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V současné české próze je retrospektivní pohled na klíčové momenty české 

historie 20. století poměrně silný literární proud, představují jej například 

romány Jiřího Hájíčka, Kateřiny Tučkové, Jakuby Katalpy nebo Radky 

Denemarkové, v jejichž návratech do minulosti je důležitým tématem vedle 

rozporuplné zkušenosti s německou okupací, druhou světovou válkou a 

následným odsunem Němců také vyrovnání se s obdobím socialismu. Díla, 

která se vrací do období normalizace, se v české populární kultuře začínají 

objevovat už od 90. let a hledají různé perspektivy, jak vyprávět o tomto právě 

uplynulém období, ke kterému ve veřejné debatě existuje řada mnohdy 

protichůdných postojů.  

Ačkoliv se tato díla liší v řadě aspektů – médiem (beletrie, film, seriál, 

divadelní hra), způsobem narace, tématy i perspektivou, nelze si nevšimnout, 

že se v řadě případů jedná o podobný typ vzpomínání, a to takový, který 

se období normalizace pokouší nahlédnout skrze vzpomínku na 

každodennost vlastního dětství či mládí. Tato perspektiva s sebou nutně 

přináší jistou míru idylizující nostalgie, příznačnou pro texty vracející se do 

raných fází života, a bývá po vzoru německé tradice i v českém prostoru 

označována – s jistou mírou ironie – jako ostalgie či (n)ostalgie. Polská 

literární teoretička Joanna Królak si všímá jednoho podstatného rysu těchto 

děl: „Prózy Šabacha a Douskové, podobně jako literární tvorba německé 

ostalgické vlny, nevypovídají mnoho o životě v socialistické zemi, zato však 

„říkají mnoho o tom, jak probíhá vzpomínání“ (Brussig 2002) na život 

v dobách socialismu.“ (Królak 2010: 70n). Právě teze Joanny Królak 

představuje hlavní osu této práce, která se zaměřuje na způsob, jakým je na 

normalizaci vzpomínáno v populární literatuře vydané po roce 1989. Cílem je 

nalézt zákonitosti, které jsou pro toto vzpomínání na socialismus 

charakteristické, určit, jak a na co se vzpomíná (tedy stanovit vzpomínkové 

figury), a popsat, jakým způsobem a čím je vzpomínání ovlivňováno ve vztahu 

k obrazu dětství a mládí v této době.  
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V úvodní části jsou nejprve představena teoretická východiska, definuji zde 

základní pojmy a představuji některé koncepty, které se procesem 

vzpomínání zabývají. Rovněž zmiňuji práce, které sledují, jakým způsobem 

probíhalo (a probíhá) vztahování se k normalizaci u nás a čím je tento proces 

ovlivňován. V druhé části přecházím k analýze a sleduji, jaký obraz dětství a 

mládí v socialismu vybraná díla konstruují, jakým způsobem k tomu dochází 

a v jakých aspektech literárního díla se to nejvýznamněji projevuje. 
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1. Pojem ostalgie 

Ostalgie [občas také (n)ostalgie] je kategorie v české kultuře jen málo 

popsaná. V několika publikacích, kde je jí věnováno více prostoru, se 

dozvídáme, že se jedná o pojem původně převzatý z německého slovníku, kde 

se týkal života v NDR (Kunštát – Mrklas 2009: 7), že vznikl spojením slov 

Osten a Nostalgie (tamtéž: 33) a jeho tvůrcem byl pravděpodobně německý 

kabaretiér Uwe Steimle, který jej použil – příznačně v prostoru populární 

kultury – už v roce 1992 (Pinkas 2011: 64). Ostalgie je v literatuře často 

spojována s vyprávěním plným recese, humoru a nadsázky (Królak 2010: 70) 

a její rozšíření do různých oblastí života je spojené s filmem Good bye, Lenin a 

televizní tvorbou německých kanálů z počátku tisíciletí (Marešová 2011: 58).   

Definovat přesně ostalgii, respektive použít jednu z definic jako stěžejní, je 

složité a možná i zbytečně omezující. V pracích českého původu jich lze nalézt 

hned několik, ale žádná nepostihuje tento jev úplně. Některé jsou spíše vágní, 

jako např. „snění po časech situovaných do doby před 20 a více lety“ (Kunštát 

– Mrklas 2009: 5) nebo „ostlagie – nostalgická vzpomínka na ‚východ‘, na svět 

socialismu“ (Činátlová 2011: 73), některé tuto tendenci ironizují – „[…] je 

ostalgie schopnost tesknit, že něco už není, jak to nikdy nebylo.“ (Marešová 

2011: 58), další definice vyčleňují jen určitý aspekt pojmu pro účel konkrétní 

práce: „[…] definuji ostalgii jako pozitivně zabarvený vztah k některému jevu 

z oblasti konzumu nebo přímo konzumnímu zboží spojovaného s érou 

zařazení do země takzvaného sovětského bloku“ (Franc 2008: 194). Jednu 

z mála definic, která reflektuje tento pojem komplexněji, najdeme ve studii 

Denisy Nečasové: „Termín ostalgie, který původně představoval nostalgické 

vzpomínání na některé aspekty života (zejména každodenního) v bývalé 

NDR, se rozšířil i na oblast dalších postkomunistických států a dnes se užívá 

v souvislosti s nostalgickým připomínáním komunistické éry v Polsku, České 

republice atd. (Nečasová 2014: 93) 
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Smyslem tohoto výčtu bylo ukázat, že způsoby, jakými je tento pojem 

vysvětlován, jsou různé, zaměřené na odlišné aspekty, ovšem rámcové 

vyznění se příliš neliší. Je koneckonců pochopitelné, že ostalgii vzhledem k 

jejímu vzniku a zaměření není možné postihnout komplexně a zcela 

uspokojivě v souhrnné definici, nehledě na to, že se pohybujeme v sociálních 

vědách (či přímo v oblasti sociální antropologie), kde je jistá rozvolněnost 

definic vázajících se k jednomu pojmu běžná. 

Přesto, že tedy o ostalgii v českých odborných pracích nalezneme málo, je 

literatury, která se svým dějem vrací od období socialismu, nemalé množství. 

Z hlediska recepce je patrné, že čeští čtenáři tyto knihy nejen stále 

vyhledávají, ale i oceňují, jak to dokazují např. vítězné knihy Magnesia Litera 

či Lidových novin (Fialová 2009: 44), stejně jako filmové či divadelní adaptace 

původně knižních titulů (např. divadelní představení Hrdý Budžes Divadla 

Příbram či Trojanův Občanský průkaz).  

Z toho lze usoudit, že tyto knihy přispívají velkou měrou k tomu, jak je obraz 

socialismu konstruován ve veřejném prostoru a kolektivní paměti. Je totiž 

zřejmé, že se zvyšuje tendence zprostředkovávat dějiny za účasti populární 

produkce (Činátl 2014: 129).  
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2. Teoretické koncepty paměti a vzpomínání  

Pro kapitolu, která popisuje mechanismy vzpomínání, byla vybrána jako 

teoretický podklad práce Jana Assmanna Kultura a paměť. Charakterizovat 

pilíře vzpomínání a paměti je pro nás klíčové, protože nám to později umožní 

popsat mechanismy, které fungují při vzpomínání na socialismus, a stanovit 

základní teze, kterými se budeme zaobírat při zkoumání vybraných textů. 

Proto je pro doplnění zmíněno i pojetí času Paula Ricoeura, se kterým také 

pracuji. České vzpomínání na socialismus se snažila postihnout francouzská 

autorka Françoise Mayer, která vychází z mnoha výzkumů, prací dalších 

autorů i vlastního studia dobových textů a ukazuje, jaká specifika Češi při 

vypořádávání se se svou minulostí vykazují. Z českých autorů se tématem 

vzpomínání na socialismus hlouběji zabývá Kamil Činátl a za pomoci analýz 

produktů populární kultury poukázal na zajímavé jevy, kterými se snaží 

proces vzpomínání na tuto specifickou dobu postihnout. Využiji také práce 

Ladislava Holého, který zkoumal české vypořádávání se s nedávnou minulostí 

především vzhledem k českému chápání vlastního národa a přinesl mnoho 

zajímavých poznatků k tehdejšímu způsobu života. 

2.1 Kulturní paměť podle Jana Assmanna 

Pro tuto práci je zásadní Assmannův pojem kulturní paměti. Ta funguje jako 

prostor, do kterého přechází vzpomínky uložené v jiných typech pamětí (tj. 

v mimetické paměti, paměti věcí a komunikativní paměti) tak, že získají 

postavení rituálu (tedy vedle účelového smyslu získají také smysluplnost) 

(Assmann 2001: 23n). Pro kulturní paměť je důležitá tzv. rozpojenost situace, 

tedy okolnost, za které může docházet ke znovu uchopení sdělení (tamtéž: 

25). Takovou situaci nastoluje podle Konrada Ehlicha právě text – ten 

umožňuje „nevídané rozšíření opětovného uchopení uložených sdělení a 

informací“ (tamtéž: 25), ale také tím způsobuje ochromení přirozené 

paměťové schopnosti celé společnosti (tamtéž: 26). Je ji možné realizovat 
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pouze institucionálně a zároveň lze říci, že „ve vztahu ke společenské 

komunikaci působí přesně tak jako individuální paměť ve vztahu k vědomí“ 

(tamtéž: 26). A proto je pro tuto práci důležitá právě tato teze: „[…] minulost 

jako taková vzniká teprve tím, že se k ní lidé vztahují.“. Vztah člověka 

k minulosti je tak odvislý od dvou základních předpokladů: minulost musí 

stále existovat v určitých svědectvích a ta musí být zároveň charakteristicky 

odlišná ode dneška (tamtéž: 33). Minulost vzniká za hlubším zlomem 

kontinuity a tradice, za nímž následuje nový začátek (tamtéž: 34). To, jaká 

minulost je vzpomínána, určuje kolektivní paměť. Ta stanovuje tvar, jaký má 

paměť jednotlivce, protože naše prožívání se odehrává vždy v interakci 

s druhými lidmi (tamtéž: 36). Kulturní paměť tak podléhá nejrůznějším 

historickým proměnám, mj. i vývoji médií (tamtéž: 27). 

Pro naši práci je také zajímavé Assmannovo pojetí komunikativní paměti. Tu 

charakterizuje jako paměť zahrnující vzpomínky, jež se vztahují k nedávné 

minulosti – proto se „historicky rozvíjí u určité skupiny, vzniká v čase a 

s časem také zaniká […].“ (tamtéž: 48). Kulturní paměť se naproti tomu 

zaměřuje na fixní body v minulosti, které ukládá do symbolických figur, „na 

nichž se zachytávají vzpomínky“ (tamtéž: 49), čímž se od komunikativní 

paměti odlišuje, ale také umožňuje její existenci. 

2.2 Čas a vyprávění podle Paula Ricoeura 

Vztahem mezi fikcí a historií, který je pro naši práci klíčový, se zabývá Paul 

Ricoeur ve své knize Čas a vyprávění. To souvisí s jeho pojetím času, který se 

„stává časem lidským, jen pokud je artikulován narativním způsobem“ 

(Ricoeur 2000: 88). Vyprávění charakterizuje jako proces, v němž se odráží 

jak autorovo vnímání světa, které se projevuje ve způsobu konstruování 

zápletky jako jeho přednastavení, tak i čtenář či posluchač, který vyprávění 

vnímá a konfrontuje jej s vlastní zkušeností.  Tím vylučuje možnost vnímat 

vyprávění jako čistě subjektivní reprezentaci paměti nebo zkušeností nebo 

naopak jako do sebe uzavřenou strukturu bez odkazu k vypravěčovu výkladu 
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světa, stejně jako jeho uzavření do okamžiku vyslovení či napsání (Hájek a kol. 

2012: 212n). Z tohoto pojetí také vyplývá, že významy a zkušenosti, které do 

vyprávění vložil vypravěč (autor), nemusí být (a často nejsou) ty samé, které 

v nich čtenář/posluchač spatřuje. Ricoeur dále ve své práci vysvětluje vztah 

mezi historickým vědomím a historickou situací (tedy tím, co pro 

zjednodušení označuji za vztah mezi fikcí a historií). Tyto dvě cesty, jakými se 

vyprávění může vydat, mají svou svébytnou autenticitu a mohou být vnímány 

jako komplementární, protože až vzájemným křížením dochází 

k optimálnímu účinku na čtenáře (Ricoeur 2007: 146). Kamil Činátl (jak 

uvádím dále) v tomto pojetí vidí vysvětlení zvyšující se tendence pojetí 

historie v románech či seriálech, která je u čtenářů i diváku v oblibě – tedy 

kombinací tzv. velkých a malých dějin, kterou vyprávění vytváří dojem 

autenticity. Neboť v současnosti je důvěra v objektivní vykládání doby velmi 

malá a takto subjektivizované pojetí dějin „zdola“ mnohem více odpovídá 

dnešní poptávce čtenářů či diváků. 

2.3 České vyrovnání se s komunismem podle Françoise Mayer 

Zajímavý příspěvek k českému vztahování se ke komunistické minulosti 

přinesla Françoise Mayer ve své práci Češi a jejich komunismus. Ta 

charakterizuje český přístup jako potřebu distancovat se, kterou doplňuje 

snaha o zapomnění nebo projevy lhostejnosti (Mayer 2009: 21). Český způsob 

vyrovnání se s předrevoluční minulostí tedy osciluje mezi obviňováním a 

zakrýváním, kdy lidé z různých důvodů modifikují své vzpomínání (např. 

z důvodů morálních). Dobře je tento paradox vystižen touto situací: „V 90. 

letech tak otázka ‚Co jste dělali před deseti lety?‘ v Paříži zcela neškodná, 

může lidi uvádět do rozpaků, neboť […] by museli říci, že žili normálně, a to 

nejde‘.“ (tamtéž: 20). Mayer poukazuje na to, že příčina externalizace 

komunistické éry pochází z (až přehnané) tendence Čechů posuzovat svůj 

národ podle minulosti (respektive považovat současnost vždy za důsledek 

historického vývoje), z tendence stavět se ve výkladu dějin do role oběti a 
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z považování vlastního národa za mírumilovný a demokratický. To vše souvisí 

se symbolickou silou určitých momentů v historii, která vyvstává „obzvlášť 

výrazně zejména v obdobích krize nebo hlubokých společenských změn“ 

(tamtéž: 32). Zároveň komentuje pojem kolektivní paměti tak, jak ji vzhledem 

ke komunistickým společnostem vysvětlovala Marie-Claire Lavabreová. 

Kolektivní paměť má dva registry, paměť historickou, která „vyplývá ze snah 

státu rozvíjet určitou politiku oficiálního převyprávění minulosti“, a paměť 

živou, jež „odkazuje na onen prostor zmínek o minulosti na základě prožitků“ 

(tamtéž: 37). Obě fungují jen v odkazu k té druhé, svou existenci vzájemně 

podmiňují. To podle Mayer definuje kolektivní paměť nikoli jako souhrn 

individuálních pamětí, ani jako stmelující diskurz, který by svou šíří 

přesahoval všechny ostatní, ale jako koncept, který umožňuje hledat 

vzájemné vlivy a průniky různých typů diskurzů a jejich rovin (tamtéž: 38). 

Zároveň poukazuje na to, že institucionalizovaná převyprávění minulosti mají 

v důsledku snahu „vystihnout identitu nových režimů“ (tamtéž: 37). 

2.4 Vzpomínání v literatuře podle Kamila Činátla 

Vzpomínání Čechů na vlastní historii se věnuje také Kamil Činátl ve své práci 

Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme. Ukazuje mimo jiné také to, že efekt 

reflexivní vzpomínkové literatury tkví v tom, že k zobrazení historických 

událostí přidává právě také proces vzpomínání, což „hraje klíčovou roli ve 

vztahu literatury, vzpomínání a identity“ (Činátl 2009: 284). Tím má tato 

literatura možnost kulturní paměť nejen „naplňovat příběhy“, ale také historii 

reflektovat a modifikovat (tamtéž). „Efekt reálného se rodí z literární 

nápodoby prožitku historického dění a jeho zpětné reflexe, nikoli 

z objektivního popisu dějin“ (tamtéž). V analýze seriálu Vyprávěj, který skvěle 

ilustruje zaměření naší práce, ukazuje, že autenticitu tohoto seriálu určuje 

propojení dokumentaristických prvků, znázorňujících velké dějiny (srpen 

1968, Charta 77, Sametová revoluce), s předměty denní potřeby (tamtéž: 

161n). Autor se zabývá ohlasy na celý seriál i jednotlivé jeho díly a všímá si 
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toho, že se diváci věnují mnohem spíše správnosti použitých rekvizit než 

zobrazovanými politickými událostmi (tamtéž: 158n). Přestože je možné 

přisuzovat tento jev do značné míry neochotě lidí vstupovat do ošemetné 

politické diskuze, mnohem spíše, jak poukazuje autor, je to způsobeno tím, že 

obraz takto znázorněných dějin většina diváků víceméně sdílí a vnímají je do 

značné míry jako realistické a autentické. To je utvářeno i dojmem diváků, že 

se mohli nějakým způsobem na utváření seriálu sami podílet (autoři seriálu 

vyzývali lidi, aby jim psali to, co za socialismu sami zažili či vlastnili). Zároveň 

poukazuje na to, že ohlas seriálu (a potažmo také jeho vliv) do značné míry 

způsobuje, že divák vnímá svět seriálového příběhu jako totožný se svým 

aktuálním světem (tamtéž: 167), a to do té míry, že umožňuje otevírat 

v komparaci témata, která se týkají pouze dneška (tamtéž: 173). Autor také 

vysvětluje, že charakter seriálové tvorby, který mimo jiné spočívá i 

v dlouhodobosti a široké divácké základně, způsobuje dalekosáhlé důsledky 

v procesu individuálního i kolektivního vzpomínání (tamtéž: 171).  

Činátl se věnuje ale i románové produkci, především tzv. romány traumatu. 

Na několika sondách do moderní české literatury (mimo jiné se zabývá díly 

Radky Denemarkové, Jakuby Katalpy, Kateřiny Tučkové i Vieweghovými 

Báječnými lety pod psa) vysvětluje, že minulost již není v těchto románech 

zobrazována staticky v dějepisných souřadnicích (v opozici k např. 

Jiráskovým románům), nýbrž že romány „vsazují historické události do 

dynamiky žitého času“ (tamtéž: 320), a tím se, více než konstituenty národní 

identity, stávají médiem, které umožňuje mezigenerační rozměr vzpomínání. 

To podrývá představu o jedné, jednoznačné, objektivní minulosti. Historická 

tematika je v těchto románech posuzována s ohledem na přesvědčivost 

prožitků, nikoli historickou přesnost1. Poukazuje tím také na roli literatury 

jako terapeutického prostředku společnosti a zároveň na transnacionální 

                                           
1 Jinak je tomu u historických románů, které romány traumatu nejsou, kde jsou historické události pouze 

kulisou, např. knihy Ludmily Vaňkové. 
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charakter vyprávění těchto příběhů (oproti např. románům ze šedesátých let, 

které byly do značné míry plně pochopitelné pouze pro české čtenáře). Tyto 

romány tak podle Činátla dokládají, že „proměny sociálních rámců, v nichž se 

vzpomínání odehrává, větší důraz na individuální odpovědnost a společenské 

sebeinscenování subjektu a související ústup velkých vyprávění, to vše 

směřuje i k proměnám minulosti, které jsou v těchto rámcích reflektovány“ 

(tamtéž: 325). 

2.5 Socialismus a malý český člověk Ladislava Holého 

Vypořádáváním se s komunistickou minulostí se zabývá ve své knize Malý 

český člověk a skvělý český národ Ladislav Holý, s důrazem na národní 

sebepojetí Čechů. Popisuje, jakým způsobem se měnil vztah mezi národem a 

státem, a pohlíží na proměny, které česká společnost zažila v době 

normalizace. Jeho příspěvek se zdá být pro cíl této práce obohacující, protože 

popisuje procesy, které se v průběhu normalizace udály uvnitř společnosti, ve 

zvycích lidí, v jejich prožívání a jež ovlivnily právě nejběžnější okamžiky 

v lidských životech, každodennost. 

Holý popisuje proces, ke kterému došlo mimo jiné v důsledku znárodnění 

výrobních prostředků, jehož hlavním projevem bylo rozdělení sfér života na 

veřejnou a soukromou. K tomu ovšem nedocházelo jen v zaměstnání, ale byly 

zahrnuty i další aspekty života – „ovlivnila morálku, hodnotu času a majetku, 

způsob chování, projevy pohostinnosti“ atd. (Holý 2010: 24), ale také se 

projevila krádežemi (což často souviselo s nemožností opatřit některé věci 

jinak, např. v důsledku nedostupnosti stavebního materiál nebo 

nedostačujícího platu) či rozdílným vnímáním času, který člověk strávil 

v sektoru veřejném a soukromém (tamtéž: 30). V privátním sektoru se lidé 

cítili bezpeční, kdežto ve veřejném pociťovali bezmocnost. „Tak vznikly dva 

světy, umělý svět politiky a skutečný svět malých lidských dějin, ohražený 

plotem vlastní zahrádky… Z této úmluvy vznikl stát ‚Jakoby‘.“ (tamtéž: 33) 

Moc se postupně dostala do rukou hrstky mocných a ani obyčejní lidé nevěřili 
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tomu, že se společnost dělí na 3 neantagonistické společenské třídy (tamtéž: 

28). V období normalizace tak už stát nevyžadoval, aby byli lidé pro myšlenku 

socialismu zapálení a byli jí oddaní, stačilo mu, že jsou dodržována pravidla 

(tamtéž: 33). Odklon od sledování veřejné scény k soukromé tak zapříčinil i 

útlum zájmu kritiků režimu (tamtéž: 33n). „Pěkný byt, víkendová chata a auto 

a rozumný životní standard byly v posledních letech komunistického režimu 

v Československu konkrétní symboly všeho, co lze od života požadovat“ 

(tamtéž: 35). Společnost byla „činitelem s vlastními cíli, aspiracemi a přáními, 

jenž má vlastní vůli a morálku. Jednalo se o entitu, která jednotlivce přijímala 

nebo vyvrhovala nebo od které se jednotlivci prostřednictvím svého jednání, 

názorů nebo úmyslů mohli distancovat.“ (tamtéž: 25)  

Neboť mezilidské vztahy jsou často předmětem ostalgického vzpomínání, 

uvádím následující tezi Ladislava Holého: „Všudypřítomná státní lež má 

zhoubný vliv na obecnou morálku. Stanovuje normu lži, která netrestá, 

naopak odměňuje. Občan, zvyklý na toto hledisko, má smířlivý poměr ke lži 

v mimoprivátní sféře.“ (tamtéž: 28) Tato devalvace pravdy se ale netýkala 

přátelství – zde je neodpustitelná: „Přátelství tudíž budováno na vysokém 

stupni důvěry, neboť zklamání této důvěry mohlo mít za následek ztrátu 

zaměstnání nebo dokonce uvěznění.“ (tamtéž: 29) V oblasti přátelství 

zároveň Holý poukazuje na to, že lidé v této době jen výjimečně udržovali 

přátelské vztahy mezi svými spolupracovníky mimo zaměstnání, což neplatilo 

pro kolegy „z ústavu, divadla nebo orchestru“ – to souviselo s jejich 

spokojeností se zaměstnáním (tamtéž: 27).  

O jednotlivém příslušníku českého národa se často hovoří jako o malém 

českém člověku: „Ten není motivován velkými ideály, jeho životní svět je 

vymezen rodinou, prací a blízkými přáteli“, ke všemu, co stojí mimo něj, 

„přistupuje s obezřetností a nedůvěrou“, jeho názory jsou přízemní a 

rozhodně není žádným hrdinou (tamtéž: 61n). 
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2.6 Specifika vzpomínání na dětství a mládí v socialismu 

Vztáhněme předchozí texty k obrazu dětství a dospívání v socialismu. V tomto 

pojetí jsou rok 1948 (případně srpen 1968) a Sametová revoluce, respektive 

přechod od socialismu ke kapitalismu, oním zlomem kontinuity, jak jej 

popisuje Assmann. Díky zlomu je vytvářena minulost, a můžeme je tedy 

chápat jako hraniční body doby, na kterou je vzpomínáno, právě vzhledem 

k paměti a jejímu fungování. Vzpomínky kulturní paměti na socialismus byly 

a jsou utvářeny až v porevoluční době nejen prostřednictvím médií a 

svědectví, která přinášejí lidé, jež na tuto dobu vzpomínají, ale konstituují se 

také za přispění těch, kteří tuto dobu již nezažili, a vztahují se k prvkům 

vzpomínání předchozích generací, čímž se i beletrie nemálo podílí na 

vytváření obrazu normalizace v myslích lidí. Svědectví předrevolučních 

generací však zároveň nejsou izolovanými, historicky pravdivými 

výpověďmi, ale jsou konstituována v komunikaci a výrazně se tak odráží od 

toho, jakým způsobem o ní bylo kdy komunikováno. Do tohoto procesu 

zároveň vstupují nejrůznější média jako jsou knihy, filmy a seriály, která 

způsobují onu „rozpojenost situace“ a která, přestože vyprávění nejsou (a ani 

nemohou být, protože se jedná o fikci) historicky přesná, vytvářejí dojem 

autenticity a lidé se k nim jako k pravdivým vztahují, tvoří tak rámec svých 

vlastních vzpomínek. Proces vzpomínání zásadně ovlivňuje to, o čem lidé 

chtějí mluvit, k čemu z minulosti se chtějí vztahovat, ale také to, o čem byli 

zvyklí komunikovat nebo o čem je zvykem mluvit v dnešní době. Zároveň se 

tak do charakteru vzpomínání promítá aktuální svět a situace jedince. 

Vznikne-li vzpomínková figura, funguje pro kulturní paměť podobně jako síto 

na vzpomínky jednotlivých jejích členů, což může do značné míry vysvětlovat 

i podobnost vzpomínek lidí na společnou minulost, kteří ale žili své životy za 

zcela jiných podmínek a na jiných místech. V neposlední řadě se k tomu také 

přidává tendence se s komunistickou minulostí vypořádávat i 

prostřednictvím vymazávání či upravování nepohodlných událostí v jejich 
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životech a prezentování své minulosti jakožto lepší. Motivace odstranit přes 

čtyřicet let historie, respektive její umístění mimo národ a jeho vůli, je pro 

Čechy enormně silná i proto, že by tato éra popírala jejich národní 

charakteristiku a vlastní obraz sebe samých. Umožňuje jim to do značné míry 

i vymezení viníků jakožto někoho, kdo stojí mimo lid (komunističtí činitelé, 

popř. Sovětský svaz). Ten naopak vystupuje do popředí jako hybatel 

umožňující pozitivní změnu (a vstupuje tak do historie) ztělesněný 

demonstranty v průběhu Sametové revoluce. Polistopadový vývoj a snahy 

vypořádat se s komunistickou minulostí ve prospěch nového uspořádání a 

fungování státu významně ovlivnilo kolektivní paměť národa, která tak 

podpořila výše popsané paměťové procesy. Zároveň vedle politických změn 

a mocenských snah měnit historii do situace vstupují také lidé a jejich 

potřeby, které se mění se zvyšující subjektivizací minulosti. Také proto se 

způsob, jakým je na určité události vzpomínáno, v čase proměňuje.  
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3. Ostalgie v české literatuře po roce 1989 

Pro náš výzkum bylo vybráno několik děl různých autorů, které nejenže 

splňují hlavní požadavky určené tématem této práce, ale vykazují i další 

důležité společné rysy, jak osvětlím níže. Tyto knihy představují průřez 

bezmála patnácti porevolučními lety a byly vybírány tak, aby bylo dosaženo 

pestrého složení co do kvality i etap porevolučního vývoje a aby zároveň 

utvářely relativně kompaktní a ohraničený soubor textů. Pro širší kontext 

jsou tyto vybrané knihy doplňovány i dalšími díly, která výsledky práce 

obohacují a doplňují, případně poukazují na některé další zajímavé jevy 

dotýkající se tématu této práce. Vybranými díly jsou Báječná léta pod psa 

Michala Viewegha (1992), Hrdý Budžes Ireny Douskové (1998) a Občanský 

průkaz Petra Šabacha (2006). Všechny knihy spojuje prvek dětského či 

dospívajícího protagonisty, který je nadto ve dvou případech zároveň 

vypravěčem, což také nemálo ovlivňuje jejich vyznění. Některé vybrané tituly 

navíc jmenovitě figurují v odborných textech zabývající se ostalgií v naší 

literatuře (např. Królak), což vhodnost tohoto výběru potvrdilo.  

Pro bližší zařazení těchto knih do kontextu současné české literatury (za niž 

považujeme literaturu po roce 1989) využiji studie Aleny Fialové zveřejněné 

ve sborníku Historická reflexe minulosti aneb "Ostalgie" v Německu a Česku: 

"ostalgie" v Německu a Česku a antologie V souřadnicích mnohosti.  

Po tzv. Sametové revoluci došlo k prudkému nárůstu literární produkce a 

slovy Fialové tak byla 90. léta 20. století „dekádou znovunabyté svobody a 

otevřenosti v literárním životě“ (Fialová 2014: 47). Literární trh tak byl 

ovládán živlem mnohosti, který pokračoval i do nultých let 21. století (tamtéž). 

Trh byl v první řadě zaplaven díly autorů, kteří nemohli před rokem 1989 svá 

díla vydávat a která vznikala již dříve, ale tento hlad byl brzy nasycen a mnoho 

svazků z těchto několikatisícových nákladů se tak začalo hromadit ve 
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skladech2. Současně ale začala vznikat díla nová a trh byl záhy zásobován 

z rychle vznikajících soukromých nakladatelství3. Velmi rychle se začala 

rozšiřovat také populární produkce.4 Vznikala tak díla, která bychom mohli 

rozřadit do těchto základních oblastí: autenticitní prózy (založené „na důvěře 

v autory, kteří se snaží co nejpravdivěji vyjádřit svůj život […], zcela 

subjektivně a otevřeně), postmoderní inspirace, prózy aspirující na společenský 

román, prózy v zajetí soukromých radostí i strastí (tedy díla častěji českých 

spisovatelek, která zobrazují rodinný či partnerský život), prózy odehrávající 

se v cizích krajích a v neposlední řadě prózy, které nazírají minulost 

prostřednictvím přítomnosti (po Sametové revoluci se jedná především o 

tematiku 20. století), kam spadají také díla odehrávající se v normalizační 

šedi.5 Následující schéma se snaží zjednodušeně zobrazit literaturu 90. let 20. 

století a počátku nultých let 21. století, kam spadají i díla vybraná pro tuto 

analýzu. Jeho cílem je ukázat, jaké místo zaujímala v literární produkci – tedy 

jakožto součást literárního proudu, který se vracel k důležitým etapám 

v historii 20. století.  

 

                                           
2 http://www.czechlit.cz [online 2017-03-07] 
3 tamtéž 
4 Důležitým důvodem byla proměna trhu a s tím související problém nového způsobu financování kultury. 
5 tamtéž 
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V jiné studii se Fialová pokusila českou tvorbu po roce 1989 strukturovat 

podle několika hledisek, zejména tématu a žánru. I zde se ukazuje, že knihy 

vybrané pro tuto analýzu lze zařadit do jednoho z proudů porevoluční 

literatury, a to do specifické kategorie, která se tematicky vrací k životu 

v normalizaci. Tyto knihy se zabývají tématem „moci, ovládání a podřízení 

spojené s tresty, násilím a manipulací“ (Fialová 2009: 46), i když vzhledem 

k tomu, že všechna tato díla jsou humoristická, je téma pojímáno specificky, 

lze tu mluvit o zlehčování, hyperbolizaci či karikuování. Žánrově se u všech 

knih jedná o díla s cílem „podat svědectví o vlastní jedinečné existenci 

v kontextu doby, osobní výpověď, jíž doba tvoří spíše základní rámec […], jde 

o prózy využívající deníkové či memoárové postupy […]. “ (tamtéž). Zajímavý 

je v tomto ohledu také poznatek Fialové, že v metodě a stylu vyprávění 

převládá „snaha o postmoderní relativizaci […]. Tomu napomáhá různé 

natáčení optiky vypravěče […]“ (tamtéž: 46n). 

3.1 Báječná léta pod psa 

Báječná léta pod psa jsou v našem výběru6 výjimečná tím, že jsou úplně 

nejstarším dílem, vznikala v brzkých porevolučních letech a vyšla už v roce 

1992 v nakladatelství Petrov. Tím získala odlišnou pozici v tehdejším 

literárním světě oproti ostatním námi vybraným titulům (o tom více níže). 

Jejich výjimečnost ale spočívá i v tom, že jsou prvním románem autora, který 

je dnes jedním z nejvydávanějších a nejpřekládanějších žijících českých 

spisovatelů. Popularitu a dobové přijetí knihy odráží nejen počet vydání 

(1993, 1994, 1995, 1997, 2002, 2007, 2013), ale také adaptace divadelní 

(režie Ivo Krobot, Divadlo Husa na provázku, 1996) a filmová (režie Petr 

Nikolaev, 1997). Ocenění se mu dostalo také od kritiky, když v roce 1993 

získal cenu Jiřího Ortena pro mladé autory. Jakkoli je tedy pozdější 

                                           
6 Následující tři podkapitoly pouze přibližují vybrané tituly a nekladou si za cíl komplexně díla popsat. 

Slouží ke snazší orientaci v ději a komentují dobovou recepci, jejich zařazení do této práce apod. Samotná 

analýza následuje v další kapitole. 
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Vieweghova tvorba renomovanými kritiky zavrhována, toto dílo je i po letech 

součástí literárního kánonu.  

Dílo nás přenáší do šedesátých let a vypráví o chlapci Kvidovi od jeho 

narození až po dospělost. Vyprávění má do určité míry podobu rodinných 

memoárů, jejichž vypravěčem je zřejmě Kvido sám, a to v roli spisovatele, 

který píše o sobě a své rodině. Kniha je tak do značné míry románem 

v románu, což objevujeme díky vstupům „redaktora“ a Kvida, kteří pracují na 

vydání knihy ještě v předrevoluční době, komentují vhodnost či nevhodnost 

některých pasáží a zápletek vzhledem ke stávajícímu politickému zřízení. I 

jinými způsoby se zde projevuje postmoderní rys románu, který kříží slohové 

druhy (i když zcela převládajícím druhem je samozřejmě epika), pohrává si 

se čtenářem a jeho důvěrou ve vyprávění samé (vstupy Kvida – spisovatele, 

který přiznává určité významové posuny, jež do vyprávění při psaní vnášel) 

apod. Vyprávění začíná těsně před Kvidovým narozením a pokračují dětstvím 

v Praze, kdy pobýval často u svých prarodičů, srpnem 1968 a následným 

stěhováním do Sázavy zřejmě v důsledku nastupující normalizace, 

počátečním bydlení na prosklené terase a následným získáním pronájmu vily 

Drábovky, kde se mu také narodil bratr Paco. Kvido navštěvuje místní 

základní školu, kde se mu zalíbí spolužačka Jaruška, jeho rodiče v Sázavě 

pracují v továrně na sklo v administrativním a obchodním oddělení. Postupně 

se jeho otci podaří získat lepší postavení, především díky politické povolnosti, 

kterou projevuje vůči svému zaměstnavateli, soudruhu Šperkovi, což umožní 

nejen ono získání lepšího bydlení, ale zřejmě i postupné zlepšování 

pracovních možností Kvidova otce (takže nakonec i vycestuje do zahraničí, 

dokonce do západních zemí). Výměnou za to nejdřív svolí k vyvěšování vlajek, 

potom si od Šperka koupí štěně, přestože se to nikomu z rodiny, ani jemu 

samému, nelíbí a nakonec, přes absenci sportovního nadání, začne hrát fotbal 

za místní klub. Díky cestování si uvědomí, jaká je cena jeho vzdělání, 

schopností a zkušeností, a začne být sám se sebou spokojenější a 
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sebevědomější. Vše se ale opět změní k horšímu, když jsou přistiženi při 

návštěvě disidenta Pavla Kohouta – Kvidův otec je přemístěn na pozici 

vrátného, absolvuje výslech na STB a domov a rodinný život začne být 

otravován strachem – ze státu a z možností, jakými by mohl ohrozit všechny 

členy rodiny. Kvido jako výjimečně nadané dítě absolvuje základní školu a, 

díky své vyspělosti, o rok dřív přistoupí ke na studiu gymnázia. Po jeho 

zdárném absolvování začne navštěvovat na vysoké škole ekonomii, ale 

studium ho nenaplňuje, mnohem více se věnuje psaní. Proto školu nakonec 

neabsolvuje a začne se naplno věnovat spisovatelskému povolání. Kvidův otec 

postupně začne trpět paranoiou a nepodaří se ji zdolat ani návštěvami u 

psychologa, ani zplozením vnoučete a svatbou Kvida a Jarušky. V epilogu jsou 

uzavřeny příběhy postav v průběhu a těsně po Sametové revoluci. 

Kamil Činátl se zabývá dobovým přijetím této knihy a ukazuje, že ji recenzenti 

hodnotili velmi pozitivně z několika důvodů. V této době byl velmi oceňován 

způsob, jakým se Vieweghovi podařilo toto téma otevřít širšímu publiku, a to 

jak literární nenáročností, tak i znázorněním doby, které přes inscenování „v 

návaznosti na výkladový rámec disentu a související literární pojetí vztahu 

jedince, společnosti a dějin“ (Činátl 2009, 314) přináší odlišné pojetí lidského 

dramatu v komunistickém Československu (v porovnání s klasickými 

knihami jako je např. Kunderův Žert nebo Vaculíkova Sekyra). Činátl si dále 

všímá, že recenzenti pozitivně hodnotili funkční intertextualitu jeho románu, 

a to především návaznost na žánr humoristicko-satirický, kterou Viewegh 

získal připodobnění k Poláčkovi7, Jirotkovi nebo Haškovi. Zároveň ukazuje, že 

pojetí dějin ve Vieweghově knize na rozdíl od próz šedesátých let ukazuje 

dějiny jako něco externalizovaného, nezdůrazňuje poučení z nich, protože 

„tyto dějiny jsme my nevytvářeli, šly mimo nás“ (tamtéž: 315). Činátl 

vysvětluje, že ačkoli tento přístup je dnes kritizován pro svou povrchnost jako 

klišé (především v souvislosti s Hřebejkovými filmy), na počátku 

                                           
7 Tady můžeme spatřovat také spojitost mezi dětskými vypravěči či maloměstským rámcem vyprávění. 



19 

 

devadesátých let byl nový a odlehčení, které přinášelo, žádoucí. Schopností 

Báječných let, která byla tak trochu pod psa, bylo nabídnout „odlehčené 

převyprávění traumatu, díky němuž bylo možné s úsměvem zapomenout a 

soustředit se na důležitější přítomnost nové doby“ (tamtéž: 316). 

3.2 Hrdý Budžes 

Kniha Hrdý Budžes vzbudila brzy po vydání neobyčejný ohlas, který do značné 

míry přetrvává dodnes. Poprvé tato novela vyšla v roce 1998 v nakladatelství 

Hynek a dočkala se ještě jednoho knižního (2002) a jednoho elektronického 

(2012) vydání. Stala se prvním dílem volné trilogie o Heleně Součkové, která 

pokračovala knihou Oněgin byl Rusák a Darda, ale Hrdý Budžes je čtenářsky i 

kritikou nejvíce oceňovaným dílem své autorky8. V roce 2003 se dočkal 

divadelní adaptace Divadla Příbram s Bárou Hrzánovou v hlavní roli, jejíž 

scénář vytvořila sama autorka a režíroval jej Jiří Schmiedt. To ještě uspíšilo a 

umocnilo popularitu této knihy, herečka ztvárnila protagonistku velmi 

působivě a představení oslovilo mnoho diváků – Bára Hrzánová získala 

dokonce cenu Thálie za mimořádný ženský jevištní výkon, představení se 

doposud hraje a divadelního zpracování se dočkaly dokonce i další dva díly 

této trilogie. Všechny jsou také namluvené jako audioknihy. 

Dějová linka knihy je prostá, což je do značné míry dané věkem vypravěčky. 

Tou je osmiletá dívka Helenka Součková, jež bydlí v malém městě Ničíně se 

svou matkou, které říká Kačenka, nevlastním otcem Pepou a bratrem 

Pepíčkem. Kačenka i Pepa jsou herci v místním divadelním souboru, kde se 

ale postupně začnou z politických důvodů zhoršovat a vyostřovat vztahy mezi 

herci a nepohodlní jsou propouštěni. To se nakonec stane i Kačence, která se 

nejprve i s dalšími kolegy rozhodne napadnout tento krok u soudu, ale jejich 

spor je neúspěšný a skončí vítězstvím ředitele divadla, čímž Kačenka 

                                           
8 Kniha se nachází v první stovce nejoblíbenějších knih na webu www.databazeknih.cz s hodnocením přes 

90 %, podobně si vede na webu ČBDB. Jako „přirozeně lehké, oddychové, nenucené a inteligentní čtivo, 

nad kterým uroníte jak slzu smíchu, tak nudli nostalgie“ ji hodnotí na příklad Bára Gregorová na 

www.iliteratura.cz. 
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definitivně ztrácí angažmá. Helenka mezitím navštěvuje základní školu a 

několik kroužků, jako je balet, němčina, keramika a posléze i jiskřičky a jezdí 

k babičce a dědečkovi z matčiny strany do Zákopů.  Rodičům je nakonec 

nabídnut prázdný byt v pražských Vršovicích a oni se rozhodnou s celou 

rodinou odstěhovat, čímž kniha končí.  

Vyprávění, které zaznamenává zhruba jeden a půl roku života Helenky, 

připomíná deníkové záznamy, protože se zdají být popisováním nedávno 

prožívaných událostí, i když nemají evidentní podobu deníku. Do popředí se 

dostávají především potíže a radosti vypravěčky, prožívané události ve škole 

i doma.  

3.2.1 Intermedalita jako faktor ostalgizačního procesu 

Fanoušci Hrdého Budžese vnímají knihu a divadelní představení natolik 

propojeně, že běžně dochází k tomu, že je ve svých úvahách nijak neodlišují 

(vidět je to např. v komentářích knihy, které evidentně vycházejí ze zhlédnutí 

představení). Je nasnadě, že obě díla jsou četně porovnávána, a v tomto 

případě, kdy se předloha a adaptace shodují v názvu, v autorství a do značné 

míry také v textu, je to ještě samozřejmější. Rozdíly mezi knižními předlohami 

a jejich adaptacemi analyzovali mnozí a mou snahou není do této diskuze 

nijak přispívat. Na druhou stranu volné zaměňování těchto dvou děl by mohlo 

znehodnotit výsledky práce, a proto je budu důsledně odlišovat především 

z níže popsaných důvodů.  

Adaptace na divadelní scénu novele přinesla především rozšíření o 

nejrůznější dobové prvky jako oslavné socialistické básně, písničky tehdejších 

hudebních hvězd, politické přednášky apod. Tyto prvky jsou patrně hlavním 

důvodem, proč divadelní představení získalo jakýsi stýskavý podtón, který 

mnozí diváci popisují jako hlavní odlišnost od atmosféry prožívané při čtení 

knihy. Vedle divadelního představení je tak samotná novela ostalgická 

mnohem jemněji (případně vyvstávají do popředí jiné nástroje, viz níže).  
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Výslednou podobu divadelního představení zároveň velmi ovlivnila v jeho 

podobě samotná Bára Hrzánová (samozřejmě vedle režiséra a dalších herců), 

která se o něm vyjadřuje jako o něčem silně srostlým s jejím životem a jejím 

dětstvím, jež do něj sama silně promítá (dochází k tomu např. ve scéně kde se 

Helenka setkává s cikánskými dětmi, v označování domova jako „herečák“, 

v obohacení představení o dnes už skoro kultovní slovo „tajem“). 9  To vyznění 

některých situací a částí příběhu posouvá a posiluje jednoznačnost výkladu 

vyprávění.  

Závěrem tohoto vstupu lze říci, že kniha i divadelní představení jsou diváky 

vnímány identicky a vzhledem k mnoha společným rysům je to 

opodstatnitelné. Na druhou stranu charakter a provedení tohoto divadelního 

představení způsobuje, že je původní vyznění novely v některých momentech 

posouváno. Nejedná se o stěžejní momenty celého díla, ale nelze je ani 

marginalizovat – vzhledem k zaměření této práce se jedná o prvky, které mají 

na příjemce zcela jistě vliv. Zároveň adaptace novely na divadelní hru celé dílo 

výrazně ostalgizovala. Představení je navíc možné kdykoli zhlédnout na 

internetu (záznam je dostupný online na webových stránkách youtube i ke 

stažení na úložištích, jako je např. uloz.to), což množství příjemců významně 

zvyšuje a zároveň mnohonásobně rozšiřuje i vliv původní novely a její dopad 

na vzpomínání. 

3.3 Občanský průkaz 

Občanský průkaz je beze sporu jednou z nejúspěšnějších knih Petra Šabacha. 

Byl vydán v roce 2006 (pro autora již tradičně) v nakladatelství Paseka, 

druhého vydání se kniha dočkala v roce 2011. Mezitím posloužila jako 

předloha pro natočení stejnojmenného filmu v režii Ondřeje Trojana, který 

byl vzápětí nominován na 11 českých lvů (z nichž ovšem nezískal žádného). 

                                           
9 https://www.youtube.com/watch?v=eDi2u9Jc11A [online 2017-03-07] 



22 

 

Petr Šabach je s oblibou označován za jednoho z mála českých autorů, které 

psaní knih živí, na čemž se do značné míry podílí fakt, že jeho literární tvorba 

začala být poměrně záhy po vydání první knihy spojována s tvorbou filmovou 

– jeho knihy se dočkaly už několika filmových zpracování v režii Jana 

Hřebejka (Šakalí léta1993, Pelíšky 1998, Pupendo 2003, U mě dobrý 2008). 

Propojení těchto filmů s jejich literárními předlohami je netradiční, protože 

ty jsou často vytvořené pouze z několika historek, které hrají v předlohách 

často jen epizodní roli. V roce 2016 získal autor cenu Karla Čapka, porota se 

rozhodla ocenit Šabacha za to, že „nalezl zvlášť přesvědčivý způsob, jak 

oslovit mladou generaci“10. Přesto si významnější místo u české kritiky 

nevydobyl – kritizován je za převládající anekdotičnost bez vyšších ambicí na 

konstruování kompaktního příběhu, přílišnou autobiografičnost, absenci 

jakéhokoli vyššího záměru svých textů i patetickou nostalgii (Jašek 2007: 

10n). Oceňován je naopak za umění konstruovat dialogy, humoristickou 

složku svých knih, práci s detailem či vystižení atmosféry konkrétních situací 

(tamtéž). Podobně jako Irena Dousková i Petr Šabach sám označuje svou 

tvorbu za autobiografickou, situuje ji do rodných Dejvic a inspiruje se svými 

zážitky nebo historkami přátel.  

Občanský průkaz začíná své vyprávění v šedesátých letech, kdy hlavní postava 

(a zároveň vypravěč) dostává svůj nový občanský průkaz. Touto událostí 

hlavní protagonista vstupuje do světa dospělých. V knize sledujeme očima 

hlavního hrdiny (až na výjimky) chronologicky řazené události života jeho a 

jeho známých či blízkých, které jsou konstruovány na několika základních 

komponentech, jako jsou dospívání (ve kterém hraje klíčovou roli alkohol a 

dívky) a střety se státní mocí. Ty tvoří nosné téma celé knihy a charakterizují 

její atmosféru – zpočátku jsou tyto konfrontace líčené jako komicky absurdní 

s nádechem tragičnosti, když se ale vyprávěné události dostanou až k roku 

                                           
10http://www.lidovky.cz/petr-sabach-dnes-dostane-od-pen-klubu-cenu-karla-capka-p0d-

/kultura.aspx?c=A160107_091158_ln_kultura_hep [online 2017-03-07] 
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1969, získávají charakter popisu zvrácených policejních represí. Dějová linka 

tak není souvislá, ale je přetrhávána pokaždé, když se vypravěč pustí do jedné 

z mnoha dlouhých odboček, v nichž se zabývá osudy některého ze svých 

přátel. Vypráví tak o estébákovi, který ho z nevysvětleného důvodu začal 

legitimovat takřka každý den a byl tak takřka každý den předváděn na stanici 

STB, o různých způsobech, jakými se jeho známí snažili získat modrou knížku, 

o příjezdu vojsk varšavské smlouvy v srpnu 1968 a událostech, které 

normalizovali společnost v následujících letech, především ve vztahu 

estébáků a obyčejných lidí. Vyprávění pokračuje krátce v podobném duchu i 

po revoluci. 

Jak je pro autora typické, líčené události připomínají hospodské historky. 

Charakter mluvenosti je ostatně navozován i jinak – především použitými 

jazykovými prostředky (nezřídka pochází z vrstvy obecné češtiny) a syntaxí 

(převládají dlouhá souvětí, jako by byl vypravěč natolik stržen příběhem, že 

zapomíná zařazovat pauzy). Prostřednictvím těchto historek je konstruován 

také svět, ve kterém se celý příběh (nebo spíše všechny příběhy) odehrává. 

V jeho středu je zpočátku škola a třešňovka, kde hlavní hrdina získává své 

první zkušenosti s alkoholem, postupně obě tato prostředí nahrazuje 

hospoda a v jeho centru zůstává takřka až do konce románu. Je líčeno jako 

místo, ve kterém jsou všichni opravdoví, zároveň pro mnoho postav 

představuje azyl a do značné míry tak sehrává v životech hlavních hrdinů 

terapeutickou úlohu.  
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4. Klíčové kategorie ostalgické literatury  

Vzhledem k tomu, že (jak jsem již uvedla) je odborné literatury věnující se 

ostalgii velmi málo (natož takové, která popisuje projevy ostalgie 

v literatuře), bylo nutné výběr klíčových kategorií, kterými se budu zabývat 

při sledování obrazu dětství a mládí v porevoluční populární literatuře, nalézt 

analýzou samostatného materiálu. Jak ovšem ukazuje Kamil Činátl v Našich 

českých minulostech, je vynikajícím příkladem a dobrým průvodcem badatele 

seriál Vyprávěj (režie Biser Arichtev, 2009). Činátl označuje tento seriál za 

specifické paměťové médium a ve své studii se věnuje jeho nejrůznějším 

aspektům (Činátl 2014: 155). Pro cíl naší práce ale není nutné zaobírat se 

celým seriálem, velmi výstižné a ostalgicky hutné jsou již úvodní titulky 

prvního dílu a komentář Honzy Dvořáka, hlavní postavy a vypravěče celého 

seriálu: „Co vám chci vyprávět, je příběh naší rodiny, ale nečekejte nějakou 

přesnou historii, jsou to jenom moje vzpomínky, jako když listujete 

fotoalbem.“ Klíčový je tak „důraz na reprezentaci samotného aktu 

vzpomínání, který je v rámci jednotlivých dílů připomínám retrospektivními 

vstupy rámcového vypravěče. Seriálová rodina buduje svou vlastní paměť, 

pravidelně fotografuje, postavy společně vzpomínají, sledujeme je, jak listují 

fotoalbem.“ (tamtéž) Po tomto komentáři se střídají obrazy, jako jakési 

prolínající se fotografie ze života Dvořákových, z nichž vybírám tyto: Honza 

se svou ženou u porodu s čerstvě narozeným synem, ukazování vnuka 

rozněžnělým prarodičům, Honzovi rodiče sedící v posečeném poli vedle 

trabantu, který má otevřené víko k motoru a zřejmě se jej nedaří opravit (ona 

je otrávená, on naštvaný), jeho rozesmátá matka nesoucí svého vnuka 

v náručí, polibek Honzy a jeho ženy, Honza míchající se zmateným výrazem 

cosi v míse na kuchyňském stole, který je zavalený nejrůznějšími předměty 

denní potřeby, jeho zachmuřený otec sedící u stolu a čtoucí Rudé právo, 

Honza a členové jeho studentské kapely, Honzova babička opalující se na 
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chalupě. Důraz je při tom kladen právě na módu, účesy, předměty denní 

potřeby, věci, které postavy používají v práci.  

Pro ostalgické vzpomínání na tuto epochu je tak zřejmě důležitá 

subjektivizace dějin a vyprávění zprostředkované konkrétní postavou 

příběhu (tedy značný význam vypravěče, což vyplývá už ze samotného názvu 

seriálu), důraz kladený na rodinu, přátele a jejich vztahy, vstup veřejných 

institucí do životů hrdinů, spíše upozaděná dobová ideologie, která je ale 

jednoznačně negativně vnímaná, značná eliptičnost vyprávění (specifikum 

fotografií je v zachycování významných nebo zajímavých okamžiků), 

omezený okruh postav nahlížených opět pouze z perspektivy centrální 

postavy, která o nich vypráví, a to vše prodchnuté nostalgií, smířlivostí, 

veselím a mládím. Jejich analýzou se pokusíme ukázat, že jejich provázanost 

s celkovým ostalgickým obrazem mládí v socialismu úzce souvisí a že 

vyprávění, které má slovy Fialové (viz výše) „podat svědectví o vlastní 

jedinečné existenci v kontextu doby“, přináší naopak obrazy velmi podobné a 

monotematické.  

4.1 Vypravěč 

„Vypravěč je mluvčí nebo ‚hlas‘ narativního diskurzu. Je tím, kdo ustanovuje 

komunikativní kontakt s adresátem vyprávění, je tím, kdo vypráví příběh. A 

z toho vyplývá i základní otázka, s jejíž pomocí jej literární teorie vymezuje a 

systematizuje: Kdo vlastně vypráví a jaký je jeho vztah k příběhu?“ (Kubíček 

2007: 17). Vypravěč tak zásadním a jedinečným způsobem ovlivňuje příjemce 

textu. Jeho výběr a charakteristika rozhodně nejsou náhodné, implikují, jakým 

způsobem se čtenáře vyprávění dotýká, k jaké (či zda vůbec) dochází 

interakci mezi nimi a jaký je posléze vztah čtenáře k vyprávění. Vypravěč je 

ten, kdo v námi vybraných knihách určuje, jaký bude obraz dětství a dospívání 

v socialismu, vybírá informace a předává je určitou formou. 

Pokud budeme vycházet ze základního kritéria dělení vypravěčů podle jejich 

účasti v příběhu, můžeme vyčlenit vypravěče nadosobního (dle Genettovy 
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typologie tzv. heterodiegetického), osobního (dle Genettovy typologie tzv. 

homodiegetického), neosobního (také nazýván oko kamery) a reflektora. 

V knihách Hrdý Budžes a Občanský průkaz je využíváno personálního 

vypravěče (nadto dětského či dospívajícího), který svou charakteristikou 

vykazuje určité rysy nespolehlivost (více viz níže). V případě knihy Báječná 

léta pod psa je odpověď na tuto otázku složitější, protože kniha vykazuje 

mnohé rysy postmoderní literatury, co se týče kombinování různých stylů – 

některé části knihy jsou psány jako deníkový záznam (tudíž personální 

vypravěč), některé jako drama (tudíž vypravěč zcela chybí nebo jej lze označit 

za neosobního díky textu stojícímu mimo jednotlivé repliky, které vypadají 

jako scénické poznámky a hovoří o tom, co postava v tu chvíli dělá), některé 

jsou klasickým moderním vyprávěním s nazíráním skrz jednu z postav, tedy 

tzv. reflektor, ale i zde platí, že jsou tyto vybrané postavy různě měněny podle 

potřeb vyprávění (vždy se ale jedná o příslušníka rodiny hlavního hrdiny).  

4.1.1 Nespolehlivý vypravěč 

Pro vymezení nespolehlivosti využijeme opět knihy Tomáše Kubíčka Vypravěč. 

Vyprávění v první osobě je podle autora základním prostředkem jeho 

subjektivizace (Kubíček 2007: 127). „Nespolehlivost označujeme jako funkční 

vědomé, účelové a záměrné překroucení či nedostatečné informování o 

příběhu, jeho událostech a postavách.“ (Kubíček 2007: 172). Ačkoli je 

výsostným právem vypravěče „vybírat z příběhu to, co bude řečeno“, je míra 

jeho spolehlivosti na tento výběr pevně navázána (tamtéž: 116). V hodnocení 

dochází nejen k hodnocení dostupných informací, ale i k hledání a 

vyhodnocování informací absentujících (zamlčených, vypravěči 

nedostupných apod.), které se neméně podílí na vytváření dojmu o jeho 

spolehlivosti (tamtéž: 127n). Kubíček rozlišuje nespolehlivost na rovině 

příběhu a na rovině vyprávění. V té první se vymezuje vůči rozlišování 

spolehlivého vypravěče na jedné straně a nespolehlivého na druhé a spíše se 

kloní k označování vypravěče za částečně spolehlivého, pokud je zároveň 



27 

 

jednou z postav a tím je jeho vyprávění jen jednou verzí příběhu (a tato 

vlastnost je přiznaná), a nespolehlivého v případě, že existuje vzájemný 

nesoulad mezi fikčním světem vyprávění a fikčním světem příběhu (tamtéž: 

172). Potom je nespolehlivost „významová dominanta literárního textu (a) 

podstatným způsobem proměňuje dosavadní významovou výstavbu ve 

prospěch jiného, opačného významu“ (tamtéž: 172). 

4.1.2 Dětský vypravěč 

Vyjdeme-li z Kubíčkova pojetí, je tradiční dětský vypravěč částečně 

spolehlivým, vypráví své pojetí příběhu a jeho nespolehlivost vychází ze 

svébytného pohledu na skutečnost, která vykazuje jistá specifika. „Dětský 

pohled v próze akcentuje senzibilitu, imaginaci, bezprostřednost, hravou 

fantazii, autentičnost a specifické pojetí času, prostoru i logiky.“ (Prokeš 

2004: 14).  

Příběhy zasazené do období totality, ve kterých je vypravěčem dítě, se také 

velmi často vyznačují „jazykovou i situační komikou, která pramení v první 

řadě z konfrontace přejímané režimní rétoriky s tvrzeními rodičů, z vlastního 

dětského přecházení z přímého do přeneseného významu či z rozkládání slov 

a pojmů, kterým nelze bezprostředně porozumět“ (Klímová 2013: 34). Na 

takovýto jazykový humor i jinak v knize četný poukazuje už samotný název 

knihy Ireny Douskové, který je čtenáři postupně osvětlován: „Včera byl 

důležitej den. Včera jsem slyšela krásnou básničku o jednom pánovi. Jmenoval 

se Hrdý Budžes, byl velice statečnej a vytrval, i když měl všelijaký potíže. Já 

mám taky potíže, hlavně protože jsem tlustá a všichni se mi smějou.“ V závěru 

knihy ovšem Helenka zjišťuje, že básničce pouze špatně porozuměla. „A tam 

to bylo. Byla tam básnička o Hrdým Budžesovi a bylo to moc smutný. Hrdý 

Budžes nebyl ani indián, ani partyzán. Hrdý budžes nebyl vůbec. Hrdý Budžes 

je jen – hrdý buď, žes.“ Zároveň nepochopení některých jevů ze „světa 

dospělých“ může být pro čtenáře velmi působivé, zvláště pokud se jedná o 

politické události v totalitní společnosti (Svobodová 2007: 204n), které do 
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značné míry vykazují vlastní kauzalitu a logiku a jejichž smysl dětský 

vypravěč nezná, a tudíž jej nesděluje, kdežto čtenář se znalostí potřebných 

informací jej odhalí. Tím, že tyto knihy přes svou perspektivu nejsou primárně 

určené dětem, má dospělý čtenář odhalovat to, co visí mezi řádky, co 

z vyprávění nepřímo (ale i přímo) vyplývá. 

„20. září 1968 

Stěhujeme se do jakési Sázavy! Nikdo mi nedokázal srozumitelně říci proč. […] 

Zeptal jsem se otce, proč mám jediným trhnutím zpřetrhat všechna citová 

pouta, která jsem si vůči Praze vytvořil. Protože jsem nechtěl čekat, až mě vyhodí 

z práce, řekl otec.“ (Viewegh 2013: 39).  

Silnou motivací autorů uchylovat se k optice dítěte je „únik z neblahé dospělé 

skutečnosti“ (Prokeš 2004: 14), zároveň ale není obvykle snahou dětskou 

perspektivu stavět do opozice ke světu dospělých, její specifický sémantický 

náboj ji spíše doplňuje (tamtéž). „Dětská perspektiva navíc dodává epice 

pohádkově jednoznačné hodnoty buď dobra, anebo zla.“ (tamtéž: 15). To 

dokládají četné důkazy silné černobílosti postav i dalších rovin vyprávění, 

které jsou popsané níže. Věk a zralost vypravěčů do značné míry (ne-li zcela) 

ospravedlňuje takto zjednodušenou perspektivu, jež (jak bylo ukázáno výše) 

je do značné míry také rysem ostalgickým. Dětský vypravěč zároveň ale 

v příběhu, který je situován do období totality, znamená někoho politicky 

zcela čistého, kdo se ještě nemohl „namočit“, kdo nahlíží na realitu do značné 

míry nezatíženě a kdo (vzhledem k autobiografičnosti všech vybraných knih) 

nijak nepoškodí autora a jeho minulost (viz kapitolu 2.3). 

4.1.3 Dospívající vypravěč 

Pozici dospívajícího vypravěče nalézáme na půli cesty „mezi dětskou stylizací 

a hlediskem dospělých jedinců“ (Klímová 2013: 41). Významnou roli stále 

hraje (vycházíme-li z předchozí citace Josefa Prokeše) senzibilita, která ale je 

charakteristická novými tématy, jež jsou s dospíváním nejčastěji spojována, 

jako je objevování vlastní sexuality, hledání vlastního místa ve společnosti, 
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přijímání nových sociálních rolí a s nimi spojených vzorců chování a mimo 

jiné i odpovědnosti za vlastní činy. Podobně v popředí stojí opět autenticita, 

která právě ve spojení s dospíváním získává nové rozměry. Do pozadí vedle 

toho ustupuje imaginace, fantazie a specifické pojetí času, prostoru a logiky. 

Dospívající vypravěč stále silně podléhá tlaku okolí, vedle rodičů, učitelů a 

ostatních dospělých získávají větší vliv vrstevníci, kterými se často dospívající 

nechávají ovlivňovat snáze. Charakteristický je také často svou radikálností 

ve spojení se snahou se vymezit vůči světu, ve kterém žije, a vyrovnat se se 

svou pozicí v něm. Symbolicky je vstup do světa dospělých hlavního hrdiny 

v Občanském průkazu znázorněn předáváním (opět symbolických) 

občanských průkazů a jako přechodový rituál znamená pro hlavní hrdiny 

změnu společenského postavení. „Seděli sme tam tenkrát na sklápěcích 

sedadlech a pak tam napochodovali ňáký policajti, posadili se proti nám za 

dlouhatánskej stůl a jejich velitel si vzal slovo a řek nám, že nás vítá mezi ty, 

který už maj občanku, a že ať ji nosíme na srdci […].“ (Šabach 2006: 6). 

4.1.4 Vypravěč reflektor 

Metaforické označení tohoto typu vypravěče velmi trefně ukazuje, jakým 

způsobem je na děj jeho prostřednictvím nahlíženo. Funguje jako světlo, které 

prostřednictvím některé postavy ukazuje a popisuje vše, co lze díky němu 

vidět, včetně jejich vnitřního světa. Je na pomezí personálního a nadosobního 

vypravěče – podobně jako personální vypravěč vypráví do jisté míry 

subjektivizovanou verzi příběhu, je schopný nahlížet do vnitřního světa 

vybraně postavy (nebo skupiny postav), ale není jednou z nich, sám není 

aktérem a ostatní (nevybrané) postavy nahlíží pouze z vnějšku.  

Tohoto typu vypravěče je použito v Báječných letech pod psa. Reflektor nahlíží 

především skrze Kvida, případně jeho matku nebo otce, na příběh jejich 

rodiny. Zároveň ale díky tomu, že se do značné míry jedná o román v románu, 

je vypravěčem příběhu o Kvidově dětství Kvido sám, stylizovaný do 

vypravěče reflektoru, a vypravěčem linky, ve které tento příběh čte 
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redaktorovi, je velmi nezúčastněný vypravěč, zřejmě náznak tzv. oka kamery, 

ale tyto pasáže jsou velmi krátké, v rozmezí jedné věty až několika řádků, 

proto není zcela zásadní se jím zabývat. Tento stylizovaný vypravěč zřejmě 

opět dosahuje u čtenářů především dojmu autenticity, protože příběh o 

Kvidovi popisuje události ze života samotného autora, Michala Viewegha, 

působivé je i nahlížet na proces vydávání takové knihy a na tlak redaktora, 

který Kvida zrazuje od zařazování některých pasáží, a odmítá přístup, v němž 

se kriticky vyjadřuje o fungování státu, respektive spíše o životě v něm. 

4.2 Rodina 

Důležitým komponentem všech vyprávění je rodina, tedy rodinný život a 

příběhy jednotlivých rodinných příslušníků. Výrazně vyvstávají v knihách 

Hrdý Budžes a Báječná léta pod psa. V Občanském průkazu projevy rodiny 

zcela absentují, upřednostňován je okruh přátel a vrstevníků, což souvisí jak 

s věkem protagonisty, tak s tématem, jemuž je celá kniha v podstatě 

zasvěcena (viz níže). Je to zejména projev dětské perspektivy, který rodinu 

staví do popředí, protože ta život právě v tomto období ovlivňuje nejsilněji a 

má v něm nezaměnitelnou úlohu. Rodina se pojí s celou řadou motivů, jež jej 

vytváří a které ji propojují s poměrně stereotypní řadou konotací.  

4.2.1 Rodina jako nositel paměti  

V Báječných letech pod psa je rodina zcela klíčová, a to i přes notnou dávku 

ironie a kritického odstupu, který je dán do značné míry charakterem Kvida, 

stylizovaného jako dětského intelektuála. Od počátku je zdůrazňována 

bezpodmínečná láska, kterou mu rodina projevuje, přestože je opakovaně 

popisován jako přemoudřelý, tlustý, kritický a emočně chladný. „‘Byl jsem 

tedy nedonošené dítě,‘ vyprávěl Kvido. ‚Obě babičky byly zděšené. V roce jsem 

vážil čtrnáct kilogramů, ale ony se mě stále snažily udržet při životě. Ještě 

v mých pěti letech bojovaly s pomocí banánů v čokoládě o mou holou 

existenci.‘ Kvido byl prvním vnoučetem v obou rodinách a šel tudíž doslova 
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na dračku. Všichni (s výjimkou dědečka Jiřího) se předháněli, kdo vezme 

Kvida do zoologické zahrady vícekrát. […] ‚Copak to tu voní, Kvidoušku?‘ 

ptávala se babička Věra. ‚No přece kafíčko!‘ odpovídal malý otylý Kvido tak 

sladce, až se osazenstva cukrárny zmocňoval pocit těžko definovatelného 

hnusu.“ (Viewegh 2013: 18). Rodina je tu vnímána také jako nositel rodinné 

paměti, kterou představují nejrůznějších tradovaná vyprávění, což 

zdůrazňuje forma, kterou jsou některá z nich vypravěčem předávána. „‚Toho 

dne,‘ vyprávěl později, „jsem poprvé – a vůbec ne naposledy – poznal strašlivé 

důsledky onoho případu, kdy se neúprosný zákon tvorby obrátí proti 

umělcově vlastní rodině.“ (tamtéž: 27) V této části chci připomenout také 

důležitost kategorie vypravěčství, jakou má v seriálu Vyprávěj (viz kapitolu 4). 

Tento motiv provází v určité formě všechna vybraná díla a potvrzuje se tak, 

že je pro ostalgickou literaturu podstatný. 

4.2.2 Rodina jako sféra výsostného privátna  

V knize Hrdý Budžes má rodina velmi podobnou úlohu a pojí se s podobnými 

motivy. Pro Helenku rodina představuje především domov, a tím i bezpečí, 

jakousi pomyslnou hradbu nejen před širším sociálním okolím, ale i před 

událostmi malých i velkých dějin. Helenka je vykreslená jako dítě bez přátel, 

které s vrstevníky navazuje kontakt nesnadno, zato s rodiči má blízký vztah. 

„Chodím pořád dokola bytovek a koukám, jestli nepotkám někoho, kdo by si 

se mnou aspoň chvilku hrál. Vždycky někoho potkám, ale hrát si se mnou 

nikdy nechce.“ (Dousková 2002: 86) Svět mimo domov tak vždy představuje 

potenciální posměch a nepřátelství, kdežto rodina je jako tradičně prostředím 

bezpečí a (do značné míry) důvěry. Zároveň jsou ale mezi některými 

rodinnými příslušníky vypjaté vztahy (především mezi Kačenkou a její 

matkou, zákopeckou babičkou), maminka je postupem času čím dál více 

emočně labilní (jako důsledek především politického tlaku, jenž je na ni 

vyvíjen v divadle), proto je rodina také místem silné emocionality – právě 

v důsledku vstupu velkých dějin do privátního prostoru rodiny. „Zavřeli jsme 
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se s Pepou a dědou do malýho pokojíčku, ale nic nám to nepomohlo, protože 

máma s babičkou běhaly po celým bytě a vždycky vletěly i k nám a chtěly, 

abysme se hádali s nima.“ (tamtéž: 143). Všechny konflikty jsou ale nakonec 

vždy vyřešeny a mezi členy rodiny dojde ke smíru. Opětovně navázané vztahy 

jsou potom takřka identické jako před hádkou. V dětském světě Helenky jsou 

s rodinou významně spojovány také odměny a tresty jako následek jejího 

chování a důsledek výchovy rodičů či prarodičů. Potenciální trest tak visí nad 

každým činem dítěte, který může být vyhodnocený jako špatný, často bez 

možnosti dítěte tento proces ovlivňovat. „Tak jsem jí to právě s těma 

ukradenejma tužkama a gumama radši neřikala a teď to vypadá, že hrozně 

zlobim.“ (Dousková 2002: 16). Téma rodiny je podporováno také hledáním 

rodinných kořenů – Helenka se zabývá nejen svou minulostí, ale i původem a 

osudy prarodičů. To je zejména zapříčiněno tím, že jsou jejich rodinné poměry 

složité. Za svého otce Helenka považuje Pepu, manžela své matky a 

biologického otce svého bratra. Její pravý, biologický otec žije v zahraničí a 

nejeví o ni takřka zájem, jeho existence ale každodenně vstupuje do jejího 

života prostřednictvím jeho příjmení, které nese. Postava jejího otce (který 

ale sám v knize nevystupuje) také vnáší do jejího života prvek tajemna, 

protože jeho rodiče zemřeli za druhé světové války v Osvětimi, čemuž 

osmiletá Helenka nerozumí. Zároveň rodina a domov představují důležitou 

soukromou sféru v životech hlavních hrdinů a stojí tak v opozici ke sféře 

veřejné, kde se, jak je typické pro zobrazovanou dobu, mnoho věcí nesmělo 

říkat beztrestně. Tím je také zdůrazněna její soudržnost a pevnost, které 

kdyby byly porušeny, mohly by jednotlivým členům přinést značně 

nepříznivé důsledky. Také tím představuje místo, kde člověk může být sám 

sebou, říkat své názory a pocity, uchýlit se před všeobecnou politizací 

vnějšího prostoru. Bezpečí rodinné sféry umožňuje nepřipouštět si politizaci 

vnějšího světa, ovšem jen do chvíle, než politično naruší i tuto oblast. „Jenže 

Kačenka, tak já totiž říkám svojí mámě, jenže Kačenka taky nevěděla, proč si 
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to ta pani družinářka udělala. Tátovi potom v kuchyni říkala, že ji uštvaly ty 

svině. To asi myslela Rusové nebo komunisti, protože Rusové a komunisti jsou 

svině, ale nesmí se to říkat.“ (tamtéž: 9) 

Rodina je tak propojována s emocionálním prožíváním minulosti, je tím 

naznačováno, že v našich životech byly doby, kdy bylo všechno prosté, kdy 

měl člověk zázemí, které v něm vzbuzovalo pocit naprostého bezpečí a 

důvěry, kam se vždycky mohl uchýlit a kde byl milován bez výhrad. Zároveň 

ale (v případě Hrdého Budžese) s jistou dávkou kritičnosti vypravěč ukazuje, 

že stejně jako dospělý s nostalgií hledí zpět na „lepší časy“, dítě s nadějí vyhlíží 

dospělost jako svět, ve kterém „všechno bude lepší“. Motiv rodinných kořenů 

dále přináší vyprávění o předcích a o tom, „jak to bylo dřív“, což je s dětstvím 

a prarodiči silně spjaté. Naznačují velmi intimní chvíle, kdy babičky a 

dědečkové vypráví, předávají své životní příběhy a zkušenosti. A v neposlední 

řadě nostalgie provází i vzpomínku na zmíněnou (i když do značné míry 

vynucenou) soudržnost rodiny, která navíc mnohem více než dnes tehdy 

fungovala ve své tradiční podobě. Je zdůrazňována hodnota, kterou zaujímá 

v našich životech, i tím, že uchovává informace o našem raném dětství a může 

tak vyprávět o dobách našich životů, o kterých naši pozdější přátelé či blízcí 

nemají ponětí, čímž splňuje další ze svých nezaměnitelných rolí. Zdá se, že 

význam a podoba, které rodina má ve vyprávěních, jež jsou situována do 

období socialismu, odráží význam a podobu, které v současné době (ne)mají. 

Její funkce a fungování, jak jsou popisovány, stojí v opozici k dnešnímu 

(značně diskutovanému) pojetí rodiny. Je tak důvodem se domnívat, že toto 

téma a jeho význam jsou do značné míry podtrhovány také tím, jaký prostor 

je tomuto tématu věnován v současné době a charakterizováno v 

(nepřiznaném) porovnávání s rodinou v porevoluční době. Zároveň důraz, 

který je na téma rodiny kladen, ukazuje to, co se projevuje i v jazyku ideologie, 

a to je dělení tehdejšího života na veřejný a soukromý s jasným 

upřednostněním privátního sektoru, jak to popisuje Holý (viz kapitolu 2.5). 
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4.2.3 Přátelství 

Přátelství je velmi důležitou kategorií zejména v Občanském průkazu. Je jistě 

podstatnou okolností, že takřka všechny významy, které v obou zbývajících 

knihách patřily rodině, lze připsat v tomto případě právě přátelství. Pokud 

bylo řečeno, že rodina pro Helenku i Kvida znamená bezpečí a důvěru, 

představuje podobný prostor v případě hlavního hrdiny Občanského průkazu 

jeho klukovská parta. Právě s ní, v počátku v třešňovce a posléze v hospodě, 

může sdílet svoje těžkosti, vyprávět si nejrůznější historky a příběhy, které 

jsou, vyřčené v hospodě mezi svými, v bezpečí. Vztahy, které protagonista 

navázal na základní škole, přetrvávají do dospělosti a jsou pro něj stále velmi 

důležité – přátelství stvrzená mnohými průšvihy a zážitky, často velmi 

dramatickými, jsou velmi pevná (a zřejmě i více, než je tomu dnes). Podobně 

jako rodina v Hrdém Budžesovi a Báječných letech pod psa musela držet pevně 

při sobě, aby ji neohrozily nástroje totalitního systému, musela být i přátelství 

zobrazená v Občanském průkazu mnohem pevnější, jistější. Nezlomná důvěra 

mezi přáteli musela být v jistých ohledech velmi komplexní a 

nezpochybnitelná. Podobně jako domov je pro všechny členy Kvidovy či 

Helenčiny rodiny soukromým prostorem, kde se cítí v bezpečí, představuje 

takový prostor v Občanském průkazu hospoda. Podobně jako je Kvido 

přijímaný svou rodinou cele a bez výhrad, jsou přijímáni i kamarádi 

v Občanském průkazu. Konflikty se mezi nimi takřka neobjevují, a pokud ano, 

jsou poměrně rychle vyřešeny, protože jsou pouze projevem chvilkové 

neshody, nikoli nějakého hlubšího nesouhlasu. „Sotva sem si sed ke snídani, 

objevili se kluci. Venca Popelka si přivázal na klacek bílej kapesník a už z dálky 

s ním divoce mával jako parlamentář, a i když mi nebylo zdaleka do řeči, tak 

jsem jim pokynul, a když si přisedli, tak už by nějakej nezaujatej pozorovatel 

musel naše setkání posoudit jako setkání blízkejch přátel.“ (Šabach 2006: 

61n) A v neposlední řadě podobně jako rodina prostřednictvím rodinné 

paměti uchovává historky z dětství člověka, uchovává parta historky svých 
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členů, které jsou četnými vyprávěními vycizelovaná obdobně, jako je tomu u 

příhod ze života dětí, což zároveň dokládá fungování a participaci 

komunikativní paměti, jak ji popisuje Assmann (viz kapitolu 2.1), uvnitř 

samotného vyprávění. 

4.3 Jazyk ideologie 

V Báječných letech pod psa projevy ideologie více než ve zbylých knihách 

působí spíše jako dobová kulisa. Od srpna 68 se zdá, jako by se celá Kvidova 

rodina ukryla před nepříznivou politickou situací do soukromí a přečkávala 

období nepohody. Pokud se prvky státní ideologie výslovně tematizují, je 

jejich hlavním smyslem vyvolat uvolnění, potažmo smích. „Dopoledne jsem při 

kuželkách shodil obraz prezidenta Ludvíka Svobody, sklo se rozbilo a prořízlo 

panu prezidentovi horní ret, takže vypadal trochu jako starý zajíc.“ (Viewegh 

2013: 46) Státní režim je však popisován jako něco, co má i přes svou 

absurdnost mnohem větší vliv na životy jednotlivců, než by bylo záhodno. 

Režim znesnadňuje a určuje postavám jejich životy, ale vykreslen je i jako 

jakási okolnost, která je na jednání aktérů nezávislá, kterou nelze nijak změnit 

a která v případě, že člověk popírá nebo odmítá její pravidla, určuje formu a 

míru trestu, jež následují. „‚Takže ti vůbec nevadí, v jaký to žiješ lži?‘ navázala. 

‚Vadí,‘ řekl Kvidův otec. ‚Ale vadí mi to trochu míň, než když v kanceláři někdo 

osm hodin uraženě tříská věcma. Pokaždé se totiž hrozně leknu. Dělají se mi 

z toho opary.‘ ‚Takže vlastně žiješ ve lži kvůli oparům.‘ ‚Ty v ní nežiješ?‘ 

‚Samozřejmě že v ní žiju! Všichni v ní žijeme.‘ […] ‚Zato ty bojuješ za pravdu 

v truhlářské dílně!‘ ‚Nebojuju,‘ řekl Kvidův otec s povzdechem. ‚Nikdy jsem nic 

takového neříkal. Léčím si tam nervy. Nevěřila bys, jak báječně to uklidňuje! 

Než udělám jednu poličku, nevím o světě.‘“ (tamtéž: 89) Zdůrazňována je tak 

nucená pasivita, která je jediným východiskem pro toho, kdo chce alespoň 

trochu spokojeně žít.  

Způsob, jakým totalita vstupuje do vyprávění knihy Hrdý Budžes, je příznačný 

nejen pro dětskou perspektivu, ale i pro její rodinné zázemí, které je svým 
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založením a priori protikomunistické. To, co do vyprávění pronikne, jsou 

především určité zástupné symboly a emblémy (často ovšem vyprázdněné), 

jež Helenka zmiňuje jaksi mimochodem, nahodile, bez zjevného úmyslu. 

Hlavní efekt, kterého je tímto dosahováno, je komičnost – jak bylo naznačeno 

výše, způsobuje to jejich dehonestaci. Podobných naivně dětských asociací lze 

nalézt více, i mimo atributy komunismu, ale právě tady je jejich paradoxnost 

vnímána mnohem zásadněji a je jim (často neprávem) přisuzována hlubší 

pravdivost a reflexivnost. „Secký mu řek, že je blbej, že je přece úplně jasný, 

že vopravdický useknutý hlavy to bejt nemůžou, že by se pořád musely 

vyměňovat, protože by hned začaly smrdět. Ale Eliáš řek, že Vladimír Iljič 

Lenin, co leží v Moskvě na náměstí, je taky vopravdická stará mrtvola a 

nesmrdí ani ho nevyměňujou, takže by to určitě šlo nějak zařídit. ‚To se říká, 

ale kdovíjestli,‘ řek Secký.“ (Dousková 2002: 77) Zároveň tato občasná 

„prosáknutí“ oficiální ideologie do civilního vyprávění osmileté dívky 

poukazují na to, že byla plná absurdit a nesmyslné logiky, že jí nebylo možné 

porozumět a i zjednodušená verze předávaná dětem (nebo především ta) byla 

nesrozumitelná a nepochopitelná. „Zrovna se zkouší Rozbřesk na dole Karel. 

Je to o tom, jak to bylo dřív, když to bylo špatný. Myslím jako před Velkou 

říjnovou socialistickou revolucí nebo tak někdy. Jak nějaký horníci byli 

zaměstnaný v dolech, ale měli se hrozně špatně a byli moc smutný a pak zase 

nebyli zaměstnaný v dolech, protože je vyhodili, a měli se taky špatně a byli 

zase smutný. Ale nakonec přišla revoluce, horníci tancovali a zpívali a měli se 

dobře až do smrti. Smutný pak byli akorát ty lidi, který byli veselý předtím.“ 

(tamtéž: 77) Helenčiny repliky tak poukazují na podstatnou vlastnost 

ideologického jazyka, a to jeho frazeologičnost, vyprázdněnost a 

replikovatelnost. Helenka i její vrstevníci včleňují tyto fráze do své přirozené 

mluvy, aniž by jim porozuměli. Této skutečnosti jako by si ani nebyli sami 

vědomi, ideologický jazyk je obklopuje a připadá jim logické jej využívat. 
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V kontextu dětské mluvy však vyvstává vyprázdněnost těchto frází, jejich 

neurčitý, neukotvený význam, a tím i jejich absurdita.11   

Občanský průkaz tento dobový obraz dotváří pohledem na další část 

společnosti – prostředí rodiny chybí právě proto, že se soustředí na skupinu 

lidí, kteří obvykle nežijí v úzkém napojení na rodinu, nemají spořádaný (ani 

jiný) rodinný život, což je pro ně charakteristické. V centru jeho pozornosti se 

ocitají outsideři, máničky, tedy lidé z okraje společnosti, jež nikdo nebere tak 

úplně vážně, sociální skupinu, jejíž valnou většinu tvoří velmi mladí lidé, kteří 

do značné míry nesouhlasí vždy, programově, ze svého založení, které více než 

politické přesvědčení spojuje podobný životní styl. Ukazuje, jaké postavení 

získali ti, kteří se nechtěli na politických procesech nijak podílet, kdo 

s oficiální politikou nesouhlasili a nebyli ani tak důležití, aby se někdo snažil 

jejich postoj změnit nebo je přesvědčit. Jsou tak zdánlivě dotlačení k pasivitě, 

odstraněni do míst, kde nemohou nic ovlivnit a odkud nebudou slyšet a ze 

které jsou vytrženi vždy jen nějakou náhlou, krátkodobou změnou nebo 

příležitostí, jež se odehraje za výjimečných okolností nedlouhého trvání. 

Důsledky takového činu jsou ale podobně bouřlivé, jako je průběh těchto 

událostí, a tak se v dobách mezi těmito nadějnými ostrůvky svobody uchylují 

zpět do ústraní. Tím, kdo nese prvek ideologie, je policie (Státní bezpečnost) a 

policejní represe se tak stávají ústředním tématem celé knihy. Estébáci jsou 

tak bez rozdílu postavami, jež jsou nositeli negativních vlastností – už 

samotné označení postavu definuje a přiděluje jí určitý rejstřík vlastností. „‚Z 

Majáles?‘, a když jsme na to jak dva blbci kejvli a eště řekli ‚No jasně!‘, tak se 

ten druhej nedovařeně usmál a pak už nás tloukli hlava nehlava. […] ‚Co to 

bylo…?‘ zachroptěl jsem, když odtáhli. ‚Fízlové…‘ posadil se ztěžka Aleš. ‚Do 

prdele…‘ zanaříkal sem. ‚Co řekneme doma?‘ Chápete to? Dva zkurvený tajný 

                                           
11 Ideologickému jazyku se věnuje Petr Fidelius ve své práci Řeč komunistické moci (Praha: Tridáda, 2002). 

Rozborem textů Rudého práva ukazuje, že ačkoliv ideologický jazyk zejména 50. let působí na první pohled 

jako „amorfní chuchvalec lží“ (FIDELIUS 2002:19), v dobovém jazyce vládne určitý řád, který má za cíl 

vytvořit ideologicky zatížený obraz světa. 
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zmlátěj dva čtrnáctiletý kluky tak, že málem vypustěj duši, a ty maj největší 

obavy z toho, co na to řeknou doma.“ (Šabach 2006: 34n)  

Téma komunismu bychom tak mohli vidět jako negativní vnější rámec, v 

němž se daná vyprávění odehrávají. Jeho příčiny nejsou hledány, není nijak 

problematizováno nebo analyzováno, proč se věcí dějí. Samotný vypravěč 

necítí potřebu tento rámec vysvětlovat nebo na něj nahlížet z více různých 

stran, pojetí je v zásadě velmi černobílé. „Ona má strach, že bude muset odejít 

z divadla a že nebudeme mít peníze. S tím já nemůžu nic dělat. Jedině že bych 

zabila Kroupovou nebo Vytlačila. Ještě nevím jak, ale začínám o tom 

přemejšlet.“ (Dousková 2002: 93n). Téma komunismu tak má především 

terapeutickou funkci – komunismus a komunisté jsou stereotypně negativní, 

ostatní postavy je vnímají jako příčiny své nespokojenosti a frustrace. 

Zároveň, v souladu se závěry vyplývající z odborných podkladů mé práce (viz 

kapitolu 2.6), se domnívám, že způsob, jakým je komunismus podáván, je 

potvrzením polistopadového vývoje a hovoří ve prospěch nového uspořádání 

– minulost je popisována tak negativně a je natolik odsuzována, že nemůže 

být pochyb o tom, že nynější režim je lepší a pro život příjemnější. Je tak 

doloženo, že v ní nebylo možné spokojeně žít a že pro národ byla totalita 

nesnesitelná. Vzhledem k roku vydání a dobovému přijetí Báječných let pod 

psa se lze domnívat, že román Viewegha je možné označit za text, který 

umožňoval onu rozpojenost situace (viz kapitolu 2.1) a tím také ovlivnil (a 

nebo jej pouze odrážel) způsob, jakým se začalo k období totality oficiálně 

přistupovat. Novela Ireny Douskové, která byla vydána několik let po 

Báječných letech pod psa, a Občanský průkaz, vydaný v počátku nového 

tisíciletí, se zdají potvrzovat tento přístup a dokládat tak proces, ve kterém se 

určitá podoba a postavení této etapy staly součástí kulturní paměti národa. 

V návaznosti na text Václava Havla Moc bezmocných lze vyhodnotit činy 

některých postav jako samopohyb. Tento projev účasti se objevuje pouze 

v Báječných letech pod psa – po několika měsících, kdy celá rodina žije na 
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prosklené terase, je jim pod podmínkou vyvěšování vlajek nabídnuto bydlení 

ve vile, k čemuž otec Kvida nakonec svolí. Tento krok je podáván jako takřka 

nutný, protože na terase v průběhu zimy Kvido onemocní zápalem plic a 

zároveň se schyluje k porodu dalšího potomka – Kvidův otec se tak nakonec 

rozhodne ustoupit požadavkům, aby ochránil vlastní rodinu. Do opozice 

k tomuto rozhodnutí je kladena další postava, přítel Zvára, o kterém je 

opakovaně prohlašováno, že se svou snoubenkou bydlí v transformátoru, ale 

po vstupu do strany, ještě dříve než Kvidova rodina, získá byt. Tím zároveň, v 

očích Kvidových rodičů, překročí určitou hranici, za kterou se člověk stává 

politicky aktivním. Lze se pouze domnívat, zda toto rozvrstvení míry 

provinění (tedy drobná problematizace jinak velmi přímočaře pojímaného 

pojetí), které nalezneme pouze u nejstarší ze tří zkoumaných knih, souvisí 

s celkovou propracovaností vyprávění, nebo je to důsledek výše zmíněného 

procesu postupného zjednodušování. 

A v neposlední řadě si i zde lze všimnout významné externalizace politiky 

státu tak, jak ji popisuje Françoise Mayer (viz kapitolu 2.3) – tedy její 

postavení jakožto něčeho, čemu se postavy buď podrobí (i kdyby částečně), 

nebo to budou odmítat, ale co nelze nijak změnit nebo ovlivnit. 

4.4 Čas dětství a dospívání 

Toto období je s ostalgií velmi těsně spjaté, protože umožňuje nahlížet dobu 

právě s onou dávkou nekritičnosti a nostalgie, která se s ní z principu pojí. 

Propojuje se tak s nejrůznějšími motivy často se zdůrazněním každodennosti, 

dalšího typického rysu ostalgie.  

V Báječných letech pod psa se v souvislosti s věkem protagonisty objevují 

motivy, které bychom vzhledem k věku Kvida očekávali, ale s ohledem na jeho 

charakteristiku je jejich užití rafinovanější. Čtenář očekává, že se bude dítě 

chovat určitým způsobem, že tedy bude využíváno určitých nástrojů, které 

budou (podobně jako v Hrdém Budžesovi) dokládat to, jakým způsobem dítě 

uvažuje a jedná. Kvido je ale na svůj věk velmi vyspělý (Kvido je od začátku 
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popisované jako výjimečně studijně nadané dítě) a tyto zvyklosti nabourává, 

čímž ale zároveň potvrzuje čtenářovy představy o tom, jak by se dítě 

projevovat mělo, a tato nenaplněná očekávání vytváří humorné situace. To do 

značné míry opět souvisí s postmoderní hrou, kterou tato kniha opakovaně 

přináší, a jejímž cílem je nabourávat některá zaběhlá očekávání, s nimiž 

čtenář k vyprávění přistupuje. Kvido je ale velmi racionální a jeho zájmy jsou 

odlišné od zájmů jeho vrstevníků. „Celý víkend jsem trávil za krabicemi. Nikdo 

se mnou stále nemluví a já s nimi také ne. Čtu Montaignovy eseje. V řadě případů 

s ním musím 100% souhlasit. Když jsem si ale přečetl, že ‚kdo by naučil lidi 

umírat, naučil by je i žít‘, měl jsem neodbytný pocit, že už mu taky solidně hrabe.“ 

Motiv strachu není tak exponovaný, což opět souvisí s jeho charakteristikou – 

Kvido má vzhledem ke své výjimečnosti na rozdíl od svých vrstevníků do 

značné míry znalosti a nadhled dospělých, a tak ví, že některé obavy jsou 

zbytečné. Této charakteristiky je opět ale velmi dovedně využito pro doložení 

mezí, které jeho vyspělost má – v některých citlivých oblastech je stejně 

úzkostlivý jako jeho vrstevníci. „Nazítří přišel do sousedního pokoje už v půl 

desáté a pod průhlednou záminkou konverzace s panem Hlavatým vydržel na 

radiátoru stát až do půl jedenácté, avšak matku nezahlédl. Vrátil se zklamaně 

do postele a roztržitě si listoval obrazovou publikací Karla Plicky Pražský 

hrad […].“ (Viewegh 2013: 60) Podobně je pracováno i s motivem tradicí, jež 

jsou pro děti důležité. Kvido v tomto případě netvoří výjimku a jeho potřeba, 

aby byly tradice dodrženy, je nejen příkladem tematizování dětství. „‚Tak kdy 

už budeme zdobit? (pozn.: vánoční stromeček)‘ chtěl vědět Kvido. ‚Neustále 

to jenom odkládáte. Umíte si představit, jak je to deprimující?‘ […] ‚Tak 

budeme už konečně zdobit?‘ zvolal Kvido. ‚Pojď,‘ řekl mu otec.“ (tamtéž: 29n) 

V případě Hrdého Budžese výrazně vyvstává motiv strachu – specifická 

závislost dítěte na rodičích a jiných dospělých, jejichž rozhodnutí jsou pro něj 

určující, působí velmi autenticky. Helenka se bojí, jak ji budou jiní dospělí 

hodnotit, má strach z jejich trestů i z možností, jakými mohou dospělí ovlivnit 
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kvalitu jejího života a u nichž netuší, zda jsou reálné či nikoli. A vzhledem 

k dětské imaginaci a emocionalitě jsou některé historky skutečně působivé. 

„Teprve když odešly, tak jsem trochu brečela. Za chvíli zase přišly, odvedly mě 

do veliký místnosti, tam mě položily na stůl a přivázaly mi k němu ruce. 

Zeptala jsem se, co mi budou dělat, a ta pani doktorka mi řekla, že s takovým 

tlusťochem, jako jsem já, se nedá dělat nic jinýho než mu tu krev vzít z hlavy. 

Asi mě to nebolelo, protože si to nepamatuju. Já už si myslela, že mi tu hlavu 

rozbijou.“ (Dousková 2002: 132n) V Hrdém Budžesovi se objevuje také síla 

dětské emocionality, výrazného prožívání určitých situací a událostí, kterými 

je dítě zcela stržené bez ohledu na následky. „No a nedávno jsem to 

nevydržela. To jsem byla v Zákopech sama s dědečkem, protože babička byla 

v tý nemocnici a naši zůstali v Ničíně, jen mě posadili na vlak. Když jsem vyšla 

ze záchodu, našla jsem si v babiččině košíku na šití nůžky, vrátila jsem se a tu 

růži jsem si vystřihla.“ (tamtéž: 118) Značná emocionalita se projevuje i 

v silném prožívání obyčejných událostí, což odkazuje ke smyslovosti dítěte, 

která často nad racionalitou jejího vyprávění převládá. „Taky se mi líbí, jak 

voněj starý fotografie. Babička jich má v ložnici v prádelníku plnej šuplík. 

Chodím si je tam prohlížet, ale potají protože ona mi je nechce půjčovat. Sednu 

si na zem, vytáhnu to spodní šuple a rozložím si je kolem sebe po podlaze. 

Nejradši mám ty, na kterých jsou krásný dámy v krásnejch šatech, třeba na 

koni nebo na bále.“ (tamtéž: 87) Každodennost života dětí je dalším z motivů. 

Ty jsou výjimečné především proto, že se velkou měrou podílí na otevírání 

dveří ke vzpomínkám samotných čtenářů. Vybavování často zasutých, 

dlouhou dobu nepřipomínaných vzpomínek je pro čtenáře pochopitelně 

emotivní, dojemné – způsobuje to vědomí, že tyto časy se už nevrátí. 

Vybavováním nejrůznějších emocí, které tehdy prožívali, si připomínají věci, 

které již pominuly, nebo i lidi, kteří již nežijí. Souvisí to s tradicemi, které 

v dětském světě zaujímají velmi významnou pozici, ale i s nejistotu, kterou do 

života vnáší rozhodnutí dospělých, na nichž je závislé, umenšují všechny 
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události, pravidla, postupy, které jsou neměnné a zachovávají si stejnou 

podobu v průběhu času. „Do Zákopů jezděj dvoje různý kolotočáři, voboje 

mají jednu střelnici, řetízkovej kolotoč a houpačky. Jedny jezděj jenom na jaře 

o pouti a druhý jenom na podzim o posvícení. […] Kolotočáři vypravujou, kudy 

letos jezdili a co kde viděli, dědeček jim řekne, co je novýho v Zákopech, jak to 

bylo dřív, když byl ještě ředitelem školy, a co si myslí o různejch věcech, třeba 

o fotbale.“ (tamtéž: 119)  

Dospívání je zobrazeno v knihách Báječná léta pod psa a Občanský průkaz. 

V obou případech je důležitým prvkem rodící se sexualita protagonistů, její 

prožívání, proměna jejich vztahu k dívkám apod. To je podáváno často velmi 

humorně, s nadhledem. „‚Spolužačce/Nosit pětky denně domů/nemusí být 

zlozvykem,/zvláště přihlédnu-li k tomu,/že je nosíš pod trikem…‘“ (Šabach 

2006: 27) „Kvido začínal osmou třídu a čekalo ho nelehké období. Jaruška ho 

o dobré tři centimetry přerostla a o přestávkách se bavila – jak Kvidovi 

připadalo – jen s několika předčasně vyspělými spolužáky, kteří byli všichni 

o hlavu vyšší než on.“ (Viewegh 2013: 133) Jen drobně se období dospívání 

pojí s výběrem budoucího povolání, dalším typickým problémem dospívání – 

v případě protagonisty Občanského průkazu je výběr střední školy podáván 

jako něco nepříliš podstatného, což do značné míry souvisí s jeho 

proklamovaným anarchismem a obecně s nezájmem a nedůvěrou ve 

státní instituce. V dané době je výběr školy dán nikoli pouze zájmem, nadáním 

a pílí, ale také jeho politickým profilem, a proto, vzhledem k jeho 

charakteristice, absolvovaný obor neurčoval ani to, čím se bude později živit. 

V případě Kvida je výběr střední školy jednoduchý, protože gymnázium je 

vzhledem k jeho inteligenci a humanitnímu zaměření jasnou volbou. Měnící 

se sociální role obou protagonistů ale zaujímají mnohem významnější 

postavení. V případě Občanského průkazu je tento moment dominantní 

zejména na počátku knihy a pojí se především s dosažením patnácti let a tím 

se získáním trestní odpovědnosti znázorněné předáním občanských průkazů. 
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Tím pro protagonistu a jeho přátele, kteří svým zevnějškem i chováním 

přitahují pozornost estébáků, začínají nelehké časy, které se pojí se 

zdůrazňovanou odpovědností za svou budoucnost. Pro Kvida v Báječných 

letech pod psa je důležitý jak přechod na střední školu (zejména v důsledku 

toho, že dívka, do níž je zamilovaný, ještě rok setrvá na základní škole, zatímco 

on už bude navštěvovat gymnázium), tak výběr vysoké školy, jíž nedostuduje, 

a v závěru jeho dospívání i přijetí role partnera. 

Zdá se, že motivy, se kterými se čas dětství a dospívání pojí, jsou obecně 

příznačná pro tuto životní etapu a nevykazují rysy jedinečnosti – v případě 

dětství se jedná o emocionalitu a smyslovost projevující se např. strachem, 

dále každodennost rodinného života a význam tradice. V případě dospívání je 

zdůrazněna především rodící se sexualita, měnící se postavení protagonistů 

ve společnosti a získávání nových sociálních rolí. Přestože sugestivita a 

autenticita jsou podporovány mnohými prvky vyprávění (ich-forma, forma 

deníkových záznamů či rodinných memoárů), jsou atributy, se kterými se 

dětství a dospívání pojí, tradiční a potvrzují tak zaběhnuté stereotypy. 

Individuální paměť totiž ovlivňuje kolektivní paměť, která určuje tvar, jež 

paměť jedince má, jak vysvětluje Assmann (viz kapitolu 2.1). Určitý způsob, 

jakým je tak na dětství a mládí pohlíženo, není nijak nabouráván a všechny tři 

knihy vypráví své příběhy v souladu s nimi, jako by byl určitý přednastavený 

způsob, jakým je pojímat. 

4.5 Jedinec a instituce 

Veřejné instituce, jakými jsou především škola a práce (dospívajících, rodičů 

a prarodičů), přináší do vyprávění v opozici k rodinnému prostředí sféru 

oficiální, ve které platí jiná pravidla a kde mají všichni jiné sociální role, které 

jsou často spojené s odlišnými vzorci chování, než jaké tito lidé používají 

doma. Na tuto tendenci poukazuje Holý (viz kapitolu 2.5) a naše texty jsou 

bezesporu jejím dokladem. Škola a práce se tak stávají prostředím politizace 

jejich životů, které přivykají už i děti, a právě na nich je dokládána její 



44 

 

pokřivenost a zvrácenost. Je tak dosahováno vyšší emocionality, protože dítě 

je někdo, kdo je automaticky vnímán jako čistý, upřímný a bezprostřední (a 

všichni dětští hrdinové ve vybraných textech takoví skutečně jsou), a proto 

jsou tyto střety s přetvářkou a povrchností, jak je politický systém podáván, 

pro čtenáře obzvlášť bolestiplné a tvrdé. Je mu tak do jisté míry zabraňováno 

v odstupu a je strháván k černobílé hře na hodné a zlé. „Ředitel jí dal 

nesmyslnou výpověď. Pivoňková se zhroutila […]. Všichni jsme řekli těm 

holkám, co kolem toho tak iniciativně čenichaly, že jsou to krávy na entou, a 

přestali jsme se s nima zdravit a já už nevim, kterou z nich to tenkrát napadlo, 

ale vzpomínám si, že jednou ráno přišly všechny tři, to znamená Zdena, Alena 

a Miluška, a měly na blůzičkách […] přišpendlený pivoňky a napsaly křídou na 

školní tabuli, že dokud se nevrátí paní učitelka Pivoňková zpátky do školy, tak 

sou odhodlaný stávkovat a držet hladovku […]. A když koncem roku jmenovali 

jako ředitele dosavadního přeživšího zástupce, definitivně nám došlo, že něco 

jako spravedlnost nemůžeme od života nikdy očekávat.“ (Šabach 2006: 22). 

V těchto institucích vystupují modelové postavy, které obvykle představují 

určitou formu represe nebo nespravedlnosti – opět v opozici k domovu, který 

je charakterizován především hodnotami jako je bezpečí a láska. „Minulej 

tejden jsem utíkala se šlachou v koprový omáčce, už jsem byla skoro u okýnka, 

ale najednou na mě vybafla družinářka, co číhala za sloupem. Lekla jsem se, 

upadla jsem, vylila omáčku, polila družinářku a dostala jsem poznámku.“ 

(Dousková 2002: 127) „‚Já snad, ty vole, budu nakonec dělat vrátnýho!‘ 

‚Vrátnýho?‘ zděsil se doopravdy Zvára. ‚Jo, tady mi to nabízej, černý na 

bílym…,‘ smál se Kvidův otec a jeho bledost ostře kontrastovala 

s předstíranou náladou. […] možná proto doufal, že Zvára nyní praští do stolu, 

vstane a vyběhne za personálním náměstkem, aby se ho zeptal, co je to za 

krávovinu, odkdy dělají inženýři hovořící plynně dvěma světovými jazyky a 

mající cenné obchodní kontakty v Londýně, Pule, Düsseldorfu a Tokiu – odkdy 

dělají v podnicích vrátné?!“ (Viewegh 2013: 148)  



45 

 

V Občanském průkazu jsou škola i práce spíše okrajovými motivy, veřejnou 

sféru zde symbolizuje, až na výjimky, opět policie – je tak umocněn pocit 

čtenáře, že se postavy ve veřejné sféře nemohou nijak realizovat, že jsou z ní 

vytlačení. 

4.6 Postavy 

Tato část nemá ambice podat ucelený přehled všech postav, které ve všech 

třech knihách vystupují – na to by rámce této práce jistě nestačily a taková 

hloubková analýza by její smysl dalece překračovala. Mou snahou je tak 

především postihnout rysy, jež mají postavy napříč všemi třemi knihami 

společné a jimiž zároveň významně ovlivňují obraz doby. Ukazuje se, že 

značná černobílost vyprávění přináší rozdělení postav na úrovni politické 

angažovanosti – na jedné straně stojí postavy, které se nepodílejí vůbec nebo 

co možná nejméně, na druhé straně stojí komunističtí funkcionáři, ti, kteří 

zneužívají své moci a postavení v neprospěch ostatních, negativní postavy 

s jednoznačně špatnými vlastnostmi. 

4.6.1 Postavy komunistů 

Zajímavým počinem ve zkoumání postav komunistů jako specifického typu 

významově zatížené postavy je diplomová práce Kamily Klímové, která se jimi 

zabývá v současné próze. Ta za postavu komunisty považuje toho, kdo žije 

život ve lži, jak je popsán v Moci bezmocných Václava Havla – pro splnění 

charakteristiky tedy nemusí mít stranickou legitimaci, ani konkrétní funkci, 

stačí, že je určitou formou ochoten plnit úkoly, které jsou na něj režimem 

kladeny.  

Dále Klímová poukazuje na tři možnosti, jakými může v textu vystupovat 

postava komunisty či motiv komunismu: 

1. líčení doby, 

2. komunista jako nepersonalizovaná entita, 
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3. konkrétní postava, jež má jméno, vlastnosti, vnitřní život apod. 

(Klímová 2013: 19) 

Podobně jako ona ve své práci i já se ve své analýze zaměřím na třetí způsob 

tematizování komunismu, tedy jako konkrétní postavy, jež v knihách 

vystupují. Výsledky její práce přináší několik stereotypů, jichž se autoři při 

konstrukci těchto postav dopouští. Za anonymní prodlouženou ruku systému 

považuje postavu, o níž nemá čtenář žádné informace, které by definovaly 

jeho osobní charakteristiku odděleně od ideologického přesvědčení (tamtéž: 

76). Pragmatik je postava, která využije komunistické funkce pro pohodlnější 

prosazování svých zájmů.  

Na příkladu knihy Hrdý Budžes Klímová ukazuje, že postavy komunistů jsou 

často pojaty stereotypně negativně, bez snahy o problematizaci daného jevu 

(Klímová 2013: 38).  To se projevuje zejména tím, že taková postava „chová 

ke svému okolí lhostejnost a pohrdání, zatímco jeho okolí mu vrací strachem 

propojeným s nenávistí“, zároveň má často v rukou moc nad lidmi ve svém 

okolí (tamtéž: 41). Toto pojetí způsobuje značnou jednostrannost i proto, že 

je takové postavě zároveň upřeno jeho vlastní hledisko, málokdy je nahlíženo 

do jeho nitra, a pokud se tak stane, podpoří tento obraz pouze dojem jeho 

zloby a špatnosti (tamtéž: 48).  

Dříve než bude přikročeno k aplikování těchto poznatků na vybrané knihy, je 

nutné redefinovat pro účely této práce postavu komunisty. V následující 

analýze bude za komunistu považován pouze ten, kdo překonal určitou 

hranici, za níž se stal skutečně aktivním – ať už vstupem do strany nebo 

získáním určité funkce či výjimečného postavení, které by si jinak nemohl, 

vzhledem ke svému vzdělání či zkušenostem, nárokovat. Smyslem toho je 

oddělit ty, kteří jsou ústředními postavami vnímáni jako nekomunističtí či 

nesouhlasící s režimem, od těch, kteří jsou ochotni se zjevně kompromitovat 

a vystupovat tak vůči ostatním již s (pomyslným) přídomkem „komunista“. 

Postavy komunistů si tak musí svou politickou aktivitou pomoci k něčemu, na 
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co nemají vzhledem ke své charakteristice právo, nebo k moci, díky které do 

jisté míry ovládají ostatní postavy. Takto nastavená hranice lépe odráží 

způsob, jakým je polarita mezi dobrými a špatnými postavami v knihách 

konstruována, a vyřazuje z obou kategorií diskutabilní „prohřešky“ některých 

postav, které ale jejich charakteristiku či vývoj významně neproměňují. 

V Hrdém Budžesovi jsou komunisté podáváni jako ti, kteří rodině způsobují 

problémy a ztěžují tak život Helence a jejím blízkým. Zároveň ve vyprávění 

samostatně nevystupují jako osoby s konkrétními cíli, figurují tu spíše jako 

příčiny, stojící za většinou negativními událostmi – např. režisér Vytlačil, 

který postupně z divadla propustí některé, nepohodlné herce, soudruh Pelc, 

„největší komunista v Ničíně“ a budoucí manžel Andrey Kroupové, který je 

spojován s jejím morálním pádem. Jedinou významnější postavou, která se 

v knize objevuje vícekrát a má v příběhu významnější roli, je právě Andrea 

Kroupová, původně kamarádka Helenčiny maminky Kačenky. Ani její postava 

však nepodléhá zásadně hlubší reflexi, její charakteristika je postavená pouze 

na jednostranné výpovědi osmileté vypravěčky, která všechny informace 

získává nepřímo, z rozhovorů rodičů a jejich přátel, Andrea Kroupová jen 

málokdy vystupuje v ději osobně, a pokud ano, vykonává právě něco 

nekalého. Je vylíčena jako osoba, která nejprve s režimem nesouhlasí, ale 

postupně, především proto, aby pro sebe získala lepší podmínky v práci i v 

osobním životě, jej začne podporovat a stává se politicky aktivní, neváhá 

dokonce v zájmu svých cílů přikročit i k násilí. V duchu označení 

komunistických postav Klímové o ní lze hovořit jako o pragmatikovi. 

V Báječných letech pod psa se postava komunisty objevuje jen velmi 

výjimečně. Komunistou je Šperk, šéf Kvidova otce v sázavském sklářském 

podniku, který se snaží jeho otce přimět k angažovanosti, tedy „aby byl vidět“, 

ale nakonec ho přistihne na návštěvě u disidenta Pavla Kohouta a přemístí ho 

na pozici vrátného. Představuje specifický typ komunisty, který, v souladu 

s normalizační érou, jak o tom hovoří Holý (viz kapitolu 2.5), už není zapálený 
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pro věc, ale vyžaduje od svých zaměstnanců důsledné vykonávání hlavně 

rutinních úkonů (např. vyvěšování vlajek), které doloží jejich povolnost vůči 

režimu. Jeho chování je podáváno jako nepříjemně bodré, jež ostře 

kontrastuje s manipulací, kterou v komunikaci uplatňuje a jíž hrdinové nejsou 

schopni úspěšně odolávat. Všechny činy, které by měl vykonat ku prospěchu 

jiných lidí, podmiňuje určitou formou kompromitace, přestože se často jedná 

o naprosté samozřejmosti nebo dokonce jeho povinnosti. Zároveň svým 

podřízeným tyká, což je možné chápat jako dobovou charakteristiku, ale je 

možné v tom spatřovat projev jeho pocitu nadřazenosti – zdůrazněn je 

kontrast mezi jeho lidovostí, projevovanou tykáním, a vykáním jeho 

podřízeného. „‚Tak jak bydlíte, soudruhu,‘ smál se Šperk, když si ke Kvidovu 

otci na okamžik sedl v závodní jídelně. ‚Dobře, děkuju,‘ řekl Kvidův otec. ‚Je to 

opravdu nesrovnatelné – ta dřívější terasa a tohle.‘ […] „Vlajky jsi tam měl, to 

jsem viděl,‘ uculoval se Šperk. ‚Měl,‘ řekl otec. ‚Ale jinak nejsi vidět!‘ napomínal 

ho Šperk. ‚Kopeš? Potřebuju někoho do béčka.‘ ‚Už jsem vám říkal, že jsem to 

nikdy nehrál,‘ pokrčil rameny Kvidův otec. ‚Akorát na vojně, ale na to bych 

radši nevzpomínal.‘ ‚No jo,‘ culil se Šperk. ‚Takže fotbal ne?‘ ‚Ne. Chraň 

pánbůh!‘ ‚No nic,‘ řekl Šperk. ‚Tak nic. Ale to jsem ti chtěl: Mám pro tebe toho 

psa, jak jsme se domlouvali!‘ ‚Neblázněte!‘ polekal se Kvidův otec. ‚Vždyť jsem 

vám přece říkal, jaký má žena ze psů trauma!‘ […] ‚Říkám ti, že to není pes!‘ 

řekl Šperk jakoby už trochu rozmrzele. ‚Je to přece štěně. Zítra se u mě stav!‘“ 

(Viewegh 2013: 78n) Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že jeho 

charakter je komplikovanější a vrstevnatější, není tomu tak – předstíraná 

vřelost je pouze rafinovaným nástrojem manipulace a jinak je tato postava, 

v souladu s charakteristikou stereotypně negativního pojímání komunisty, 

spojována především s mocí a jejím svévolným zneužíváním. Mohli bychom 

jej tak označit za prodlouženou ruku systému. Zajímavější postavou je oproti 

tomu Zvára, přítel Kvidova otce a později, po vstupu do komunistické strany, 

jeho nadřízený. Ten využije vstupu do strany pouze jako možnosti si 
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v osobním životě přilepšit, čímž se v očích Kvidova otce morálně 

kompromituje. „Zástupcem vedoucího obchodního oddělení podniku se stal 

jeho přítel ing. Zvára, což Kvidův otec očekával, nicméně nemohl pochopit. 

Navenek spolu vycházeli i nadále velmi dobře, ale oba se vyhýbali přílišnému 

vzpomínání na minulost, zejména pak na to, kdo z nich má státnice ze dvou 

jazyků, kdo vystudoval na červený diplom a kdo komu napsal diplomovou 

práci.“ (Viewegh 2013: 86) Tuto postavu zřejmě nelze vnímat jako negativní, 

protože se jinak projevuje stále jako přítel Kvidova otce, nevyužívá tak svého 

postavení proti němu, zároveň se ale tento prvek nejeví zažitý stereotyp 

dostatečně vyvracet, protože mu není věnována větší pozornost a on, po 

vzoru určení komunisty pragmatika, tak využije vstupu do strany jako 

jakéhosi sociálního výtahu. Je tím poukazováno na tlak, jenž byl vyvíjen na 

lidi, aby se jich co nejvíce „namočilo“ a tím ztratili možnost zaujímat 

stanovisko nezúčastněné opozice. Kvidův otec tak nesouhlasí nikoli s tím, že 

se Zvára vstupem do strany projevil jako komunista, ale s faktem, že podlehl 

nátlaku a rozhodl se svou politickou příslušnost předstírat, aby si polepšil.  

V Občanském průkazu jsou postavy komunistů takřka výhradně negativní. 

Největší skupinou těchto postav jsou estébáci. Většina z nich nemá jména, jsou 

jen tyranizující složkou státní moci, která parazituje na lidech jako je 

protagonista a jeho přátelé. Pouze ojediněle jsou pojmenováni, což se týká na 

příklad rotného Rusňáka, který protagonistu během „pouhejch čtrnácti dnů 

předved na policii desetkrát, což byl v Dejvicích rekord“ (tamtéž: 35), 

podobně i Daniela Pačesa, původně nenáviděného spolužáka ze třídy, který se 

stane, jak je vzhledem k jeho charakteristice nevyhnutelné, později také 

estébákem. „Když se usmíval, tak jen zle, když se smál, smál se tichým zlým 

smíchem a ke všemu skrz zaťatý zuby. Na učení byl blbej, ale jako by se ho 

všichni učitelé báli, včetně matykářky, která byla, jak už to tak v přírodě 

chodívá, dost přísná, a přesto i ta mu podle mě dávala mnohem lepší známky, 

než si zasloužil, a pozor – když s ním mluvila, uhýbala očima stranou… I ona 
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totiž poznala, že Daniel Pačes je temnej a pekelnej zmetek.“ (Šabach 2006: 15) 

Celý příběh (respektive spíše všechny příběhy) tak dokazuje, že „bejt fízl je 

záležitostí povahy a ne povolání“ (tamtéž: 28). Vystoupit ze stereotypní 

negativity postav tak není ani autorovým cílem, naopak jeho motivací je 

vykreslit všechny situace, ve kterých někomu uškodili. V tomto případě 

bychom všechny postavy estébáků označili za prodloužené ruce systému, 

poukazují na jeho zhoubnost a svévolnost v zasahování lidem do jejich životů 

a zároveň charakterizují bezmoc, kterou způsoboval ve veřejném sektoru (viz 

kapitolu 2.5). 

4.6.2 Malý český člověk 

Ladislav Holý se ve své knize, kterou cituji výše (viz kapitolu 2.5), zabývá 

pojetím malého českého člověka. Pro připomenutí uvádím, že jej 

charakterizuje jako jednotlivého příslušníka českého národa, který „není 

motivován velkými ideály, jeho životní svět je vymezen rodinou, prací a 

blízkými přáteli“ (Holý 2010: 61), jeho touhou je si pouze v rámci svých 

možností zajistit kvalitní život, bez hrdinství a bez dalších ambicí se 

vymezovat vůči světu. „Malý český člověk, reprezentant každodennosti a 

obyčejnosti“ (tamtéž: 62). Právě díky tomu Češi podle Holého přežili dlouhá 

období útlaku, což se jeví znázorňovat i postavy těchto knih. 

Tato charakteristika výjimečně trefně popisuje postavy, které patří mezi 

pozitivně zabarvené charaktery knih. Spadají sem především hlavní hrdinové, 

jejich rodiny, přátelé, blízcí. Příběhy těchto knih jsou příběhy právě těchto lidí 

– obyčejných, bez velkolepých ambicí a nároků. Obdobně popisuje Činátl 

charakter seriálu Vyprávěj: „Dějové těžiště seriálu je dle většiny komentářů ve 

sféře drobných zápletek z rodinného prostředí a ze zaměstnání, seriál ukazuje 

dobu podle toho, jak se v ní žilo „obyčejným lidem“ (Činátl 2014: 162) Tato 

perspektiva (nijak průlomová – viz např. rodinné komedie Marie 

Poledňákové) je oceňovaná především proto, že rámec vyprávění tvoří velké 

dějiny, uvnitř nichž se životy hrdinů odehrávají (tamtéž: 163). I když jim 
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obvykle není věnována větší pozornost (ani vypravěčem, ani příjemcem), 

tvoří důležitou složku, díky níž jsou osudy postav (a tím i postavy samé) 

vnímány jako velmi reálné a autentické. To potvrzují i ohlasy na Hrdého 

Budžese (viz kapitolu 4.8). 

V Báječných letech pod psa nalezneme takové postavy mezi členy Kvidovy 

rodiny i mezi jejich přáteli. Jeho rodiče, kteří se léta snaží proti sobě 

nepopudit mocné, ustupují požadavkům politického režimu proti svému 

přesvědčení, přes nepříznivé životní podmínky (např. když bydlí na 

prosklené terase, když Kvidův otec přes svoje prvotřídní vzdělání vykonává 

podřadné funkce) nejdou do konfrontace s nikým, kdo je za ně odpovědný, 

naopak se snaží s nimi vyrovnat a nedat svou nevoli znát. Zlepšení těchto 

podmínek pochopitelně kvitují s radostí, na druhou stranu ale i jejich 

opětovné zhoršení přijmou tiše, bez významnějšího odporu. Jejich snahou je 

žít svůj život co nejkvalitněji za různě se proměňujících podmínek, které jsou 

nastolovány shora. Kvidova babička šetří na své zahraniční dovolené 

především díky vaření bez drahého masa, Kvidův otec se ve strachu 

z neomezené moci státu uchyluje k práci ve své dílně a nakonec ve strachu 

z odposlouchávání začne šeptat, i dědeček Josef, nejspíš nejodbojnější 

postava celé knihy, nadává a protestuje tak, aby mu to nijak neublížilo a i 

vstupem do strany kompromitovaný Zvára se snaží především o to, aby 

zajistil sobě a své ženě co nejpohodlnější život.  

Rodina Helenky v Hrdém Budžesovi je v podobné situaci. Vlivem normalizace 

se životní spokojenost jejích rodičů snižuje, pomyslným dnem je propuštění 

Kačenky ze zaměstnání. Kačenka se po neúspěšném soudním procesu, ve 

kterém se ona a další propuštění kolegové snaží domoci spravedlnosti, 

rozhodne se svou porážkou smířit a příběh končí přijetím nabídky odstěhovat 

se do Prahy do prázdného bytu, kde zřejmě celá rodina doufá začít znovu a 

lépe. Tento pokus změnit svou nepříznivou životní situaci je tak jediným 

příkladem snahy zvrátit politické procesy, které utlačují svobodu postav. 
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Končí však neúspěšně a v rodině vyvolává především pocit bezmoci a 

v důsledku i pasivitu a rezignaci. I tato událost tak potvrzuje charakteristiku 

malého českého člověka, který ze strachu z možných následků i očividnou 

nespravedlnost nakonec přijme a doufá, že se mu podaří znovunabýt životní 

spokojenosti. Tento soudní spor navíc není ve své podstatě veden kvůli 

nějakým velkým idejím či spravedlnosti samé, nýbrž především proto, aby 

rodina nepřišla o důležitý příjem, jak je možné vyčíst i z komentářů Helenky. 

„Ona (pozn. Kačenka) má strach, že bude muset odejít z divadla a že 

nebudeme mít peníze.“ (Dousková 2002: 93n) Kačenka se tak podvolí ne 

proto, že by uznala svůj omyl či chybu, ale protože získá pocit, že se tím její 

situace nelepší. 

Zdánlivě by z této charakteristiky mohli vyčnívat hrdinové Občanského 

průkazu, ale jak už bylo popsáno výše, ti se záhy nechávají vytlačit z veřejného 

prostoru a většinu času tráví tak, aby mohli žít v klidu, bez zbytečné 

pozornosti a dalších problémů. Občasný rozruch, ke kterému se připojují, 

koresponduje s jejich charakteristikou jakožto mladých lidí. Přestože jsou 

jedinými postavami všech knih, které se aktivně účastní organizovaných 

protestů, nejedná se o žádný vytrvalý odpor a spíše než boj za vyšší ideály, 

jako je svoboda nebo demokracie, je třeba vnímat je jako příležitosti pomstít 

se těm, kteří je utiskovali. Mimo tato krátká období postavy setrvávají 

v ústraní a snaží se, aby nebudili více pozornosti, než je nutné. To, co se snaží 

uchránit, je životní styl, tedy jejich podmínka minimální životní spokojenosti. 

„Tenkrát se týhle originál americký vojenský bundě říkalo prostě invaze, 

teprve mnohem pozdějc parker. Kdo měl to štěstí, že ji vlastnil, byl 

automaticky v první lize. Tenisky, štrausky, nějaký to triko a invaze. To bylo 

všechno. Víc ste ke štěstí nepotřebovali.“ (Šabach 2006: 115n)  

4.6.2.1 Postava otce a matky 

Typizovanost a stereotypnost postav na úrovni politické angažovanosti je 

možné spatřovat i uvnitř skupiny postav malých českých lidí. Dobře to ilustrují 
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postavy otce a matky v Báječných letech pod psa. Role, které v tomto ohledu 

zastávají, jsou totiž velmi příznačné a podléhají určitému modelu. Mimo jiné 

je tak čtenářům opět předávána informace o tom, že v této době se muži a 

ženy (tedy otcové a matky) jednali podle zažité struktury, rodina fungovala 

mnohem více než dnes ve své tradiční podobě a svět byl tak přehlednější a 

jednodušší.  

Politickým názorům Kvidova otce je věnováno nejvíce prostoru, ale i přesto si 

většinu z nich čtenář musí domyslet z nejrůznějších narážek, ironických 

komentářů apod. Je příznačné, že tento jeho postoj k politice a veřejné sféře 

je pak vnímán za postoj celé rodiny, proto se kvůli němu dostává do konfliktu 

se svou ženou v případě, že jí se jeho postoj nelíbí (jak je to velmi dobře patrné 

v citaci v kapitole 4.3). 

Kvidův otec je typickým příkladem malého českého člověka, který vše, co dělá 

proti svému přesvědčení, činí pouze ve prospěch své rodiny a zároveň se 

snaží nepřekročit určitou hranici12. „Mám červený diplom, státnice 

z angličtiny a němčiny, doporučení z Akademie, pětiletou praxi, VUML, psa a 

syna, kterej recituje,“ řekl. „Ještě se naučím hrát tuhle kolektivní míčovou hru 

a končím.“ (Viewegh 2013: 98) V důsledku obrovské odpovědnosti, která je 

na něj kladena, se postupně čím dál více uzavírá a izoluje od ostatních členů 

rodiny i od celého světa. Je zdůrazňován jeho klíčový úkol ochraňovat rodinu 

před nebezpečím, které může přijít zvnějšku, jenž ovšem vnímá jako 

neúměrně více destruktivní, než jaké je zřejmě reálně ohrožuje.  

Naproti tomu je matka osobou, která se stará o děti, chod domácnosti a 

v zastupování rodiny na veřejnosti má spíše okrajovou roli – svým poradním 

hlasem a diskuzemi s otcem. „Jindy, po přečtení jakéhosi novinového 

úvodníku, připsala matka do téže kolonky povinnost: Podílet se i nadále na 

úspěšné normalizaci (všichni). ‚To má být narážka na mne?‘ zeptal se Kvidův 

                                           
12 Za její překročení je považován mimo jiné vstup do strany, což je ilustrováno na příkladu přítele Zváry, 

blíže viz kapitolu 4.3 a 4.6.1. 



54 

 

otec. […] ‚Na nás,‘ řekla Kvidova matka. ‚Neumíš číst? Stojí tam přece ‚všichni‘.‘ 

‚Já se na žádný normalizaci nepodílím,‘ pokračoval otec trochu útočně. 

Kvidova matka si povzdychla: ‚Ne?‘ ‚Ne. Mám čistej stůl. Nikdy v životě jsem 

neudělal jedinou levárnu!‘ […] ‚A nikdy v životě žádný nezabránil. Ani se o to 

nepokusil,‘ řekla. ‚O žádný takový nevím!‘ ‚Takže se vlastně ani nedějou,‘ řekla 

zvolna Kvidova matka.“ (tamtéž: 118) 

Velká rozhodnutí nechává na svém manželovi – on vykoná všechny případné 

kompromitující činy, jako je souhlas s vyvěšováním vlajek k výročí VŘSR, 

pořízení psa, o kterého nemá zájem, hraní fotbalu, pro který nemá ani ty 

nejmenší předpoklady, v místním klubu apod. O to silnější nastane zvrat ve 

chvíli, kdy stihomam Kvidova otce je již neúnosný a on už není schopný 

vykonávat jakékoli styky s veřejností s výjimkou docházení do práce. V tento 

okamžik roli částečně přebírá Kvido samotný, jakožto druhý nejstarší mužský 

člen rodiny, tradiční podoba tedy zůstává zachována (přestože Kvidova 

matka by rozhodně tuto roli vykonávat mohla, není pasivní, nevýbojnou 

ženou bez názoru).  

4.6.3 Pojetí postav v ostalgické literatuře 

Zobecněním závěrů o postavách je charakteristika dětství a mládí 

v populární, ostalgické literatuře opět konkrétnější. Na úrovni postav dochází 

k zásadnímu zjednodušení. Kladně hodnocené postavy jsou politicky 

neangažované (nebo se snaží své působení co nejvíce minimalizovat), 

realizují se především doma a nechtějí vzbuzovat příliš velký rozruch, 

přestože bez výjimky nesouhlasí s politickým režimem, který je nadto 

nějakým způsobem utiskuje. Tento rys, jenž spojuje všechny tři knihy, je 

zřejmě opět projevem toho, co Mayer popisuje jako český přístup k vyrovnání 

se s komunistickou minulostí (viz kapitolu 2.3). Naproti tomu všechny 

postavy, které jsou charakterizovány především svou politickou příslušností 

(tedy postavy komunistů), jsou vypravěčem nebo ostatními postavami 

odsuzovány a odmítány. Postavy komunistů jsou v příbězích podávány jako 
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úspěšnější – z pohledu finančního ohodnocení, společenského postavení, 

moci, kterou ve svých rukách drží a do značné míry i spokojenosti, kterou se 

jeví pociťovat. Zároveň jim není věnována větší pozornost – nejsou hlavními 

postavami ani jejich blízkými a jejich pohledu na dění v příběhu není 

poskytován větší prostor. 

Vzhledem ke sledování postav v pořadí vydání knih chronologickému je 

zajímavé, že v otázce politické angažovanosti dochází k největší variabilitě 

v nejstarší knize. Tady je přiznaná určitá míra podílení se samotné rodiny 

hlavní postavy, zároveň je alespoň náznakovitě problematizováno i samotné 

členství v komunistické straně (v postavě přítele Zváry). K podobným jevům 

v obou dalších knihách nedochází a je opět možné to interpretovat jako projev 

postupného zjednodušování a sjednocování pohledu na tuto epochu a její 

výklad v důsledku působení kulturní paměti, jak ji definuje Jan Assmann (viz 

kapitolu 2.1). Zároveň se domnívám, že zvyšující se opozičnost postav 

aktivních komunistů a postav neangažovaných napříč všemi třemi knihami 

souvisí také jak se snahou o externalizaci minulosti, jak ji popisuje Mayer (viz 

kapitolu 2.3), tak i se zvyšující se individuální odpovědností a společenským 

sebeinscenováním subjektů, jak to osvětluje Činátl (viz kapitolu 2.4).  

Rovina postav ukázala, že tendence externalizovat komunismus a vykládat 

tak dějiny maximálně jednoznačně se s přibývajícím časem dělícím rok 

vydání od Sametové revoluce zřejmě zvyšuje. Opozičnost kladných a 

záporných postav se ukázala vězet v míře jejich politické angažovanosti. Ta je 

zároveň i klíčovou charakteristikou pro postavy přátel a rodinných 

příslušníků – mezi nimi se politicky aktivní postavy nenachází, případně poté, 

co se projeví jako komunisté, se zároveň začnou projevovat také jako špatní 

lidé (s výjimkou postavy Zváry).  

4.7 Čtenářská recepce 

Hrdý Budžes je dílo stále velmi živé a diskutované, zřejmě hlavně proto, že po 

vstupu na literární scénu jeho vliv neustal a v určité formě trvá dosud. Je stále 
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ještě možné jej zhlédnout jako divadelní představení divadla Na Zábradlí, 

které jej trvale zařadilo do repertoáru, přestože množství odehraných repríz 

překročilo v roce 2016 číslovku sedm set. Zároveň existuje jeho videozáznam, 

který je k dispozici ke zhlédnutí nejen online prostřednictvím internetové 

služby youtube, ale je i ke stažení např. na úložišti uloz.to, čímž se množství 

příjemců zmnohonásobuje. Navíc se v poslední době tato kniha objevuje i 

v seznamu literatury doporučené pro maturanty. Proto byla právě ona 

vybrána pro analýzu ohlasů, které dokládají její vliv a působení na čtenáře. 

Domnívám se, že nám mohou leccos prozradit o způsobu, jakým lidé na tuto 

dobu vzpomínají, a budu se snažit nalézt jej v komentářích, reakcích a 

recenzích na knihu a divadlo prostřednictvím analýzy komunikačního pole. 

Pokud si pročteme diskuze zabývající se knihou či přestavením Hrdý Budžes 

na literárních, filmových a divadelních webech, najdeme zde13 příspěvky 

různého charakteru. Valná většina z nich hodnotí dílo vysoko (80 a více 

procenty či ekvivalentně čtyřmi až pěti hvězdami), velmi často pisatelé hovoří 

o humoru mísícím se s nostalgií, jejíž míra některé čtenáře a více už diváky 

zaskočila. Za všechny uveďme komentář uživatele Pavla Širmera: „Výstižný 

obraz Československa v době normalizace úsměvně (i trochu smutně) podaný 

dětskýma očima.“14. Mladší lidé ve svých komentářích oceňují zobrazení tolik 

diskutované doby, kterou už nezažili, starší oceňují návrat do jejich dětských 

či mladistvých let a zpochybňují správné pochopení této knihy mladými lidmi: 

„Těm kdo nezažil roky před 89 to asi nic moc neřekne.“15. Velmi často se 

objevují komentáře, ve kterých lidé přiznávají, že knihu četli až po zhlédnutí 

divadelního představení a obvykle jsou knihou trochu zklamáni (např. 

příspěvek Terezky H.: „Já četla knížku až po shlédnutí divadla a vlastně pod 

jeho vlivem. A upřímně, to divadlo je úžasně udělané. […] Za mě řeknu, že 

                                           
13 Vycházíme především z diskuzí na stránkách www.i-divadlo.cz, www.csfd.cz a 

spolekpratelkrasneliteratury.blog.cz. 
14 http://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-a-dvoraka-pribram/hrdy-budzes [online 2017-03-07] 
15http://spolekpratelkrasneliteratury.blog.cz/1304/diskuze-a-postrehy-k-druhemu-spolku-o [online 2017-

03-07] 

http://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-a-dvoraka-pribram/hrdy-budzes
http://spolekpratelkrasneliteratury.blog.cz/1304/diskuze-a-postrehy-k-druhemu-spolku-o
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knížka je milá, ale měla jsem z ní podobný pocit jako třeba ze Šabachových 

knih. Svým způsobem jisté zklamání, protože prostě jako divadlo (v případě 

Šabacha filmy) je lepší.“). Pisatelé, kterým se kniha či představení nelíbily, 

kritizují příliš mnoho estrádního humoru (v představení) a zobrazování 

nejrůznějších komunistických klišé bez další invence. Občas se v opozici 

k tomu objevuje výtka právě nad nostalgickým tónem vyprávění, protože 

diváci (ale v tomto případě mnohem častěji čtenáři) očekávali mnohem 

oddechovější a zábavnější podání.  

Je zajímavé, že žádný z komentářů nekritizuje samotné pohlížení na 

socialismus, které pochopitelně není tak úplně nepředpojaté a neovlivněné, 

jak některé příspěvky naznačují. Žádný přispěvovatel se nezabývá podobou 

zobrazovaných událostí, jako jsou oslavy socialistických výročí, slavnostní 

odhalování soch, dopady normalizace na režimu nepohodlné osoby apod., 

podobně jako to popisuje Činátl ve své analýze seriálu Vyprávěj (viz kapitolu 

2.4). 

Naopak velmi časté je sdílení některých replik (citovaných z videozáznamu 

divadelního představení z roku 2003), které diváky nejvíce zaujaly, pobavily 

či z jiného důvodu jim utkvěly v paměti. Tato reprodukce „hlášek“ se ukazuje 

být důležitou vzpomínkovou praktikou, která je typická pro audiovizuální 

média, a původně novelistické vyprávění tak mnohem šířeji zapojuje do 

vzpomínkové praxe. 

4.7.1 „Autenticita“ jako jedno z kritérií čtenářské recepce 

Dílčí analýza reakcí na Hrdého Budžese umožňuje vysvětlit to, co většina 

čtenářů a diváků popisuje jako autenticitu. Jak komentáře ukazují, vyprávění 

v nich vzbuzuje dojem, že se v dětství Helenky Součkové skrývá také to jejich, 

že právě takhle to bylo, protože tak si to také pamatují (např. uživatel 

s přezdívkou xxlch: „Všechno, co jste kdy chtěli nahlas říct o komunistech a 

době minulé, ale báli jste se ozvat. Tady je řečeno vše a ještě něco navíc.“). 

Dobře je to vidět i v příspěvcích mladých lidí, kteří jej vnímají takřka jako 
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dokumentaristickou výpověď pamětníka. Zároveň srovnávání knihy a 

představení v příspěvcích ukazuje, že častěji je tato kategorie zmiňována 

v hodnocení představení.  

Tento rys rozhodně není samozřejmostí – přestože lidé žili v různých 

životních podmínkách, na různých místech země, s různými rodinnými 

příběhy, většina reakcí se shoduje v tom, že v dětství dívky žijící na malém 

městě v herecké rodině, jejíž matce hrozí propuštění ze zaměstnání, němuž 

nakonec skutečně dojde (hovoříme tedy o poměrně specifických podmínkách, 

které se dotýkaly jen části společnosti), se zrcadlí situace a životy celé tehdejší 

společnosti. Domnívám se, že i tento jev označuje Činátl ve své studii seriálu 

Vyprávěj (s teoretickým základem Paula Ricoeura), a je jím křížení fikce a 

historie, jež je velmi silným zdrojem autenticity (viz kapitolu 2.2 a 2.4). 

V seriálu Vyprávěj jsou scény (tedy fiktivní vyprávění) ze života rodiny 

Dvořákových prokládány dobovými záběry. V případě divadelního 

představení Hrdý Budžes dochází k podobnému efektu, kterého je dosahování 

pomocí prvků dobové kultury, ať už jsou to úryvky z poezie nebo písní, a 

zároveň jejich kombinací s určitými událostmi tzv. velkých dějin. Jejich 

prolnutí s příběhem přesvědčuje jeho diváky o tom, že už se nejedná jen o 

fiktivní příběh Heleny Součkové, ale že se setkávají s její výpovědí zasazené 

do zcela konkrétních událostí v minulosti.  

V případě knihy má na autenticitu vliv zobrazovaní velkých dějin. Takových 

zmínek je pomálu, což ale působí velmi přesvědčivě – vypravěčka je zmiňuje 

mimoděk, nikoli jako prvek časového určení, často jako pouhou okolnost 

důležitějších událostí, z několika důvodů, jež popíšu dále. První možností je 

situace, ve které do jejího dětského světa vstupují jen jako okolnosti jiných, 

důležitějších zážitků a událostí a taková zmínka se utopí v řadě asociací, které 

následují. Tak se dovídáme o požáru Veletržního paláce v roce 1974: „Pan 

řidič Klubko měl po cestě puštěný rádio, v rádiu hráli moji oblíbenou píseň 

Malovaný džbánku z krumlovského zámku a pak hlásili, že v Praze shořel 
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Veletržní palác. To je škoda, protože v Praze jsou krásné starobylé paláce a 

Praha je vůbec krásné a hlavní město.“ (Dousková 2002: 23). Další variantou 

je zapojovat do vyprávění pouze důsledky, které mohou potenciálně 

následovat, nedokáže odhadnout a přičítá jim tak mnohem menší důležitost 

nebo smysl. Ty si čtenář naopak patrně představí, jako je tomu v následující 

pasáži. Ta následuje po zhlédnutí zkoušky představení Helenkou a jejími 

kamarády ze školy, ve kterém vystupují její rodiče a jež má zřejmý politický 

obsah: „Secký se mě zeptal, jestli si myslím, že to byla komedie, nebo tragédie, 

že on to teda nepoznal. Řekla jsem, že nevím, ale že to můžeme zjistit, 

poněvadž maj zrovna přestávku. […] Slušně jsme pozdravili, já jsem šla za 

panem režisérem, i když je to ten protiva, co se kamarádí s Kroupovou, a řekla 

jsem: ‚[…] a chtěli bychom vědět, jestli je ten Rozbřesk na dole Karel komedie, 

nebo spíš tragédie. Já myslím, že tragédie, ale nejsem si jistá.‘ Pan Novotný 

zahodil cigaretu a šel pryč. Ale když šel kolem Kačenky, řekl jí: ‚Že si nedáte 

pokoj! Já se vám divím.‘“ (tamtéž: 78) 

Poslední možností je naopak v některých případech zaznamenávat pouze 

důsledky určitých událostí, kdy sama nevidí jejich zdroj – buď jej zná, ale tuto 

kauzalitu nespatřuje, nebo jej nezná či v důsledku svého věku nechápe. 

Sledujeme tak postupný vývoj politického utužování poměrů, tedy 

normalizace, v důsledcích, které přináší její rodině. Ukázáno je to na působení 

Kačenky v divadle a postupné profesní degradaci. „Kačenka se už tak ani moc 

netváří (pozn.: vesele), protože je jí jasný, že se proti ní spiknuli. […] Kačence 

nikdo zatím nic ošklivého neříkal, ale v divadle se to dělá jinak. Spiknutí se 

pozná tak, že ten, koho přestanou mít rádi, začne dostávat jenom samý čurdy 

a nakonec už nedostane vůbec žádnou roli.“ (tamtéž: 81) „Voni měli 

s Kačenkou a Lídou Ptáčkovou ten soud s divadlem, jestli tam můžou hrát dál, 

nebo jestli musej odejít, a prohráli to. Když to skončilo, přišel za nima ten 

soudce na chodbu a omluvil se jim, že nemoh nic dělat, že měl dopředu 

nařízeno, jak to musí dopadnout.“ (tamtéž: 131). 
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V této souvislosti je důležité zmínit, že všechna námi vybraná díla jsou do 

značné míry autobiografická a jejich autoři v době, o které píší, skutečně byli 

dětmi (případně dospívajícími), jak už bylo řečeno výše. Michal Viewegh na 

příklad v předmluvě (se specifickou postmoderní relativizací) píše: „Tento 

román – jako koneckonců většina románů – je obvyklou směsicí tzv. pravdy a 

tzv. fikce. Ať už je poměr těchto složek jakýkoli, nelze rozhodně tvrdit – jak 

často tvrdí mnozí čtenáři – že postavy románu skutečně žijí a že události 

v něm zobrazené se skutečně staly. Stejně tak ovšem nelze tvrdit – jak nás na 

tomto místě ujišťují mnozí autoři – že ‚osoby a události následujícího příběhu 

jsou zcela smyšlené‘.“ (Viewegh 2013: 7). Podobně Petr Šabach dává 

čtenářům možnost domýšlet se, že vypráví o svých zážitcích, podle indicií, 

které se nachází přímo v textu. Kromě četných prvků, ve kterých se jeho život 

a život vypravěče shoduje s tím jeho (se kterými ale musí být čtenář dopředu 

obeznámen, aby je zaznamenal) – jeho hrdina studoval knihovnickou školu a 

stal se spisovatelem, vyrůstal v Dejvicích, měl dvě děti, klukovskou partu 

podobného složení apod. – vypráví i o svém záměru napsat knihu „vo fízlech 

[…]. Řek jsem si, že bych se měl rozpomenout na některý svý policajty fatal, 

policajty svého života“ (Šabach 2006: 176), tedy o napsání právě Občanského 

průkazu. V případě Hrdého Budžese je autobiografičnost odhalována autorkou 

samou, respektive podobně jako Šabach v prvním případě její vypravěčka a jí 

zobrazené události vykazují mnoho shodných rysů s autorkou a jejím 

životem. To zmiňovanou autentičnost znásobuje – autoři totiž píší o 

socialismu stejnou optikou, jakou tuto dobu v minulosti prožívali. 

Zároveň je možné si všimnout také drobných zmínek, které poukazují na to, 

že autor dobu, o které píše, dobře zná. „Příslušníci nás poměrně nešetrně 

strkali před sebou až před budovu školy, kde stály dvě modrý auta s bílým 

pruhem. Tenkrát se jim kvůli tomu říkalo mlíkaři.16“ (Šabach 2006: 24) Ve 

                                           
16 Zajímavým dílem, které pracuje s dobovým slangem, je dílo Bohuslava Vaňka-Úvalského Brambora 

byla pomeranč mého dětství. Specifickým prvkem, který zde provází projevy dobových reálií, je občasná 
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čtenáři je tak posilován dojem, že vypravěč situaci a okolnostem rozumí, a tím 

se zvyšuje i důvěryhodnost jeho pojetí vyprávění. 

4.7.2 Shrnující poznámka k recepci 

Studium recepce knihy Hrdý Budžes si kladlo za úkol ukázat, jakým způsobem 

je ostalgická literatura přijímána svými čtenáři, a tím i jaký dopad má obraz 

doby, který přináší, zda je přijímán či nikoli, případně jaké jsou k tomuto 

pojetí nejčastější výhrady. Zároveň bylo snahou této kapitoly zmínky o 

autentičnosti, jež jsou rozesety v celé práci, učinit kompaktními a podrobit 

další reflexi, která by osvětlila její hlavní zdroje.  

Podobně, jako to popisuje Kamil Činátl v analýze seriálu Vyprávěj (viz kapitolu 

2.4), i v mém průzkumu se potvrdilo, že pojetí doby v tomto díle je široce 

přijímané. Mladší i starší generace (tedy ty narozené před revolucí i po ní) 

vnímají její zobrazení jako velmi věrohodné a věrné. Kladně je hodnoceno 

také humorné odlehčení, kterým se vyznačuje – zdá se, že především pro 

starší generace je to zcela klíčový prvek, který sehrál důležitou roli v jejich 

motivaci Hrdého Budžese číst či zhlédnout. Zároveň obsahy komentářů a 

reakcí potvrzují také výše zmíněnou tezi, že tyto knihy umožňují otevírat 

čtenářům a divákům cestu k vlastním vzpomínkám, čímž ve svých příjemcích 

vzbuzují velmi emotivní odezvu, protože ve své paměti mohou objevovat 

podobné události či prožitky, jakými jsou ty, o kterých se vypráví. Historická 

tématika se tak zdá být skutečně posuzována především s ohledem na 

přesvědčivost fiktivní složky vyprávění, jak tento jev popisuje Činátl (viz 

kapitolu 2.4). Ta ve vyprávění nedominuje, zobrazené události velkých dějin 

spíše vytváří kulisu, ale jejich výskyt je dalším důležitým prvkem, který 

vytváří pocit autenticity. Fiktivní vyprávění, jemně proložené zmínkami o 

skutečných historických událostech, tak získává velmi reálný rámec – touto 

tezí se opírám o Ricoeurovo pojetí vztahu mezi historickým vědomím a 

                                           
záměrná mystifikace, které se v některých případech dopouští a kterou tak mohou rozpoznat jen čtenáři, jež 

dobu prožili nebo ji velmi dobře znají. 
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historickou situací (viz kapitolu 2.2). A v neposlední řadě historický rámec 

dává vyprávění také přiznaná autobiografičnost knih. Autoři prokládáním 

fiktivního vyprávění svými zážitky a příběhy zdůrazňují a připomínají, že 

jakkoli je vyprávění smyšlené, zakládá se na reálných událostech, které 

mohou čtenáři a diváci hledat a tím se v něm sami angažovat. Prohlubuje se 

tak vztah čtenářů k samotnému textu a tím i dojem reálnosti a pravdivosti 

vyprávění. 
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5. Závěr 

5.1 Shrnutí 

Tato práce si dala za úkol ukázat, jakým způsobem formuje ostalgická 

perspektiva literární dílo, jehož tématem je dětství a mládí v socialismu. 

Analyzovaná díla byla volena tak, aby představovala typické reprezentanty 

určitého proudu současné české literatury a výsledky této literárněvědné 

analýzy bylo možné zobecnit. Pro lepší porozumění této literatuře jsem 

zároveň prostudovala několik teoretických koncepcí zabývajících se 

vzpomínáním, jež měly napomoci lepšímu pochopení získaných poznatků, 

aby je bylo možné zařadit do širších souvislostí. Jednotlivé podkapitoly 

analytické části tak kromě poukazování na určité opakující se rysy, jež 

odhalují tendence ve znázorňování normalizace, sledovaly, jak a proč k tomu 

dochází a také jaký vliv to může mít na čtenáře. Domnívám se totiž, že tento 

obraz velmi silně ovlivňuje obecné povědomí lidí o tom, jak tato doba 

vypadala, a to i zpětně u lidí, kteří ji sami prožili. Protože jsem sama narozená 

až v porevoluční době, cítím o to zřetelněji na sobě i svých vrstevnících, že 

tento obraz, podporovaný kulturní produkcí, se pomalu stává kodifikovanou 

podobou tohoto období. Podobně, jako Činátl vnímá stopu, kterou seriál 

Vyprávěj zanechává ve vzpomínkové praxi, jako hlubokou a významnou (viz 

kapitolu 2.4), spatřuji i já tyto tři knihy jako velmi vlivné ve svém působení na 

obraz socialismu, který ve svých čtenářích vytváří, tedy jako důležité 

komponenty kolektivní paměti na období před rokem 1989. 

Jedním z klíčových prvků ostalgické perspektivy je kategorie vypravěče. Jejich 

výběr, případně sofistikovaná práce s ním, jakou ve své knize používá 

Viewegh, navozuje pocit, že ve skutečnosti kniha není pouze fikcí, ale že jejím 

prostřednictvím vypráví autoři o svém skutečném životě, o svém dětství a 

dospívání tak, jak je zažili, bez další stylizace a modifikace. Vyprávění tak 

získává „efekt reálného“, jak o tom píše Činátl (viz kapitolu 2.4). Výběr 
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vypravěčů tak způsobuje silný pocit autenticity a pravdivosti a podoba, ve 

které je obraz dětství a mládí předáván, je tak velmi sugestivní a působí 

dojmem vyprávění pamětníka. Všechny tři knihy volí vypravěče, který příběh 

vypráví očima postav obyčejných lidí, často dětí nebo dospívajících (alespoň 

po většinu knihy), kteří tento pohled vytváří ještě více neutrálním a 

neovlivněným. Vyprávění, ve kterém jsou oni sami dětmi je totiž staví do 

neutrálního postavení a zároveň ani vyprávění o dospívání či dospělosti tento 

dojem nijak nemění, protože ani tehdy protagonisté nevykonávají nic, co by 

je mohlo poškodit.  

Proti těmto vypravěčům a jejich rodinám (či přátelům) stojí lidé, kteří naopak 

politiku státu nějakým způsobem představují. Ti jim život znepříjemňují a 

protagonisté se jich bojí, protože mají v rukou moc nad nimi i jejich blízkými, 

jíž občas využijí ve svůj prospěch a naopak v neprospěch protagonistů a jejich 

blízkých. Život se odehrává především v rodině nebo partě přátel, a jen občas 

do něj vstupují nepříjemné vlivy zvenčí – obvykle ve formě nějakého 

nadřazeného pracovníka nebo příslušníka státní bezpečnosti. Konflikty 

uvnitř těchto společenství, ať už je to rodina nebo parta přátel, jsou pouze 

krátkodobou záležitostí, protože vztahy uvnitř jsou velmi pevné a 

nezvratitelné. Opozičnost tedy charakterizuje i životní prostor lidí (dělení na 

sféru soukromou a veřejnou), vztahy mezi nimi (velmi špatné ve sféře 

oficiální, velmi dobré ve sféře soukromé) nebo jejich povahu (defenzivní 

obyčejní lidé a ofenzivní komunisté) a je tak důležitou vlastností obrazu 

dětství a mládí v socialismu.  

Hledisko vyprávění je zároveň poměrně nekonfliktní – socialistickou epochu 

neproblematizuje – na jednu stranu staví obyčejné lidi (což je podle Ladislava 

Holého typická národní charakteristika Čechů) a na druhou zlé funkcionáře, 

kteří jsou obvykle tak anonymní a přímočaře zlí, že si jejich charakteristiku 

nemusí brát žádný člověk osobně (zřejmě i proto, že takovým způsobem Češi 

o své minulosti neuvažují, jak vysvětluje Mayer – viz kapitolu 2.3). Pokud 
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nějaká postava učiní určitý ústupek ve prospěch života ve lži, je to podáváno 

jako nutnost, jíž se nedá vzdorovat, pokud člověk nechce významně ohrozit 

své blízké – je tak aktem pozitivním. Domnívám se, že tato nekonfliktnost je 

to, co se podílí na popularitě těchto knih, jež je pro Čechy velmi příjemná a 

žádoucí (viz kapitolu 2.3). 

Důležitou a dle mého názoru zcela klíčovou složkou obrazu dětství a mládí 

v socialismu jsou emoce. Ty jsou líčené jako velmi silné a často tak vedle sebe 

stojí zážitky vzbuzující pocity velmi kontrastní: strach a nenávist provází 

často humor a smích, vedle pocitu ohrožení stojí silný pocit bezpečí, vedle 

lásky (ať už mateřské či milenecké) je nebezpečí. Důležité jsou také v příběhu 

zdůrazňované hodnoty jako je důvěra, láska nebo věrnost, které sice zcela 

chybí ve veřejném sektoru, ale o to jsou v kontrastu k němu v soukromé sféře 

více patrné a vyvstávají do popředí. Při sledování klíčových motivů a témat se 

zdají být velmi důležité emoce, které jejich užití vyvolává. To zcela zásadně 

ovlivňuje obraz dětství a mládí v socialismu – v první řadě jsou líčená jako 

velmi emotivní období.  

Prostředí rodiny a téma rodinných vztahů v případě Hrdého Budžese a 

Báječných let pod psa a přátelství a vztahy v partě v Občanském průkazu 

přináší k obrazu dětství a mládí další atributy, jako je vřelost, bezpečí, 

opravdovost. Období dětství a dospívání jsou vykreslována značně 

idealizovaně, i když se objevují i občasné stinné stránky jako pocit samoty 

nebo nepochopení – rozhodně to ale nejsou dominanty těchto témat. Pozitivní 

vztahy v rodině či mezi přáteli se tak zdají být především velmi jasné, 

nekomplikované. S tématem rodinných vztahů přímo souvisí i dětství a 

dospívání, pocity, které vyvolávají, jsou velmi provázané. Přibývá ohrožení a 

strachu, ale zůstává zjednodušení a idealizace těchto období. Dětství je 

popisováno stereotypně a díky tomu vzbuzuje více nostalgie, protože do něj 

lze snadno promítnout vlastní vzpomínky, které mají čtenáři na své dětství, 

ať už je zažili v kterékoli době. I když k nim na jednu stranu otevírají dveře, 
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na druhou stranu jsou posilovány zažité představy právě tak, jak je tento 

proces popisován Činátlem (viz kapitolu 2.4). Dospívání tak, jak je 

zobrazováno v Občanském průkazu, představuje hlavně hospodské pitky, 

pokusy o vztahy s dívkami a revoltu vůči systému a je tak nekomplikované, že 

musí zákonitě stát v naprosté opozici vůči skutečnému světu čtenáře a tím 

také vzbuzovat jeho sympatie. Minulost, charakteristicky a velmi významně 

odlišná ode dneška, způsobuje, že i všechny zážitky, které se v ní odehrály, má 

člověk tendenci popisovat stylizovaně a vyhraněně.  

Politický režim a s ním pojící se linie vyprávění vzbuzuje dva protikladné 

pocity, a to je strach a paradoxně legrace, odlehčení. Líčené ohrožení, strach 

z následků, (psychické i fyzické) násilí je často provázeno humorem, protkáno 

zábavnými historkami, je poukázáno na to dobré, co mezi lidmi díky útlaku 

vznikalo – zde se tento typ literatury projevuje, slovy Kamila Činátla, jako 

terapeutický prostředek společnosti, prostřednictvím níž se vyrovnává 

s negativními zkušenostmi, jež by už nikdy neměly být zopakovány (viz 

kapitolu 2.4). Zároveň popisovaný strach je i často nezměrný, hrůza 

všeovládající, podobně jako pozdější zábava je pohlcující, euforická, strhující. 

Ideologie se velmi silně projevuje v prostředí školy a práce, kde na člověka 

nejvíce doléhá – v případě Občanského průkazu lze do tohoto výčtu přidat 

ještě ulice Prahy, kde jsou hrdinové knihy, máničky, nejvíce zranitelní. Státní 

aparát je ale zároveň líčený s neskrývaným opovržením, jako směšný, plný 

absurdit, nezasluhující ani trochy úcty nebo uznání, o které tak usiluje. 

Nezasluhuje dokonce ani to, aby s ním člověk bojoval, aby mu oponoval. Toto 

hodnocení je zároveň podáváno jako fakt, který sdílejí všichni. To opět 

posiluje dojem jednoznačnosti, jednoduchosti – postavy nemusí o světě 

politiky dále přemýšlet, informovat se, zjišťovat (v opozici k dnešnímu světu). 

Nepřítelem všech (slušných, obyčejných) lidí je v těchto vyprávěních 

především stát a politická mašinérie. Pokud se tedy v příbězích někomu 

nedaří, pokud mají rodiče v práci potíže nebo pokud se někdo ocitl ve vězení, 
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stojí za tím politický režim, s nímž je zcela nemožné úspěšně bojovat a vůči 

němuž se člověk proviní velmi snadno – to osvětluje jak Mayer (jako 

externalizaci komunistické éry, viz kapitolu 2.3), tak Holý (zvyšující se 

nezájem o politickou sféru, viz kapitolu 2.5). Souvislosti, ve kterých se 

objevují, je ukazují vždy v negativním světle.  

Důvěryhodnost textu je zvyšována řadou nástrojů (události velkých dějin, 

autobiografičnost, znalost doby a prostředí), jež vytvářejí dojem autenticity. 

Ta je v současné době velmi důležitou charakteristikou románů s historickou 

tematikou (viz kapitolu 2.4). 

Domnívám se, že černobílost, jaké si lze všimnout v různých rovinách textu, 

ukazuje, že vnímání normalizace jakožto minulosti, jak ji charakterizuje 

Assmann (viz kapitolu 2.1), způsobuje tendenci všímat si jejích odlišností 

oproti dnešku a tím je zdůrazňovat. Proto lze spatřovat značnou polaritu mezi 

dobrem a zlem, komunisty a nekomunisty, sférou veřejnou a soukromou 

apod.  

Ostalgický pohled na tuto epochu značně ovlivnil vzpomínkovou praxi, a to 

z mnoha důvodů, kterými jsem se hlouběji zabývala výše. Dnes je tento pohled 

na období normalizace široce sdílený – v kolektivní paměti národa se tak 

utváří jakási pevně daná, neproblematizovaná vzpomínka na normalizaci 

plná stereotypních, univerzálních obrazů. Postupné zjednodušování, ke 

kterému docházelo tím více, čím byla zlomová událost, tedy Sametová 

revoluce, časově vzdálenější, je patrný i v knihách, které jsem sledovala. Jsem 

přesvědčená o tom, že jakkoli tato vyprávění výrazně ovlivňují lidi, kteří tuto 

dobu prožili a mají proto tendenci k nostalgickému vzpomínání na tuto dobu 

silnější, protože na ni mají vlastní vzpomínky, jsou v tomto ohledu mnohem 

ohroženější skupinou lidé z porevolučních generací, kteří často nemají jiné 

znalosti, se kterými by tato vyprávění mohli porovnávat, a tato „svědectví“ 

berou velmi vážně.  
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5.2 Další možnosti výzkumu 

Nabízí se nejrůznější cesty, jimiž by bylo možné můj výzkum prohloubit a na 

něž nezbyl prostor. Všechny tři knihy se shodují v humorné složce, která je 

v nich dominantní a kterou bylo mohlo být zajímavé hlouběji sledovat a 

ukázat v širších souvislostech, jakým způsobem se podílí na ostalgickém rysu 

knih. Dále by mohlo by být také podnětné porovnávat tyto knihy s jejich 

adaptacemi a sledovat, co režiséři zdůrazňují, které prvky si vybírají a které 

naopak vynechávají, protože již letmé porovnání divadelního představení 

Hrdý Budžes se svou předlohou vytvořilo tezi o ostalgizaci knih jejich 

adaptacemi, které zároveň své předlohy do značné míry dále popularizují. 

Tyto souvislosti by se mohly stát dalším předmětem výzkumu. A v neposlední 

řadě by mohlo přinést zajímavé výsledky také vztáhnutí těchto závěrů na 

další tvorbu ohlížející se na tuto dobu, jež by nesplňovaly rys ostalgičnosti a 

které se s normalizační každodenností vyrovnávají kriticky, např. ve filmu 

Pouta (2009) nebo německém filmu Životy těch druhých (2006).  
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