám ruku a souhlasili s tím, aby byl zničen váš život. Vy jste jim to nikdy 

neodpustil. Nejenom jim jako jednotlivým osobám. Bylo jich tam asi sto a to už 

je množství, které se může stát jakýmsi mylým modelem lidstva. Vy jste to nikdy 

neodpustil lidstvu. Vy mu od té doby nedůvěřujete a cítíte k němu zášť. Dovedu 

vás pochopit, ale to nic nemění na tom, že taková obecná zášť k lidem je strašná 



a hříšná. Stala se vaším prokletím. Protože žít ve světě, v němž není nikomu 

odpuštěno, kde jsou všichni nevykoupitelní, to je totéž jako žít v pekle. Vy žijete 

v pekle, Ludvíku, a já vás lituji." (Kundera 1968: 208) 

On dokázal Ludvíka vystihnout, pojmenovat jeho motiv (zášť). V rámci 

románu, i svou lokalizací téměř na závěr knihy, stává se Kostka tím, kdo čtenáři 

pomáhá chápat dosud nevysvětlené, nepochopené, zamlžené... A přesto, že 

recipient nemusí sdílet jeho křesťanství, fakta jím poskytnutá nepřestávají mít 

velkou hodnotu. 

A jeho postava? Vždyť neslouží pouze coby glosátor cizích osudů! Sám 

je jedním z hrdinů díla. Pro něj platí především „sloužit Bohu", jeho mottem je 

„žít podle Božích přikázání". Vlastní jsou mu neustálé obavy, aby snad nesešel 

ze správné cesty, rozjímání nad tím, zda koná tak, jak by to chtěl Bůh. Ve 

spojení s vnějším světem a jeho „lákadly" a „nástrahami" spěje k ustavičnému 

konfrontování a někdy i k sebeobviňování. 

„ Toužil jsem po Lucii, ale zároveň jsem se bál její lásky, protože jsem nevěděl, 

co si s ní počít. Jen s největší námahou jsem s ní udržoval přirozenost 

někdejších rozhovořil. Vstoupily mezi nás mé pochyby. Zdálo se mi, že moje 
• • • s v 

duchovní pomoc Lucii je nyní demaskována. Ze jsem po Lucii vlastně tělesně 

toužil od okamžiku, kdy jsem ji uviděl. Ze jsem jednal jako svůdce halící se do 
v 

roucha utěšitele a kazatele. Ze všechny ty hovory o Ježíši a o Bohu byly tedy jen 

zástěrkou nejpřízemnější tělesné touhy. Zdálo se mi, že ve chvíli, kdy jsem 

popustil své pohlavnosti, pošpinil jsem čistotu svého původního úmyslu a přišel 

jsem načisto o své zásluhy před Bohem." (Kundera 1968: 211) Ve svém 

pochybovačství je k sobě snad až přespříliš přísný a v „sebemrskačství" je 

ochoten hned přispěchat s množstvím důvodů a důkazů o své hříšnosti: „ Tvářil 

jsem se jako anděl, který jí přináší spasení, a ve skutečnosti jsem byl jen jeden 

Z dalších jejích prznitelů. Pomiloval jsem ji jednou jedenkrát a odvrátil jsem se 
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od ní. Tvářil jsem se, ze jí přináším odpuštění, a zatím jen ona mně měla co 

odpouštět. (...) Měl jsem její život v rukou. Měl jsem v moci její štěstí. A utekl 

jsem. Nikdo se na ní nikdy neprovinil tolik jak já." (Kundera 1968: 216) Zdá se, 

jakoby žil v neustálém rozkolu mezi svou přirozeností a touhou zavděčit se Bohu. 

Vše, co zde uvádím, je však má vlastní interpretace, tedy pouze jedna 

z možností výkladu. 

Jeho narace se opírá často o konfrontace („ Vy horník, já zedník.Naše 

osudy dost podobné a my dva přece tak různí. Já odpouštějící, vy nesmiřitelný, 

já pokojný, vy vzdorný. Jak blízcí vnějškem, jak dalecí vnitřně jsme si 

byli!" (Kundera 1968: 213)), opakování („Žijete v pekle, Ludvíku, znovu vám to 

opakuji, žijete v pekle a já vás lituji." (Kundera 1968: 214)) a gradace („Že je 

to málo, Ludvíku? Nikoli. Je to dosti a já jsem šťasten. Jsem šťasten, šťasten, 

šťasten..." (Kundera 1968: 215)). 

V kompoziční rovině jsou Kostkovy myšlenky vystupňovány až k poznání 

a doznání, že „používám domnělých Božích výzev jen jako záminek, abych se 

mohl vyvléci ze svých lidských povinností. Bojím se žen. Bojím se jejich tepla. 

Bojím se jejich nepřetržité přítomnosti. Děsil jsem se života s Lucií. Stejně jako 

se děsím, pomyslím-li, že bych se trvale přestěhoval do učitelčina 

dvoupokojového bytu v sousedním městě. (...)" (Kundera 1968: 216 - 217) 

Jeho sebereflexe kulminuje k pocitu deziluze. Pokračuje v rozmlouvání 

s Bohem; obává se o správnost svého jednání, bojí se ztráty cesty, vyzývá Boha 
< / 

k jasnější komunikaci...: „ O Bože, je to opravdu tak? Jsem opravdu tak uboze 

směšný? Řekni, že to tak není! Ujisti mne! Ozvi se, Bože, ozvi se hlasitěji! 

Vůbec tě neslyším mezi tou změtí nejasných hlasů!" (Kundera 1968: 217) 



2.8 Narativní mnohohlas 

Motto: 

Lest je krátkozraká, vidí dobře to, 

co má u samého nosu, 

na dálku však je slepá, 

a proto často upadá sama do pasti, 

kterou nastrojila jiným. 

(Gončarov) 

Stejně jako v kapitolách předešlých je i v této použito k vyprávění 

chronologicko - retrospektivního kompozičního postupu. Na rozdíl od 

dřívějších dílů ale není narátor pouze jeden, nýbrž hned tři - Ludvík, Jaroslav 

a Helena; kromě Kostky tedy všichni vypravěči románu. Celá kapitola sestává 

z devatenácti podkapitol; začíná Ludvíkem, ten je pak vypravěčem každé liché 

podkapitoly, následován vždy střídavě Jaroslavem a Helenou, aby celé dílo -

stejně, jak jej začal - také zakončil. 

Poslední kapitola je tedy narativním mnohohlasem, v němž se střídají 

různá point of view. Polyfonie hledisek jednotlivých vypravěčů je v tomto dílu 

dramaticky soustředěna do několika hodin a najedno místo (Ludvíkovo rodiště 

na jižní Moravě), v němž se všechny dějové linie protínají. 

Celkový obraz je utvářen doplňováním a korigováním Ludvíkových 

názorů a popisů jednání. Postupně skládáme mozaiku, aby nám byly objasněny 

a vyjeveny všechny pohnutky, myšlenky a činy. Je zajímavé, že vypravěči, 

přestože se neznají, ani o sobě navzájem nevědí, spolu komunikují. Děje se tak 

skrze Ludvíka. 



Polyfonie je posílena také střídáním temp vyprávění; dlouhé časové úseky 

mohou být zhuštěny do několika vět, jiné naopak zaberou mnoho odstavců. 

První případ je typický především pro retrospektivní úseky textu, druhý pro 

líčení přítomnosti. 

V průběhu sedmé kapitoly se také konfrontují a integrují všechny ústřední 

motivy a témata románu, a utvářejí tak jakýsi výsledný akord. 

Střídání vypravěčů a hledisek zvyšuje napětí a spěje k závěrečné 

„katastrofě" děje. 

Začněme postupně, tedy od Ludvíka. Je nejen prvním, ale i hlavním 

narátorem. 

Ve vyprávění pozorujeme určitý pohyb v kruhu: Ludvík po návštěvě 

u Kostky uléhá na „vrzavé lůžko", o kterém byla řeč hned zkraje knihy, když 

před pár dny do města dorazil. Navrací se taktéž zvuk písně ze slavnosti -

nejdříve ji slyší na náměstí a spojuje šiji s Lucií, což rozvíjí opětovné úvahy na 

toto téma, aby jej tentýž zvuk vrátil v myšlenkách nazpět; píseň jej pak vítá opět 

na slavnosti a provází i nadále. 

Nezvyklá je absence génia locí. Asi bychom čekali, že rodné město bude 

v člověku evokovat nostalgické emoce a vzpomínky, u Ludvíka je tomu ale spíše 

naopak; už v první kapitole jsme konstatovali, že známe důvod jeho návratu -

sám nám objasnil, že je jím zášť. Teď je jeho vztah k městu také jasný, soudě 

podle užitého lexika: „Běda, pochopil jsem, že ani tentokrát nedopřeje mi rodné 

město slušnou snídani." (Kundera 1968: 219) 

Do finále spěje i rozuzlení vztahu k Heleně a Lucii. Začíná se objasňovat, 

co pro něj obě znamenaly a neznamenaly, popřípadě znamenat měly: 

„ Vstoupil jsem opatrné, protože jsem se bál, abych se nesetkal s Helenou. 

Ale nebyla tam (zřejmě už pobíhala v sousední vsi s magnetofonem přes rameno 

a obtěžovala kolemjdoucí mikrofonem a hloupými otázkami);" (Kundera 1968: 
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219) Konotace výrazů „bát se", „pobíhat", „obtěžovat" či kolokace „hloupé 

otázky" je jasně negativní. 

Lucii miloval, ale ztratil, protože ji neznal; „že jsem ji neznal takovou, 

jaká skutečně byla, jaká byla sama v sobě a pro sebe. Nevnímal jsem na ní 

(v slepém egocentrismu) nic než ty stránky její bytosti, které se bezprostředně 

obracely ke mně (k mé opuštěnosti, k mé nesvobodě, k mé touze po něze 

a laskavosti); nebyla pro mne ničím víc než funkci mé vlastní životní situace; 

všechno, čím tuto konkrétní životní situaci přesahovala, všechno, čím byla jen 

sama sebou, mi unikalo. (...)" (Kundera 1968: 220) Ve srovnání s Kostkou se 

cítí být pro ni nedostatečným, je i v tomto poražen: „Podivín Kostka (kterého 

jsem vždycky bral jen zpola vážně) znamenal pro ni víc, víc pro ni udělal, víc ji 

znal a lépe (nechci říci více, protože síla mé lásky byla maximální) ji miloval: 

svěřila se mu se vším - mně s ničím; učinil ji šťastnou - já nešťastnou; poznal 

její tělo - já nikdy. A přece k tomu, abych byl tehdy dosáhl těla, po němž jsem 

tak zoufale toužil, stačilo jen jediné a zcela prosté: abych jí rozuměl, abych se 

v ní vyznal, abych ji miloval nejen pro to, čím se obracela ke mně, ale i proto, co 

se mne na ní bezprostředně netýkalo, čím byla sama sobě a pro sebe. A já jsem 

to neuměl a ublížil tak sobě i jí." (Kundera 1968: 220 - 221) Je poražen nejen 

jiným mužem, ale i sebou samým, a o to celou záležitost vnímá hlouběji, 

bolestněji: „Zalila mne vlna hněvu vůči mně samotnému (...)" (Kundera 1968: 

221). Opět je tu prvek sebereflexe - prvek pro Žert tolik typický. 

Charakteristickým rysem Ludvíkova vyprávění je také obraznost. 

Například Lucii přirovnává k táhlé písni a jiné ženy k prachu na cestě: 

„Z dálky sem doléhal přiopilý křik táhlé slovácké písně (v níž se mi zdál být 

zaklet stesk, step a dlouhé jízdy naverbovaných hulánů) a v mysli se mi vynořila 

Lucie, ten příběh dávno minulý, který se v této chvíli podobal a oslovoval mé 

srdce, kterým prošlo (jako by prošlo stepí) tolik žen, aniž tam po sobě cokoli 



zanechaly, tak jako vznášející se prach nezanechává žádné stopy na tomto 

plochém, širokém náměstí, usedne mezi dlažební kostky a zase se zvedne 

a poryvem větru se ploužídál." (Kundera 1968: 219 - 220) Libuje si 

v oxymóronech - jeho život je „obtížen lehkostí prázdnoty". A tak bychom 

mohli pokračovat dále: lidé přirovnávaní k zrcadlu apod. 

Mezi Lucií viděnou tehdejšíma očima a Lucií, jak ji byl „nucen" nazřít 

nyní, je bezměrná propast; kontrast vede až ke kontrapunktu; ta nevinná dívka je 

srovnávána s prostitutkou: 

„Bylo to všechno jako špatný vtip: já ji pokládal za pannu a ona se mi bránila 

právě proto, že panna nebyla a bála se asi okamžiku, kdy poznám pravdu. 

Anebo měla její obrana ještě jiné vysvětlení (které koresponduje s tím, jak chápal 

Lucii Kostka): drastické první sexuální zážitky zošklivily Lucii milostný akt 

a zbavily ho pro ni významů, které mu přikládá většina lidí; vyprázdnily ho 

zcela od něhy a milostného citu; pro toto děvčátko - kurvičku bylo tělo čímsi 

ošklivým a láska čímsi netělesným; (...)" (Kundera 1968: 221) 

Je porovnávána s „jednou jeho dobrou známou" - byla to „žena značně 

lehkých mravů (jichž jsem sám sdostatek zneužíval), zasnoubila se s jistým 

fyzikem a byla odhodlána tentokrát konečně prožít lásku; aby ji však mohla 

pocítit jako skutečnou lásku (odlišenou od desítek milostných poměrů, jimiž 

prošla), odmítala snoubenci až do svatební noci tělesný styk, chodila s ním 

večerním stromořadím, (...)" (Kundera 1968: 221). V této dvojici snad vidí 

paralelu jejich vztahu, analogii jejich lásky/nelásky. 

Svůj vnitřní monolog koriguje navíc komentáři, graficky odlišenými 

uzavřením do závorek. Recipient tak může nahlédnout i do nejniternějších 

a nejtajnějších zákoutí hrdinovy duše. Toto vše přispívá k přesnější 

charakteristice. 



Základním vyprávěcím postupem je telling prolínaný showingem. S tím 

do jisté míry koresponduje také časová modifikace, kdy referujícímu vyprávění 

zpravidla odpovídá abreviace („ Trvalo to sotva čtvrt hodiny a octl jsem se ve 

vesnici..." (Kundera 1968: 225)), scénickému zobrazení pak amplifikace 

(„ kousek před návsí byla vztyčena slavobrána s velkým papírovým 
S A 

transparentem, na němž bylo napsáno červeným ozdobným písmem VITAME 

VÁS;" (Kundera 1968: 225)) 

Profil narativního textuje dán střídáním statických a dynamických pasáží. 

Místa se silně vyvinutým rytmem („a hned se do lidského bzučení a písně 

Z ampliónů ozvaly i nové zvuky: ržání koní a vyvolávání jezdců: 

'Hýlom, hýlom, poslúchajte, 

horní, dolní, domácí i přespolní, 

co se přihodilo tiíto svatodušní neděli. 

(...) '(Kundera 1968: 226)) prolínají pasáže rytmu slabě vyvinutého („To už 

se ulice rozšiřovala v náves: mezi silnicí a řadou domků prostíral se teď široký 

pruh trávy..." (Kundera 1968: 225)). 

Při popisu folklórní slavnosti se ukazuje zvláštní rázovitost prostředí, pro 

kterou se v literatuře užívá pojmu lokální kolorit. Na ten usujeme jednak 

z popisu tradiční slavnosti (Jízda králů), jednak z užitého lexika (substantiva 

vyvolávači, výběrčí, prkenice, citoslovce hýlom, tvary verb poslúchajte, atp.). 

Po několikastránkové statické vágnosti, vyplněné popisem zvyků 

vzpomínek a prostředí, dostáváme se k reprodukci dialogů Ludvíka se 

Zemánkem. Rytmus se opět začíná zrychlovat, zvraty nabírají na obrátkách. 

Živější tempo navozují krátké věty, přímá řeč, dialog atd. 

Zdá se, jako by si Zemánek - na rozdíl od Ludvíka - celou dávnou 

záležitost nepamatoval, navíc se objevuje nejen bez Heleny, ale s novou, mladou 



slečnou, což Ludvíkovy chmury ještě znásobuje. Zemánek se projevuje jako 

člověk vždy jdoucí s dobou, ovládající „ducha doby": 

„ Věděl jsem od Heleny, ze Zemánek přednáší na vysoké škole marxleninismus, 

ale přesto jsem se ho teď zeptal, co vlastně vyučuje. Odpověděl mi, že filosofii 

(způsob, jak pojmenoval svůj obor, zdál se mi příznačný; ještě před několika lety 

by řekl, že přednáší marxismus, ale v posledních létech upadl tento předmět 

natolik v oblibě, zejména u mládeže, že Zemánek, u něhož otázka obliby byla 

vždy hlavní otázkou, ukryl marxismus cudně do obecnějšího pojmu)." (Kundera 

1968: 237) Moderní vizáž („měl žluté vlasy pořád stejně žluté, i když si je už 

nečesal dozadu v dlouhých kadeřích, nýbrž je měl krátce ostříhané a sčesané 

podle módy do čela..." (Kundera 1968: 235 - 236)), mladá dívka, bezstarostnost, 

mladost... („byl stále stejně žoviální a spokojený, nezranitelný, obdařený přízní 

andělů i mladou dívkou, jejíž krása mi okamžitě navodila vzpomínku na trapnou 

nedokonalost těla, s nímž jsem trávil včerejší odpoledne." (Kundera 1968: 236)) 

V Ludvíkově ponížení je motiv trapnosti vůbec výrazný: „(...) a já jsem 

marně shledával nějakou přirozenou a nenásilnou záminku pro to, abych se mohl 

se Zemánkem rozloučit; musel jsem pokorně jít po boku jeho pěkné slečny 

a pokračovat v pomalé výměně konverzačních vět..." (Kundera 1968: 236). 

Msta byla neúspěšná. Zemánek si na příkoří způsobená Ludvíkovi ani 

nevzpomíná, k tomu všemu musí hlavní hrdina asistovat u jeho progresivní 

stylizace, kterou oslňuje slečnu Brožovou a díky níž se též zapisuje mezi 

„nestárnoucí" - je jedinou postavou, která je svázána s dynamicky se 

proměňující přítomností. 

Motiv trapnosti se neblaze rýsuje také v postavě Heleny. Místo jedu totiž 

spolyká projímadlo, když zamění lahvičky. Na toaletu sejí pak přímo vlomí 

Ludvík, který ji společně s jejím šoférem a obdivovatelem Jindrou vyděšeně 

hledá. Místo smrti potupa. Trapnost nad trapnost. „Proti mně na dřevěné lavici 
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v pachu latríny seděla Helena. Byla hledá, ale živá. Dívala se na mne 

vyděšenýma očima a reflexívním pohybem si stahovala vyhrnutou sukni, která 

však i při největším úsilí dosahovala sotva do půli stehen; Helena svírala její 

okraj oběma rukama a tiskla nohy k sobě. 'Ježíši, běžte pryč' křičela 

úzkostně(Kundera 1968: 260) 

Autorovi obecně, Ludvíkovi pak konkrétně je vlastní ironie. Zde seji 

čtenáři ani nesnaží zastírat, nýbrž explicitně potvrzuje: „(...) Zemánek proti té 

záplavě chvály už ani neprotestoval a já jsem řekl (s ironickým, žel sotva 

srozumitelným podtextem), že slečně Brožové rozumím, protože pokud si 

pamatuji, byl i za mých studentských dob Zemánek velmi oblíbený 

a populární." (Kundera 1968: 237 - 238) 

Krom sebereflexe, zmiňované na několika místech už dříve, musí hrdina 

nutně reflektovat a alespoň pro sebe hodnotit ostatní postavy; tak dochází k - pro 

něj velmi překvapivému a krutě paradoxnímu - názoru, že ze Zemánka se stal 

„jiný člověk": „Zemánek zřejmě opustil radikálně své někdejší názory a postoje, 

a kdybych dnes žil v jeho blízkosti, stál bych v konfliktech, které prožíval, chtě 

nechtě na jeho straně. A právě to bylo hrozné, právě na to jsem vůbec nebyl 

připraven a nepočítal s tím..." (Kundera 1968: 238). Opět se potvrzuje 

kontroverznost Zemánkovy postavy - jak již bylo řečeno: Ludvíkem nenáviděn, 

ženami zbožňován, k tomu teď můžeme přidat tvrzení o změně postoje oproti 

minulosti. 

Je snad na místě konstatovat, že počínaje omylem s Helenou zdá se být 

celý následný děj směsí krize, peripetie a katastrofy. V rozporu s Ludvíkovými 

plány totiž nebyla soulož s Helenou vyvrcholením děje, nýbrž pouze novým 

začátkem konce. A Zemánek ve všech třech částech hraje stěžejní roli, je v nich 

hlavním „hrdinou" - i když o hrdinství nemůže být řeč. 



Skutečný hlavní hrdina (Ludvík) se však i přes všechny své kotrmelce 

dovolává fiktivního adresáta a objasňuje mu své pohnutky, a tím ho zároveň 

přetahuje na svou stranu. Je při tom silně expresivní, jeho vnitřní řeč je plná 

výzev, zděšených otázek, citovosti: „Ale zkuste namířit nenávist na pouhé 

abstraktno principů, na nespravedlivost, fanatismus, krutost, anebo došli-lijste 

k tomu, že nenáviděníhodný je sám lidský princip, zkuste nenávidět lidstvo! (...) 

Co mu řeknu? Co mu odpovím? Jak mu vysvětlím, že se s ním nemohu smířit? 

Jak mu vysvětlím, že bych tím rázem ztratil vnitřní rovnováhu? (...)" (Kundera 

1968: 238-239) Ale přestože nezvykle povoluje uzdu emocím, zachovává 

i nadále svou typickou racionálnost a analytičnost reflexe. 

Čím více spějeme k závěru knihy, tím více se utvrzujeme v centrálním 

tématu; tím je samotný vztah člověka a historie. Svým způsobem je historie 

sama „hrdinou"; dějiny vždy drtily člověka a nejinak je tomu i v moderní době, 

ve 20. století. Ludvík žije obrácen do minulosti, jeho vypravěčský kód je 

založen na jejím neustálém zpřítomňování. Teprve v rodném městě a pod 

dojmem událostí začíná chápat, že jeho msta nemá smysl, začíná plně prociťovat 

nesmyslnost a bezvýznamnost návratu: „ Viděl jsem, jak se nad naším sporem, 

který jsem cítil stále jako současný a živý, zavírají smiřující vody času, který, jak 

známo, umí smazávat rozdíly mezi celými epochami, natož mezi dvěma ubohými 

jedinci. Ale já jsem se zuby nehty bránil, abych přijal návrh na smíření, který 

nabízí sám čas. (...) ne, nechci se vyzout ze svého osudu, nechci se odpoutat od 

svých sedmatřiceti let, i když představují úsek času tak zcela nepatrný a prchavý, 

už teď zapomínaný, už teď zapomenutý. " (Kundera 1968: 242) Dochází u něj 

k rezignaci, k přechodu od aktivního prožívaní k pasivnímu přijetí daného stavu. 

Jeho životní postoj je destruován. Zůstává ve svém nitru poražen: hořkost 

pomsty snoubí se s hanbou a nenávistí, se zklamáním ze Zemánka - z jeho image, 



z jeho úspěšnosti (na škole, u žen)...: „ Odcházeli. Nemohl jsem od nich 

odtrhnout oči: Zemánek šel vzpřímeně, s hrdě (vítězně) vztyčenou blond hlavou 

a tmavovláska se vznášela vedle něho; byla i zezadu krásná, měla lehkou chůzi, 

líbila se mi; líbila se mi téměř bolestně, protože její odcházející krása byla ke 

mně ledově lhostejná, stejně jako byl vůči mně lhostejný Zemánek (jeho 

srdečnost, výmluvnost, jeho paměť i jeho svědomí), stejně jako byla vůči mně 

lhostejná celá má minulost, se kterou jsem si tu dal v rodném městě schůzku, 

abych se jí pomstil, ale která tu prošla kolem mne, jako by mne 

neznala:." (Kundera 1968: 246) 

Pro hrdinu kulminuje příběh paradoxně k destrukci jeho intencí a k touze 

teď a tady neexistovat; příběh se stáčí ke konkrétní existenci člověka: „Netoužil 

jsem po ničem jiném než zmizet, osamět a smazat celý tenhle špinavý a bludný 

příběh, tento hloupý žert, smazat Helenu i Zemánka, smazat předvčerejšek, 

včerejšek i dnešek, smazat to, smazat, aby po tom všem nezůstala ani stopa. (...) 

byl jsem naplněn jedinou touhou: být odtud pryč, pryč odtud a z celé té historie; 

udělat za vším tečku." (Kundera 1968: 246) 

Bylo by však omylem domnívat se, že v díle jde pouze a především 

o existenci Ludvíka. On sám nejvíce zasahuje do života Heleny; obrací jej 

naruby, znamená pro ni totiž víc, než je mu příjemné. Nejen jeho, ale i Helenin 

příběh je třeba chápat jako destruovaný, směřující málem až ke smrti - ale o tom 

dále, v jejím partu. Ludvík postihuje jejich rozchod pouze několika větami; 

nabízí pochopitelně své point of view, recipient filtruje pouze jeho perspektivu: 

„Nemohl jsem jí však nic vysvětlovat; nejenom proto, že bych ji pravdou ranil, 

ale i proto, že by ji sotva pochopila. Uchýlil jsem se tedy k pouhé rezolutnosti 

konstatování: několikrát jsem jí opakoval, že jsme spolu byli naposledy, že se 

s ní již nesejdu, že ji nemiluji a že to musí pochopit. 
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Ale bylo to mnohem horší, než jsem tušil: Helena zbledla, roztřásla se, 

nechtěla mi věřit, nechtěla mne pustit; zažil jsem malé martyrium, než jsem se jí 

konečně mohl vyprostit a odejít." (Kundera 1968: 236 - 237) 

Podtrhněme ještě téma deziluze, z knihy totiž vyvěrá velkou silou. Ludvík 

sám v závěru hovoří o všech „žertech", které mu prošly životem, o všech 

omylech, které musel prožít a jejich hořkost vypít až do dna. Zároveň musí 

přijmout fakt, že v žertu nežije pouze on, aleje do něj zahrnuto celé lidstvo, 

všechny věky: „A tu jsem si uvědomil, jak bezmocné je chtít odvolat svůj vlastní 

žert, když já sám s celým svým životem jsem zahrnut do žertu mnohem 

všeobsáhlejšího (pro mne nedohledného) a naprosto 

neodvolatelného." (Kundera 1968: 250) Zde začíná jeho katarze, jeho smíření. 

Výše jsem předestřela, že kromě Zemánka jsou všechny postavy obráceny 

do minulosti a jejich kód je založen na jejím zpřítomňování. Ludvík si toto 

dokázal uvědomit („A ta zdánlivá neskutečnost mi navodila myšlenku, že to 

všechno kolem mne vůbec není přítomnost, nýbrž jen samá minulost, patnáct, 

dvacet let stará minulost, Lucie je minulost, Zemánek je minulost a Helena byla 

jen kámen, který jsem chtěl na tu minulost vrhnout." (Kundera 1968: 253)) a na 

základě svých racionálních analýz mohl dospět k názoru, že „msta, jak jsem se 

přesvědčil právě v těchto dnech, je stejně marná, jako je marný všechen můj běh 

zpátky. Ano, tehdy, když Zemánek předčítal v posluchárně fakulty Fučíkovu 

Reportáž psanou na oprátce, tehdy jsem měl jít k němu a uhodit ho přes tvář, 

jedině tehdy. (...) rána, kterou jsem zůstal dlužen, je nevskřísitelná, 

nerekonstruovatelná, definitivně ztracená..." (Kundera 1968: 253 - 254) 

Ludvíkovi jsou v průběhu celého díla vlastní kontemplace. Přidejme ještě 

motivy nesrozumitelnosti a pomíjivosti a spějeme opět k deziluzi, neboť „už 

dnes jsou dějiny jen tenká šňůrka pamatovaného nad oceánem zapomenutého, 

ale čas kráčí a přijde doba vysokých letopočtů, jež nezvětšená paměť 
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jednotlivcova nebude vůbec s to pojmout; celá staletí a tisíciletí budou z ní proto 

vypadávat, staletí obrazů a hudby, staletí objevů, bitev, knih, a bude to zlé, 

protože člověk ztratí ponětí o sobě samém..." (Kundera 1968: 254) 

Přehoupli jsme se v perspektivizaci času do anticipace, pomocí níž hlavní 

postava prorokuje lidstvu ztrátu společného dědictví, má vizi o ztrátě 

srozumitelnosti gest nebo tradic apod. 

Pokračovat můžeme klamem, nebo lépe - sebeklamem: „Ano, tak jsem to 

náhle viděl: většina lidí se klame dvojí chybnou vírou: věří na věčnou památku 

(lidí, věcí, činů, národů) a v odčinitelnost (činů, omylů, hříchů, křivd). Obě jsou 

to falešné víry. Ve skutečnosti je to právě naopak: vše bude zapomenuto a nic 
s 

nebude odčiněno. Úlohu odčinění (pomstění i odpuštění) zastoupí 

zapomenutí." (Kundera 1968: 255) 

Při popisu využívá selektivnosti, díky níž jsme coby recipienti schopni 

usuzovat na důležité či méně důležité momenty. Podle toho pak implikuje 

detailnost nebo stručnost. Situace zabírá zeširoka, popřípadě rekonstruuje celé 

dialogy, nebo naopak se nezaobírá jakýmkoli hodnocením, ale pouze konstatuje 

(např. stručně podaný rozchod s Helenou, oproti tomu prodlužování otevření 

jejího dopisu, ve kterém se s ním loučí před - domnělou - smrtí, kdy popisuje, 

jak popíjí s Jindrou, jejím šoférem; víme, co pijí, co má mladík na sobě, co si 

o něm Ludvík myslí atd.). 

Nemusíte dojít ani do konce knihy, abyste pochopili, že titul Žert je 

mystifikační. Ve skutečnosti se v díle nejedná o nic žertovného, ale to není třeba 

rozvádět. Jediný vtipný moment nastává ve chvíli, kdy běsnící Jindra útočí kvůli 

Heleně na Ludvíka; ale i když je v dané situaci vtipnost vypozorovatelná, 

zůstává opět zahalena v plášti trapnosti, hnusu a psychické tíže, tedy v pocitech 

ničím směšných: „(...) A chlapec, když viděl, ze stojím a nebráním se, křičel 

dál: 'Ste jí odporný! Serenavás! Řekla mi to! Sere na vás!' (...) reálnost 



chlapcových posledních slov způsobila, ze mi zacukalo v koutcích..." (Kundera 

1968: 264) 

Vraťme se ale zpět k Ludvíkově katarzi. Ve znovunalezeném 

a znovuobrozeném rodném městě vidí záblesk naděje na usmíření se sebou 

samým. Z jeho obrazu je jasně patrná nostalgie a stesk po domově: „(...) byl 

jsem totiž v této chvíli naplněn smutnou láskou; láskou k tomuto světu, jejž jsem 

před léty zcela opustil, dalekému a dávnémus světu, v němž jezdci objíždějí ves 

s maskovaným králem, v němž se chodí v bílých zřasených košilích a zpívají se 

písně, světu, který mi splývá s obrazem rodného města i s obrazem mé matky (mé 

zašantročené matky) a mého mládí; během celého dne ve mně ta láska tiše 

narůstala a v této chvíli propukla téměř plačtivě; miloval jsem ten dávný svět 

a zároveň jsem ho prosil, aby mi poskytl útočiště a spasil mne." (Kundera 1968: 

270) 

Jeho smíření je provázeno nasazováním nové masky. K tomu přispívá 

i současné používání jazykových prostředků shodných s Jaroslavem. Domnělá 

maska mu má sloužit jako clona před venkovním světem a také i před sebou 

samým. Přilne a upne se k lidovému světu, aby si však zakrátko uvědomil, že 

žije opět v iluzi: „a já jsem se cítil šťasten uvnitř těchto písní (uvnitř skleněné 

kajuty těchto písní), v nichž smutek není hravý, smích není křivý, láska není 

směšná a nenávist není plachá, kde lidé milují tělem i duší (ano, Lucie, zároveň 

tělem i duší!), kde v nenávisti sahají po noži nebo po šavli, v radosti tančí, 

v zoufalství skáčou do Dunaje (...) a zdálo se mi, že uvnitř těchto písní jsem 

doma, že z nich jsem vyšel (...) ale hned jsem si také uvědomoval, že tento domov 

není z tohoto světa...že to, jak tu zpíváme a hrajeme, je jenom vzpomínka, 

památka, obrazné uchování čehosi, co už není, a cítil jsem, jak pevnina tohoto 

domova mi klesá dolů pod nohama, jak se propadám... a říkal jsem si s údivem, 

že můj jediný domov je právě toto propadání, tento hledaný a touživý pád, 
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a oddával jsem se mu tedy dál, zakoušeje sladkou závrať." (Kundera 1968: 274 

- 275) Pokolikáté už se setkáváme s motivem deziluze! 

Z uvedeného je zřejmý též motiv cesty, jenž je v podstatě leitmotivem -

prolíná totiž celým příběhem. V tomto případě se jedná konkrétně o „nalezení 

ztracené cesty" - ve znovunalezení domova. 

Když Ludvík poznal, že msta nemá smysl, začíná chápat příběh svůj, 

ale i Lucie a Jaroslava, jako příběhy zpustošení a cítí lítost a soucit nad ztrátou 

nevinnosti věcí, slov...: „snad mi chtěla povědět, že její osud (osud zprzněného 

děvčátka) je blízký mému osudu; že my dva jsme se sice minuli, nerozuměli si, 

ale naše životní příběhy jsou blíženecké, spřízněné, odpovídají si, protože jsou to 

oba příběhy zpustošení; tak jako zpustošili Lucii tělesnou lásku a obrali tak její 

život o nejelementárnější hodnotu, i můj život byl okraden o hodnoty, o něž se 

mínil opírat a jež byly svým původem ryzí a nevinné; ano, nevinné: tělesná 

láska, jakkoli zpustošená v životě Luciině, je přece nevinná, stejně jako písně 

mého kraje byly a jsou nevinné, jako cimbálová kapela je nevinná, jako můj 

domov, jenž se mi zprotivil, je nevinný, stejně jako Fučík, na jehož obraz jsem se 

neuměl podívat bez odporu (...)" (Kundera 1968: 272) 

Ludvíkův vnitřní život je plný kontemplací a k jedné takové patří 

i závěrečná úvaha o smrti. Po pojmech jako destrukce, deziluze, zpustošení aj. 

máme před sebou pojem smrt. Hrdina, pod dojmem srdeční slabosti starého 

kamaráda Jaroslava, dochází ke smutnému zjištění, jež platí i pro něho 

samotného, (a má snad až univerzální charakter), že totiž „osud často končívá 

daleko před smrtí, že moment konce osudu není totožný s momentem 

smrti..." (Kundera 1968: 276) 

Konečně - konstatujme, že až do samotného závěru, takřka do poslední 
v 

řádky, na nás dýchá tíže Žertu. Stává se, že cokoli uděláte, má opačný účinek. 

A Ludvík je tímto snad zaklet! Již nejednou jsem zmiňovala důvod Ludvíkova 
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návratu; on si svůj žert však prožil až do konce. Nejen že msta Zemánkovi se 

otočila proti jemu samotnému, navíc se musí znovu loučit s Jaroslavem: 

„(...) a uvědomil jsem si s úlekem, že má cesta do rodného města, v němž jsem 

chtěl zasáhnout nenáviděného Zemánka, končí tím, ze držím na rukou 

zasaženého kamaráda..." (Kundera 1968: 276) 



Druhou podkapitolu zaujímá Jaroslav, pokračujme tedy u něj. Časově se 

nacházíme v tomtéž dni, pouze je vnímán z jeho perspektivy. 

Téměř každý jeho úsek začíná, popřípadě je i dále provázen, slovy „únava, 

únava". Na jejím pozadí se pak odehrávají všechny následující děje a zvraty. 

Opět je hodně zřetelná časová modifikace a perspektivizace. Modifikace 

se děje především v duchu abreviace a ve spojení s tellingem; v některých 

místech se jedná až o elipsy, třebaže smysl zůstává zachován, neděje se tak tedy 

na úkor srozumitelnosti: „ Okresní národní výbor to plně chápe. Proto i plně 

podporuje. Přeje jim plný úspěch a plně sdílí. Děkuje všem, kteří se podíleli. 

Nadšení organizátoři a nadšené školní děti, které plně." (Kundera 1968: 223) 

Amplifikace se dostává ke slovu méně, v místech showingu, v úsecích 

reprodukuj ících dialogy nebo detailně deskribujících. 

Příklad „Měl jsem chuť jí říci všechno, co si myslím. Že Jízda dopadne 

hůř než jiná léta. Ze lidové umění ztrácí rok od roku stoupence. (...)" (Kundera 

1968: 223) reprezentuje perspektivizaci, když v sobě spojuje retrospekci 

s prezentací i anticipací. 

Nejzřetelnější z vyprávěcích postupů je pak již tradičně vnitřní monolog, 

v jehož rámci se celý text prezentuje. Jaroslavův vnitřní svět v něm zahrnuje 

vlnu emocí (kolem syna, vystoupení v rozhlase, setkání s Ludvíkem atd.), 

myšlenek, představ, názorů; Téměř samozřejmá je u Kundery autokomunikace 

a nevyhnula se ani Jaroslavovi: „Styděl jsem se, že mluvím tak, jak oni chtějí. 

Jsem tak zbabělý? Nebo tak ukázněný? Nebo tak unavený?" (Kundera 1968: 

224) 

Charakteristickým, byť zde poněkud vystupňovaným rysem Jaroslava je 

chaotičnost představ, subjektivní asociace a útržkovitost myšlenek, což mě skoro 

navádí v úvaze o užití postupu stream of consciousness: „ Chtěl jsem to opřekot 

vychrlit do mikrofonu, ale řekl jsem nakonec něco jiného. Jízda králů byla 
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krásná. Síla lidového umění. Záplava barev. Plně sdílím. Děkuji všem, kdo se 

podíleli.(...)" (Kundera 1968: 223 - 224). Zároveň tyto úvahy koriguje názor, 

že záměrem autora bude spíše podpořit hrdinovu únavu a rozladěnost 

i jazykovou architektonikou. 

Nejde také nepostřehnout, že oproti Ludvíkovi je Jaroslavův part mnohem 

zhuštěnější a kratší, text zaujímá mnohem méně stran. S touto intencí se autor 

neskrýval (o proporčnosti jsem informovala v kapitole Vstupní charakteristika 

románu) a v reálu ji potom realizoval pomocí nepřímé řeči místo přímé, 

fragmentací a stručností. To, co by u Ludvíka zabralo několik stran, se 

v Jaroslavově hledisku „vmáčkne" do pár odstavců. 

Silným prvkem je znovu sebereflexe, stal se z ní už univerzální rys postav. 

K závěrečné katastrofě spěje hrdinův zdravotní stav, sám sebe vidí jako 
# v 

„usedlého strejcovského souseda"; „Ze už nepomýšlím na žádné cesty, na žádná 
v 

dobrodružství. Ze jsem beznadějně přivázán k dvěma, třem ulicím, v nichž 

žiji." (Kundera 1968: 233) 

Hrdina je orientován na minulost a fixován na lidové tradice, na svět 

lidové písně. Staví svůj vlastní svět na iluzivním idealismu, nezbývá mu ale než 

s trpkostí seznat, že „před staletími to bylo lepší" (Kundera 1968: 234). 

Tomuto konstatování předchází i následuje kontrastování minulosti a přítomnosti. 

Závěrem je destabilizace jeho ideálů, reflexe jeho ulpívání na minulosti 

a zároveň neochota z těch ideálů ustoupit. Zbývá jen klam a sebeklam. Je šizen 

sám sebou, svým vlastním svědomím, právě tak je podváděn druhými: „ 'Já 

mám v Jízdě králů syna a taky se mně nějak nechce se za ní trmácet.' 'Vy tam 

máte syna? Vláďu?' 'Ano,'řekl jsem, jede jako král.' Koutecký řekl: 'To je 

zajímavé.' 'Proč by to bylo zajímavé,' zeptal jsem se. To je moc zajímavé,' řekl 

Koutecký a zasvítila mu očka. 'Proč?' ptal jsem se znovu. Vláďa je přece 

s naším Milošem,' řekl Koutecký. Nevěděl jsem, s jakým Milošem. Vysvětlil mi, 



že je to jeho vnuk, syn jeho dcery. ''Ale to není možné,' řekl jsem, 'vždyť jsem ho 

viděl, ještě před chvílí jsem ho viděl, jak od nás vyjížděl na koni!' 'Já jsem ho 

taky viděl. Miloš ho od vás odvážel na motocyklu,' řekl Koutecký. 

(...)" (Kundera 1968: 235) 

Kontrast se rozvíjí až v kontrapunkt, což je způsobeno zoufalou snahou 

a současnou neschopností poznat vlastního syna: „Prodral jsem se blíž. Musím 

ho přece poznat. Vždyť mám do paměti vepsáno jeho držení těla, každé jeho 

gesto! Vždyť ho mám rád, a láska má přece svůj instinkt! (...) Král se při 

nakročení koně opravdu poněkud napřímil, ale nijak mi to neprozradilo toho, 

kdo je pod rouškou. Křiklavé stuhy na jeho tváři byly zoufale 

neprůhledné." (Kundera 1968: 239) 

Jaroslav zasvětil život folklóru, aby jej završil pocitem deziluze - nejen 

mládí obecně, ale především jeho syn tuto hodnotu zcela neuznává. 

Deziluze, destrukce hodnot, pocit vyvrženosti...: „(...) Kam mám jít? 

Ulice patřily Jízdě králů, domov Vlastě, hospody opilcům. Kam patřím já? Jsem 

starý, opuštěný, vyhoštěný král. Poctivý a ožebračený král bez nástupce. 

Poslední král." (Kundera 1968: 237) 



Třetím a posledním vypravěčem v sedmé kapitole je Helena Zemánková. 

Její text zaujímá nejmenší prostor a ona sama je charakterizována téměř 

výhradně prostřednictvím svých emocí - nejprve vzletných, vzápětí zraněných. 

Je j í vlastní přímo křiklavá expresivita a citová nevyrovnanost. Její řeč se 

zakládá na emotivních, krátkých a roztěkaných výpovědích realizovaných 

prostřednictvím nekonečného proudu slov. 

Její point of view se v této kapitole věnuje veskrze Ludvíkovi, její lásce 

k němu a zklamání z něj. Často jej oslovuje, vyznává se ze své lásky, kterou 

umocňuje opakováním kladně citově zabarvených slov nebo parafrázemi na 

totéž téma: 

„Děkuji ti, Ludvíku, je to teprve osm dnů, co tě znám, a miluju tě jako nikdy 

nikoho, miluji tě a věřím ti, nepřemýšlím o ničem a věřím, protože i kdyby mne 

rozum klamal, cit klamal, duše klamala, tělo je nezáludné, tělo je poctivější než 

duše a moje tělo ví, že nezažilo nikdy to, co včera, smyslnost, něhu 

(...)" (Kundera 1968: 228) 

„Ale teď se ve mně vzbudil vzdor, cítila jsem za sebou tebe a tvou lásku, cítila 

jsem tě ještě v sobě a na sobě, a ti krásní barevní jezdci kolem mne, křičící a 

jásající, jako by volali, že jsi, že život je, že budoucnost je (...)" (Kundera 1968: 

229) 

„Možná že nevíš, jak tě miluji, určitě nevíš, jak tě miluji, možná si myslíš, že 

jsem jen panička, která hledala dobrodružství, a netušíš, že jsi mi osudem, 

Životem, vším..." (Kundera 1968: 249) 

To, co Ludvík zabírá z odstupu abreviací, ona čtenáři nabízí 

z bezprostřední blízkosti, detailně, amplifikovaně. Užité konstrukce jsou dlouhé, 

sledují totiž překotnost jejích vjemů, úvah a představ, v nichž se rýsuje 

rozeklanost, způsobená rozchodem s Ludvíkem. Z vrcholu se ocitá na dně, její 

psychika je silně zasažena. Její nitro se recipientovi odkývá také v souvislosti 
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s konfrontací Ludvíka s Pavlem (Zemánek): „Za celý život mi Pavel tak 

neublížil jako ty, Ludvíku, jako ty v jedné jediné minutě, Pavlovi odpouštím, 

rozumím mu, jeho plamen rychle shoří, musí si hledat novou potravu a nové 

diváky a nové publikum, ubližoval mi, ale teď přes tu svou čerstvou bolest ho 

vidím beze zloby a docela mateřsky, fanfarón, komediant, usmívám se nad jeho 

mnohaletou snahou vykroutit se z mé náruče, ach jdi si, Pavle, jdi si, rozumím ti, 

ale tobě, Ludvíku, nerozumím, ty jsi za mnou přišel v masce, přišel jsi mne 

vzkřísit a vzkříšenou zničit, tebe, jen tebe proklínám, proklínám a zároveň prosím, 

abys přišel, abys přišel a smiloval se." (Kundera 1968: 249) Helenina 

rozervanost je patrná též z posloupnosti teze - antiteze: proklínat a v zápětí 

prosit o návrat a smilování... 

Rána v duši je tak živá, že se ještě dokáže pokoušet o idealizaci ztracené 

lásky. V představách je opět velice emotivní. Chce si vzít prášky proti bolesti 

hlavy a tuji napadne myšlenka - byť jen letmá a nevinná - na sabevraždu. 

Ve zmatku jich však spolyká víc, než zamýšlela. S vědomím, že končí život, 

povoluje uzdu fantazii. 

„Možná že mne tu najdeš, jak ležím přikryta bílou plachtou, a pak pochopíš, že 

jsi zabil to nejcennější, co jsi měl v životě... anebo přijdeš, můj bože, a já ještě 

budu živa a ještě mne budeš moci zachránit a budeš klečet u mne na kolenou 

a plakat a já tě budu hladit po rukou a odpustím ti, všechno ti 

odpustím..." (Kundera 1968: 249) 

Klamána druhými, sama sebe klame taktéž. V celém tom klamu pak číhá 

ukryta trapnost. I její pomsta, stejně jako Ludvíkova, se obrací proti ní samotné, 

její účinek je zase opačný než záměr; z tragédie je rázem fraška. 

Nezbývá než zopakovat to známé - sebepoznání, sebeklam, deziluze, 

destrukce. 
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Ludvík, Jaroslav, Kostka, teď i Helena. Všechny můžeme do výše 

uvedených pojmů zahrnout a konstatovat, že jejich příběhy ústí v destrukci. 

Destruovány však nejsou pouze jejich příběhy, ale také životní postoje. 

Pozitivem zůstává alespoň schopnost sebereflexe. 



3. Z A V E R 

Román Žert staví na rafinované kompozici, která spočívá v doplňování, 

korigování a zpochybňování Ludvíkových názorů a gest ostatními vypravěči, 

v důsledku čehož je vnímán kdesi na jejich průsečíku; zároveň Ludvík přispívá 

k prezentaci životních příběhů Heleny, Jaroslava a Kostky, kteří jsou krom toho 

osvětlováni také svými vlastními monology. Tímto způsobem jsou v mysli 

čtenáře skládány do mozaiky střípky o jednotlivých vypravěčích. 

Kunderovi je vlastní ironie, jež se nevyhnula ani tomuto dílu. Chce být 

programově antilyrický (pro někoho až cynický). 

Tento rys je vlastní hlavnímu hrdinovi - Ludvíku Jahnovi. Ten byl nucen 

projít vývojem od idealisty k „odidealizovanému" člověku. Jeho svět přitom 

zůstává světem racionálně strukturovaným, založeným na analytické reflexi. 

Proti němu stojí svět, založený na iluzivním idealismu (svět ostatních postav). 

Propojením těchto světů dochází nejen k jejich vzájemné destabilizaci, ale také, 

a to hlavně, k jejich vzájemnému osvětlení. 

Co se týká narativního diskurzu, Ludvík je konstruován na základech 

explicitnosti, reflexivnosti, analytičnosti a neemotivnosti, na okolní realitu 

nahlíží ironicky až cynicky a racionálně ji vyhodnocuje. Pro ostatní narátory je 

potom typická emotivnost, jejich výpovědi bývají roztěkané, realizované 

prostřednictvím proudu slov. Helenu charakterizuje především citová labilita, 

Jaroslav je fixován na idealizované tradice a lidový svět. Kostka se ukrývá za 

symboly, pomocí nichž si vykládá svět. 

Žert je dílo polytematické, dominantními motivy jsou žert, pomsta, vztah 

lásky a sexu, vztah člověka a historie, krize jazyka nebo motiv cesty, zapomnění 

a nepoznání či soucit a lítost, trapnost, deziluze, rozpor mezi ideálem a realitou... 



Pomohu si slovy Heleny Koskové: „ Všem čtyřem je společné, ze mezi 

nimi a životem stojí ideologie, která se stává nástrojem sebeklamu, nekritického 

pojímání vlastních motivů a citů." (Kosková 1998) 

Smysl knihy není dán součtem výpovědí jednotlivých vypravěčů, nýbrž 

jejich polyfonním prolnutím. Charakteristickým rysem narace je dynamičnost, 

gradující v posledním dílu. V něm dochází ke konfrontaci a integraci všech 

ústředních motivů a k vyvrcholení významové výstavby díla. Závěrem je ne to, 

že každý z vypravěčů má svou pravdu, ale že každý se klame na svůj způsob. 

V tom tkví závěrečná „katastrofa". 

Za pomoci introspekce, sebeprojekce a subjektivizace jsme nahlédli do 40. 

- 60. let 20. století. Stali jsme se svědky životního ztroskotání několika osob, 

nazřeli téma existence člověka. 

Nekončeme ale negativně - že zpustošením a ztrátou hodnot končí příběhy 

„našich" hrdinů; alespoň někteří dospěli k sebereflexi, která je zároveň se 

sebeironií odrazovým můstkem do nových začátků. Nebo obdobně - slovy jedné 

české písně, v níž je rovněž ukryt motiv cesty, jakéhosi ustavičného směřování: 

„I cesta může být cíl... " 
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5. R E S U M E 

The novel is built up on refined composition based on adding, correcting and 

disputing with Ludvík's opinions and gestures by the other narrators, as a result 

of which he is perceived somewhere on their intersection. At the same time, 

Ludvík contributes to the presentation of Helena's, Jaroslav 's and Kostka's life 

stories. Each of these narrators is described also by his or her own monologue. 

Ludvík as a key character is constructed on the basis of explicitness, 

reflexiveness, analyzation and unemotivity. He is ironie, sometimes even 

cynical, and rational in his judgements. The other narrators are typical for 

emotivity, their utterances being scatterbrained, realized by flow of words. 

Helena is characteristic for her psychical lability. Jaroslav is bond with idealized 

folk tradition. Finally, Kostka explains everything that happens to him with help 

of symbols. 

The novel is not monothematic; the dominant motives are joke, revenge, the 

relationship of love and sex, the relationship of man and history, the erisis of 

language or the motive of journey, compassion, awkwardness, disillusion, the 

contrast between ideál and reality... 

The sense of work does not result from the summation of the utterances of the 

four narrators, it is the result of permeation of the utterances. The conclusion is 

not the fact that each of the narrators has his or her truth but the fact that all of 

them deceive themselves somehow. That is the finál "catastrophe". 



6. A N O T A C E 

Diplomová práce se zabývá analýzou vyprávění v románu Milana 

Kundery Žert. V centru zájmu stojí čtyři vypravěči a různé způsoby jejich 

narace. Analýza si všímá toho, která z postav vypráví (a jak) a která nevypráví, 

a jaký má tento rozdíl vliv na utváření jejich obrazu. V závěru jsou shrnuty 

nejdůležitější poznatky, jichž jsem v průběhu diplomové práce dosáhla. 

The thesis deals with the analysis of narration in the novel Joke by Milan 

Kundera. Main focus is drawn to four narrators and various modes of their 

narration. The analysis pays attention to the characters who narrate (and how) 

and who do not, observing the influence of this difference on their depiction. 

The conclusion sums up the most important findings I have reached during the 

work on my thesis. 



7. K L Í Č O V Á S L O V A 

Milan Kundera - Žert - vypravěč - narace 
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