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Abstrakt 

Diplomová práce zkoumá prozaické dílo Ladislava Dvořáka (1920-1983), konkrétně 

povídkový soubor Šavle meče. Je zaměřena na analýzu výstavby Dvořákových textů 

s ohledem na dva jejich významné aspekty. Nejdříve se zabývá vztahem mimoliterární 

skutečnosti a názorného světa díla. S pomocí pojmu „věcnosti“, přizpůsobeného 

literárněvědné interpretaci, zkoumá roli reálií, popisu a vypravěče v textu. Druhá část se 

věnuje funkci komiky v povídkách, především rozdílu mezi komickými a humoristickými 

postavami a roli jazykového a situačního humoru. Rozbor je založen na teoriích Přemysla 

Blažíčka a Milana Jankoviče, které se věnují specifikům tvorby smyslu v literatuře. 

 

Klíčová slova: Ladislav Dvořák, Šavle meče, povídka, věcnost, humor, komika, reálie, popis, 

vypravěč, Přemysl Blažíček, Milan Jankovič 

 

 

Abstract 

This thesis examines the prosaic works of Ladislav Dvořák (1920-1983), specifically the 

collection of short stories entitled Šavle meče. It analyses the construction of Dvořák’s texts 

with regard to two significant aspects. First it deals with the connection between reality and 

the world depicted in the narrative. With the help of the concept of ʼobjectivity‘, adapted for 

literary interpretation, it explores the role of facts, description and narrator in the text. The 

second part treats the function of comedy in the stories, especially the difference between 

comical and humorous characters and the role of the verbal and situational humor. The 

analysis is based on the theories of Přemysl Blažíček and Milan Jankovič, who treat the 

specifics of creating meaning in literature. 

 

Key words: Ladislav Dvořák, Šavle meče, short story, objectivity, humor, comedy, fact, 

description, narrator, Přemysl Blažíček, Milan Jankovič 
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Úvod 

 

Dílo Ladislava Dvořáka (1920-1983) čítá pět básnických sbírek, tři povídkové soubory a 

několik útlých knížek pro děti. Historické podmínky druhé poloviny 20. století 

v komunistickém Československu ovlivnily nejen Dvořákovu tvorbu a její rozsah, ale i celý 

jeho dospělý život. Otevřený nesouhlas s vládnoucím režimem, kterému se opakovaně 

odmítal podvolit,1 mu podstatně ztížil publikační i existenční podmínky. Stejně jako řada 

dalších postihovaných autorů mohl oficiálně publikovat pouze v šedesátých letech (přesněji 

od roku 1958, ovšem se zásahy cenzury). Knižně tak debutoval až téměř ve čtyřiceti letech, 

protože dříve mu to nebylo umožněno, sazba jeho básnické prvotiny byla v roce 1948 

rozmetána. V sedmdesátých a osmdesátých letech vycházely oficiálně alespoň tituly pro děti, 

ostatní Dvořákova básnická a prozaická tvorba byla zveřejňována pouze v samizdatu. 

Kromě publikačních podmínek byla – z povahy věci – omezena i reflexe Dvořákových 

knih. Během jeho života se objevilo několik drobných recenzí na vydané knížky v šedesátých 

letech, v samizdatu pak ohlas představovalo několik příležitostných textů, z nichž nejobšírněji 

o Dvořákovi pojednal Bedřich Fučík ve své studii Outsider se směje.2 V devadesátých letech 

bylo vypraveno nejdříve souborné vydání básnických sbírek,3 a posléze i textově spolehlivé 

vydání povídkových souborů.4 Editor Robert Krumphanzl opatřil svazek Jak hromady 

pobitých ptáků nejen vyčerpávající ediční poznámkou, ale i výběrovým soupisem článků a 

studií a revidovaným podrobným autorovým životopisem. Společně s novým vydáním 

Dvořákových textů se vynořila i vlna recenzí, které popsaly základní vlastnosti jeho tvorby, se 

soustavnější interpretací se však zatím nesetkala.5 

V recepci Dvořákova díla opakovaně vystupuje do popředí jedna jeho charakteristika, tj. 

vazba na mimoliterární skutečnost: „u Dvořáka není předělu mezi vlastním životem a 

uměním, neboť první tvoří ‚backround‘, na němž stojí básnická tvorba“,6 „zachytil ve svém 

díle obdobně intenzivně a nepřehlédnutelně marasmus dlouhého období poválečné české 

                                                           
1
 Po ideologických prověrkách 1949 byl vyhozen z FF UK, 1970 podal výpověď z nakladatelství Horizont po 

odvolání ředitele Emanuela Mandlera, 1977 byl propuštěn ze Slovanské knihovny kvůli podpisu Charty 77. 
2
 Fučík, B.: Outsider se směje, in týž, Píseň o zemi, Praha, Melantrich, 1994, s. 320-335. 

3
 Dvořák, L.: Kainův útěk; Vynášení smrti; Obrys bolesti; Srdeň; Hle nyní, Praha, Československý spisovatel, 1994, 

204 s. 
4
 Dvořák, L.: Jak hromady pobitých ptáků, Praha, Torst, 1998, 596 s. 

5
 Nejrozsáhlejší text věnovaný Dvořákovu dílu, který doposud vznikl, je bakalářská práce Venduly Štefelové 

Básnická a prozaická tvorba Ladislava Dvořáka z roku 2011. Tu zde opomíjíme, protože nepřináší zásadní 
poznatky pro zde zvolený způsob interpretace Dvořákových textů, spíše se zabývá sumarizací spřízněných 
motivů v průřezu jeho díla. 
6
 Fučík, op. cit., s. 328. 
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společnosti a politiky“7, „[Dvořákovy povídky zachycují] ten podivný svět, který vytvořil 

bolševismus. Myslím, že Láďa Dvořák jako jeden z mála vystihl přesně atmosféru tehdejší 

doby“8. Na rizika této recepce upozorňuje Robert Krumphanzl: „Jedno spočívá ve čtení, které 

si jako klíčových všímá vazeb poutajících dílo k autorově biografii. Vnímá je potom jako 

autorovu osobní výpověď o jeho dětství prožitém na prvorepublikovém Horácku, o sklonku 

40. let s nedobrovolně přerušeným studiem, o 50. letech strávených prací ve fabrikách a 

v úzkosti o vlastní existenci, výpověď nesenou a motivovanou prakticky autorovým 

vyrovnáváním s dobou, osudem apod.“9 Nebezpečí tedy nespočívá pouze ve zdůrazňování 

dokumentární hodnoty Dvořákových textů na úkor jejich hodnoty umělecké. K tomu by 

mohlo navíc svádět vyjádření autora samého v miniinterview na přebalu souboru Nelidský 

kůň, kde Dvořák říká, že mu jde především o „opravdovost“.10 Mojmír Trávníček toto 

vyjádření komentuje ve své recenzi: „Není snad třeba zdůrazňovat, že opravdovost, o níž 

Dvořák hovoří, neznamená nezbytně, že psal o sobě, že se tak doopravdy stalo. Opravdovost 

je rovna odpovědnosti, závaznosti.“11 Postup by měl být opačný, nebrat dílo jako materiál pro 

zkoumání autorova života, nýbrž autorův život učinit východiskem jeho tvorby. V uvedených 

citacích se v tomto ohledu nabízí zdůraznit slovo „backround“, které použil B. Fučík, pro 

popis Dvořákova života jako materiálového základu  jeho literárních textů, nikoliv jako jejich 

cíle. Krumphanzl připomíná, že odkazy na reálie a události z autorova života jsou součástí 

stylizačních postupů. „Záměrné udržování vztahu textů k mimotextové skutečnosti“ 

zdůvodňuje tím, že „texty musí ve vztahu ke skutečnosti obstát“, „aby básníkova řeč ‚nezněla 

falešně‘“, stejně jako „skutečnost, to hic et nunc spisovatelova života, musí obstát ve vztahu 

k textům“.12 Dvořákova stylizace se tedy tímto způsobem zakládá na „závaznosti“. Potřeba 

odpovědnosti, hodnotového souznění umělcova života a díla poukazuje na morální rozměr 

literatury, rozměr, který získal v české literatuře od padesátých do devadesátých let 20. století 

na významu v požadavku motivovanosti tvůrčího rozhodnutí v autorově přesvědčení a její 

nepoplatnosti politickým nárokům oficiálního kulturního provozu. 

Se závazností tohoto druhu souvisí i pojetí integrity Dvořákovy tvorby: „Kromě 

neobyčejné integrity námětové, tematické a motivické pojí povídkové dílo Ladislava 

Dvořáka, vznikající ve 40.-80. letech, tj. prakticky v úplném časovém rozpětí jeho 

                                                           
7
 Píša, V.: Ptáci před odletem, in Tvar 10, 1999, č. 20, s. 20. 

8
 Slova Miloslava Žiliny citovány in Krumphanzl, R.: „…a nedat se těm, kterým jde o jiné výhry“ (Ladislav Dvořák 

ve vzpomínkách, ohlasech a dokumentech), in Revolver revue, 1999, č. 41, s. 175. 
9
 Krumphanzl, R.: Integrita. Kritický měsíčník 18, 1999, č. 1, s. 81. 

10
 Dvořák, L.: Nelidský kůň, Praha, Československý spisovatel, 1966, 109 s. 

11
 Trávníček, M.: Jak hromady pobitých ptáků, in Proglas 10, 1999, č. 5/6, s. 71. 

12
 Krumphanzl, op. cit., s. 82. 
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spisovatelské aktivity, i vzácná celistvost jazyková.“13 „Byla by vděčná práce pro literární 

seminář třídit tematické a motivické paralely Dvořákových básní a próz, dokládající základní 

nelomenost tvorby.“14 Snaha o zachycení základní lidské zkušenosti tak vyplývá z tematické a 

motivické stálosti či návratnosti. Společně s Bedřichem Fučíkem15 je možné označit za 

základní námět celého Dvořákova díla hledání „smyslu“, s důrazem na neukončenost, 

otevřenost tohoto hledání. 

V recepci Dvořákových textů se rovněž opakuje pojem „outsiderství“ – „v době, kdy 

začala kolovat první část knihy Šavle meče, bylo jasné, že Dvořák nejvíce rozumí životním 

outsiderům, které semlela doba vymknutá z kloubů a přivedla je na městskou – rozuměj 

společenskou – periferii“,16 „těženými ze stejné absurdní doby a hovořícími o příbuzných 

lidských existencích obdobně přesazovaných ‚na okraj‘, ponižovaných a manipulovaných“.17 

V těchto případech je význam pojmu chápán automaticky jako společenský okraj. Ve studii 

Bedřicha Fučíka, jenž slovo „outsider“ použil přímo v názvu svého textu, je ale tato vnější 

pozice přehodnocena: „Don Quijote byl jeden. Jeho dnešní drobní následníci, […] se jmenují 

outsideři – všichni ti jedinci materiálně i duchovně přiskřípnutí, znásilnění, odložení, tj. 

dnešně uražení a ponížení, anebo sami se tiše či buřičsky vyřazující, chtějíce zůstat co možná 

nedotčení kalným okolím; […] všichni ti zvláštníci a podivíni, o nichž říká Dostojevskij, […]: 

‚Podivín není vždycky jednotlivost a zvláštnost, ba naopak, stává se, že podivín v sobě nosí i 

jádro celku, kdežto všechny ostatní lidi jeho doby nějaký vítr od celku odtáhl.‘ Jádro celku, 

ustavující se třeba v křečích, ale ve věčné naději a vděčnosti k životu. Takhle já rozumím 

slovu outsider.“18 Vnitřní stabilita umožňuje outsiderovi získat odstup od společenského 

pohybu, nahlédnout jeho poměrnou malichernost a „pozemšťansky se smát“, jak doplňuje 

svůj titul Fučík: Outsider se směje. 

Humor tedy tvoří další významovou složku Dvořákova výrazu, především jeho 

prozaických textů. „A tento příběh [povídka Žraločím okem ze souboru Nelidský kůň – pozn. 

ZF] je plný humoru a vůle k naději. – Což mutatis mutandis platí o většině Dvořákových 

próz.“19 I ten je ovšem potřeba, podobně jako odkazování k mimoliterární skutečnosti, brát 

                                                           
13

 Krumphanzl, R.: Ediční komentář, in Dvořák, L., Jak hromady pobitých ptáků, Praha, Torst, 1998, s. 531. 
14

 Trávníček, M.: Jak hromady pobitých ptáků, in Proglas 10, 1999, č. 5/6, s. 71. 
15

 . „[V Ledňáčkovi] se vynořuje stále zřetelněji, i když snad ještě spíš instinktivně než uvědoměle, otázka po 
smyslu života a jeho dění; otázka, která bude z mnoha pramenů splétat pověstnou červenou nit a nadále tvořit 
takříkajíc páteř veškeré Dvořákovy tvorby.“ Fučík, B.: Outsider se směje, in týž, Píseň o zemi, Praha, Melantrich, 
1994, s. 322-323. 
16

 Píša, V.: Ptáci před odletem, in Tvar 10, 1999, č. 20, s. 20. 
17

 Trávníček, op. cit., s. 71. 
18

 Fučík, op. cit., s. 334-335. 
19

 Trávníček, op. cit., s. 72. 
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jako průvodní jev a prostředek uměleckého přetvoření životní zkušenosti, nikoliv jako 

konečný smysl díla. „Jiné riziko zavádějící recepce tkví v roztržení Dvořákova díla na část 

prozaickou a básnickou a v zapřihrádkování té prozaické (‚převážně nevážné‘) do 

pervertované ‚tradice‘ českého humoristického obrázku, jako projevu postherrmannovského 

figurkářství […].“20 

 Již recepce Dvořákova díla tak poukázala na dva výrazné aspekty jeho tvorby – vztah 

k mimoliterární skutečnosti a humor. Také se ukazuje, že doposud si interpretace 

Dvořákových textů všímala převážně jejich obsahové stránky. Vzhledem k její souvislosti 

s vnětextovou skutečností tento přístup zpravidla promítá do textu řadu akcesorních významů 

(čtenářských zájmů) v závislosti na příslušné interpretační situaci a její historicitě. Tato práce 

je proto zaměřena na výstavbu Dvořákových textů, konkrétně souboru Šavle meče, přičemž 

usiluje  pomocí pojmu „věcnosti“, přizpůsobeného literárněvědné interpretaci, a 

uměnovědných teorií komiky o popis funkčního rozpětí zmíněných dvou textových aspektů. 

Analýza se soustředí na text sám, (literárně)historické souvislosti budou uvedeny jen, souvisí-

li s jeho interpretací. Věnovat se nebude také otázce žánrového zařazení textů, v rámci práce 

bude v tomto ohledu užíváno pojmu „povídka“, chápaného široce jako krátký prozaický útvar. 

Omezení na prozaickou knihu Šavle meče21 je dáno jejím programovým významem v rámci 

Dvořákovy vyprávěcí tvorby, jejíž syntézu do jisté míry představuje. 

  

                                                           
20

 Krumphanzl, R.: Integrita, in Kritický měsíčník 18, 1999, č. 1, s. 81-82. 
21

 Soubor Šavle meče je považován za Dvořákovu vrcholnou prózu, kniha je zařazena i jako heslo ve dvou 
kompendiích literatury 2. poloviny 20. století – Český parnas a Slovník české prózy 1945-1994. Poprvé byl 
soubor v definitivní podobě publikován v roce 1983 v samizdatové Edici Expedice, vznikl spojením dvou 
přechozích souborů, Jak skákat panáka (1975, Edice Kvart) a Šavle meče (1979, Edice Petlice), a jejich 
doplněním o dvě poslední povídky, Podnájem v Malém Berlíně a Čoromoro, a báseň Výheň. Knižně vyšel v exilu 
v roce 1986 (Purley: Rozmluvy), znovu až v rámci souborného vydání Jak hromady pobitých ptáků. Viz 
Krumphanzl, R.: Ediční komentář, in Dvořák, L., Jak hromady pobitých ptáků, Praha, Torst, 1998, s. 549-550. 
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Věcnost 

 

Slovník spisovného jazyka českého definuje „věcnost“ jako „vlastnost toho, co (n. kdo) je 

věcné“ ve významu „týkající se věci“, „věcný“ znamená „zabývající se samotnou věcí, 

pojednávající jen o ní bez jiných ohledů, zvl. subjektivních, osobních; nestranný, 

objektivní“.22 Jan Mukařovský ve stati Masaryk jako stylista23 ukázal konkrétní stylistické 

postupy, kterými T. G. Masaryk dosahuje zaměření k věci ve svých spisech. Všímá si 

strohosti Masarykova stylu, absence či redukce rétorických figur, zjednodušení syntaktických 

vztahů apod. Masarykův styl charakterizuje „věc, ne slovo“, tedy dosažení věcnosti 

potlačením jazykového významu znaku a zaměřením spíše k označovanému, které leží mimo 

text. Tím se zdůrazňuje reálný předobraz slova – věc, poznatek, který má text zprostředkovat. 

Přesnost zprostředkování má být ověřitelná, podle ní je možné určit pravdivost textu. Takový 

pravdivostní nárok platí u textu odborného či publicistického (jako u Masaryka), ale u textu 

uměleckého je problematický. 

Beletrii necharakterizuje reference ke světu existujícímu mimo ni, nýbrž schopnost 

vytvářet svůj vlastní, do sebe uzavřený svět. Neznamená to, že se k mimoliterární oblasti nijak 

nevztahuje. Třebaže „dílo není pouhým předáním nějakých poznatků […] neznamená to, že tu 

poznatky nejsou nutně přítomny jako něco, pomocí čeho může být svobodný výtvor fantazie 

vůbec vybudován.“24 Věcnost se i v beletristickém textu vztahuje k těmto poznatkům. Jejich 

ověřitelnost není ovšem primárním účelem jejich zapojení do textu. „To […] znamená, že 

poznatky obsažené v uměleckém díle se sice z hlediska skutečnosti k sobě nevážou libovolně, 

že se tu nutně […] uplatňuje jistá závaznost, která však není důsledná, její charakter a míra se 

mění od díla k dílu, nelze ji pevně stanovit. Jinými slovy: umění má sice jistou poznávací 

hodnotu, avšak hledisko pravdivosti (ve smyslu shody poznatku s věcí) nemá v umění 

místo.“25 Literární dílo se nevztahuje k aktuálnímu světu svými jednotlivými sentencemi, ale 

až v sémantické úplnosti svého celku. „Pravdivost díla není v nějakém hotovém výsledném 

smyslu díla, protože je děním pravdy, a způsob, jímž je zde tohoto dění dosahováno, spočívá 

v něčem, co se jeví jako tvorba smyslu. Tato tvorba smyslu však probíhá jako součást tvorby 

celého názorného světa, jehož předpoklady jsou sice dány jakožto jisté předmětnosti, ale on 

                                                           
22

 Havránek, B. ed. a kol.: Slovník spisovného jazyka českého, sv. VII. V-Y, Praha, Academia, 1989, s. 48. 
23

 Mukařovský, J.: Masaryk jako stylista, in týž, Kapitoly z české poetiky. Díl 2, K vývoji české poesie a prózy, 
Praha, Svoboda, 1948, s. 422-446. 
24

 Blažíček, P.: Sebeuvědomění poezie, in týž, Knihy o poezii: Holan – Toman, Praha, Triáda, 2011, s. 171-172. 
25

 Blažíček, op. cit., s. 173. 
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sám vzniká ‚rozhýbáním‘, ‚rozpuštěním‘ těchto předmětností v pohybu mnohostranných 

vzájemných vztahů.“26 

Jakým způsobem je tedy možné zabývat se věcností v beletristickém textu? Sledovat, 

jak se podílí na výstavbě názorného světa díla a jakou funkci plní v celkovém dění jeho 

smyslu.27 

Přemysl Blažíček ve své monografii o Holanově poezii, ze které již bylo citováno výše, 

vedle věcnosti v užším slova smyslu pojmenovává i věcnost ve slova smyslu širším. Vychází 

při tom z předpokladu, pramenícího z fenomenologie, že pojmové poznání je výsledkem 

zkonvencionalizovaných objektivací a že je třeba jít za tyto myšlenkové konstrukce, abychom 

získaly přístup k věcem samým.28 „Věcnost v širším slova smyslu znamená, že díla poezie 

jsou jazykovým projevem, jehož posláním není nějaké sdělení, že v něm nemáme především 

co činit se světem proměněným v abstraktní pojmy a logické konstrukce, ale se světem, tak 

jak ho bezprostředně prožíváme a jenž je zprostředkovatelný především prostřednictvím 

konkrétních představ.“29 Účelem věcnosti v užším slova smyslu je tedy konkretizovat a 

zpředmětnit představový svět díla tak, aby byl schopen vtáhnout čtenáře do své situovanosti, 

v jejímž rámci se odehrává smysl díla a jejímž prostřednictvím je (výhradně) možné tento 

smysl sdílet. Věcnost je podstatnou významovou složkou uměleckého epického30 textu – 

nepředchází mu hotové abstraktní koncepce, které by byly následně naplňovány konkrétním 

materiálem, výjevy ilustrujícími nějaký skrytý smysl, tyto výjevy samy jsou dějištěm smyslu, 

jinak jen těžko vyjádřitelného, pojmově nezachytitelného, smyslu, který není za věcmi, ale 

v nich. 

Ve dvacátých letech 20. století byl příklon k  věcnosti a faktografičnosti skupiny 

ruských avantgardních umělců kolem časopisu Novyj LEF prostředkem, jak nahradit 

vyprázdněné pojetí a formy realismu 19. století. „Lefovský program literatury nepotlačoval 

uměleckou prózu ve prospěch dokumentárních nebo reportážních žánrů, aniž mínil povyšovat 

na umění literaturu s jiným určením než uměleckým. Zachraňoval jenom poslání umění – 

aktualizuje vnímání momentů a oblastí dosud umělecky neexploatovaných, proti navyklému a 
                                                           
26

 Blažíček, P.: Sebeuvědomění poezie, in týž, Knihy o poezii: Holan – Toman, Praha, Triáda, 2011, s. 174-175. 
27

 Pojem „dění smyslu“ odkazuje k teori Milana Jankoviče, formulované především v jeho studii Dílo jako dění 
smyslu: „Viděno z nejrůznějších aspektů ukázalo se nám utváření díla, všech jeho složek, jako dění smyslu, které 
není poslušnou orchestrací jediného nadřízeného významu, o němž bychom se mohli jednou provždy 
dohodnout.“ Jankovič, M.: Dílo jako dění smyslu, in týž, Cesty za smyslem literárního díla, Praha, Karolinum, 
2005, s. 86. 
28

 Blažíček, op. cit., s. 107. 
29

 Blažíček, op. cit., s. 111. 
30

 Podle pojetí Přemysla Blažíčka je věcnost charakteristická právě pro epiku. „Jestliže určitý stupeň věcnosti 
může dojít svého uskutečnění teprve v epice, pak epika je takovým obrazem lidského jednání, v němž je 
dosaženo určitého stupně věcnosti.“ Blažíček, op. cit., s. 69. 
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zautomatizovanému vnímání ozřejmuje a nalézá skutečné estetické kvality tam, kde až dosud 

platily jen aspekty mimoestetické.“31 Přesvědčení o neadekvátnosti zobecňující a typizující 

perspektivy vševědoucího vypravěče, který shlíží na svět díla ze svrchovaného stanoviska, 

formuje ho a vnucuje mu své (před)porozumění, spolu s fragmentarizací tohoto světa vedly 

k zaujetí perspektivy „zdola“ – promlouvat mají konkrétní fakta a věci „samé“. „Strohé 

nestylizované výřezy životní, fakta, zprávy, snímání faktické podoby věci apod. umožňují 

totiž ryzí aesthesis, čistý vjem objektu: jeho vymanění ze všech příměsí, iluzivních deformací, 

umělecké ornamentiky, nevlastních zřetelů znamená návrat k pravé a estetické skutečnosti.“32 

Věcnost je v tomto případě tedy obranou proti formálním a obsahovým klišé. 

Paralelu problému, se kterým se vypořádávala literatura faktu, vidí Růžena 

Grebeníčková i v české literatuře šedesátých a sedmdesátých let. Její hypotéza je založena na 

kritice Jana Lopatky, který v několika svých recenzích tematizoval tendenci tehdejší 

reprezentativní literární tvorby suplovat žurnalistiku a přebírat její náměty.33 „[…] do 

románové fikce se přenáší látka, o níž se právě mluví, aby se vyšlo vstříc nejen obecnému 

názoru, ale přímo i emotivnímu naladění chvíle, a literárně (chápáno v daném případě jako 

ušlechtile slovesně) se pojmenovávají již kolující, tedy jinde pojmenované pravdy […].“34 Jde 

tedy opět o obsahová klišé v próze. Lopatka ve svých recenzích ukazuje, jak mechanicky jsou 

vybudovány světy těchto děl a jaká schémata se uplatňují při konstrukci jejich příběhů. Tato 

díla pracují s obecnostmi a podávají víceméně jednoznačný, účelový obraz skutečnosti, jako 

jejíž reprezentanti jsou zpětně recipováni. Podle Miroslava Petříčka tak Lopatka 

charakterizoval jistou „obavu z tajemství, jemuž se autoři brání vnější explikací a tak, že se 

ohlížejí na to, jak budou přijímáni v efemérním literárním kontextu“.35  

S odkazem na Lopatku (a celý okruh autorů kolem časopisu Tvář) můžeme tedy za 

skutečně umělecké v této době označit texty,36 které vychází „z autenticity, ať dokumentární 

                                                           
31

 Grebeníčková, R.: Jiří Weil a moderní román, in táž, O literatuře výpravné, Praha, Institut pro studium 
literatury, 2015, s. 387. 
32

 Grebeníčková, R.: Literatura faktu a teorie románu, in táž, O literatuře výpravné, Praha, Institut pro studium 
literatury, 2015, s. 34. 
33

 Grebeníčková odkazuje konkrétně na Lopatkovu recenzi Žertu Milana Kundery, nejspíše článek Literatura 
speciálních funkcí (in Lopatka, J.: Předpoklady tvorby, Praha, Triáda, 2010, s. 53-63), viz Špirit, M.: Růžena 
Grebeníčková a její rukopis: studie, komentář, bibliografie, Praha, Institut pro studium literatury, 2015, s. 70 a 
314. 
34

 Grebeníčková, R.: Román a skutečnost, in táž: O literatuře výpravné, Praha, Institut pro studium literatury, 
2015, s. 70. 
35

 Petříček, M.: Autenticita: šifra bez kódu, in Jan Lopatka: 1940-1993, Praha, Revolver Revue, 2017, s. 31. 
36

 Mezi Lopatkou oceňované texty, snad oprávněně, můžeme zařadit i Dvořákovu tvorbu. Ediční péče, kterou jí 
věnoval při samizdatovém vydávání Dvořákova díla v edici Expedice, je toho jasným důkazem, ačkoliv kritik o 
Dvořákových textech pochvalnou studii či recenzi nikdy nenapsal. Jeho literárně kritický doslov měl být připojen 
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nebo zkušenostní, tato próza si nečiní nároky na objevy universálií, rozpadlé totality nebo 

tajemství světa.“37 Garantem obrazu světa v takovém díle není obecné mínění a povšechná 

znalost, ale konkrétní jednotlivec a jeho osobní zkušenost. Vedle problematického pojmu 

autentičnosti, spojoval Lopatka s tímto typem tvorby pojmy jako vážnost, naléhavost, 

morálnost či „existenciální šifra“. „To všechno souvisí s tím, na čem vždy stavěl, totiž s 

hledáním ‚lidské podstatnosti‘. Je to ale hledání, a proto nemůže vyústit do nějaké explikace; 

je to hledání šifer, které k podstatnému odkazují, aniž je zrazují pedagogickou posedlostí, 

jejímž produktem je cosi, co sice vypadá jako literatura, ale ve skutečnosti je pouhou variací 

na společenskou konverzaci. […] Šifra je autentická právě proto, že to, k čemu odkazuje, je 

zachytitelné pouze ve svém unikání a jen takto může být zpřítomňováno.“38 

Obloukem se tak dostáváme zpět k věcnosti. Věcnosti v užším slova smyslu jako 

prostředku zpřítomnění zkušenosti, situovanosti, dění smyslu, který je příliš unikavý na to, 

aby mohl být „vztažen k pojmu“, tedy jako prostředku věcnosti obecně. 

  

                                                                                                                                                                                     
ke čtvrtému svazku samizdatového Díla Ladislava Dvořáka, který již bohužel nebyl realizován. Viz Krumphanzl, 
Robert: Ediční komentář. In Dvořák, L.: Jak hromady pobitých ptáků. Praha: Torst, 1998, s. 535. 
37

 Grebeníčková, R.: Román a skutečnost, in táž, O literatuře výpravné, Praha, Institut pro studium literatury, 
2015, s. 80. 
38

 Petříček, M.: Autenticita: šifra bez kódu, in Jan Lopatka: 1940-1993, Praha, Revolver Revue, 2017, s. 31. 
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Reálie 

 

Pokud má být v textu uplatněna věcnost v užším smyslu, „vyžaduje jako nutný předpoklad 

obraz skutečnosti, jež by ve své samostatnosti mohla mluvit zdánlivě bez závislosti na 

autorových interpretacích a záměrech. Věcnost v užším slova smyslu tedy navenek skutečně 

charakterizuje především to, že je ‚pouze‘ objektivním zobrazením konkrétní jevové 

skutečnosti.“39 Díla založená na věcnosti tak vycházejí většinou z výseku mimoliterární 

skutečnosti, která je svou existencí nezávislá na vypravěči, a má se tak jevit především 

čtenáři. 

Povídky ze souboru Šavle meče jsou již svým podtitulem Prózy z padesátých let 

jednoznačně historicky situovány a reálie v nich obsažené tomuto časovému zařazení 

odpovídají. Nejde ovšem o žánr v pravém smyslu historický, děj povídek nezprostředkovává 

primárně konkrétní dějinné události a činy konkrétních historických postav. Tématem se v 

nich stávají obecné životní podmínky této doby, a konflikty, do kterých se s nimi dostávají 

lidé společensky postihovaní a těžko přizpůsobiví, resp. duševně svobodní. V textu povídek se 

nikde neobjevuje přímé pojmenování „komunismus“, „totalita“ či „režim“. Spíše než 

konkrétní ideologie a režim jsou zde tematizovány principy jeho fungování a důsledky, které 

má v běžném životě. I tak lze vysledovat v jednotlivých textech konkrétní historický podklad: 

poměry na vysokých školách – prověrky (Vždycky to byla nějaké písnička), uhelné brigády, 

vyhazování nepohodlných profesorů, zadržování diplomů (Lékař gaučů); postih katolické víry 

a církve (Chronos a Kairos); cenzura literatury a zákaz vybraných spisovatelů (Jak hromady 

pobitých ptáků); průmyslová výroba – přemisťování nekvalifikovaných pracovníků do 

průmyslu, jeho předimenzování a neefektivita (Šavle meče, Archetypy); kolektivizace 

(Čoromoro). Tyto povšechné procesy jsou konkretizovány v osobních prožitcích jednotlivých 

postav, především vypravěče, ať už jsou jejich přímými aktéry či pozorovateli.  

Čtenář nemá možnost, jak ověřit zkušenosti vypravěče, „[č]tenář může mít pouze 

povědomí o tom, že v quasiskutečnosti románu vystupuje jako její součást reálie, a čtenář, 

který to ví, ví také, že tato reálie zde získává určitý smysl, v němž autor musí dbát jejího 

původního smyslu mimoliterárního.“40 Reálie je jasným signálem „skutečnostního 

charakteru“ vyprávěných událostí. Její poznávací a dokumentární hodnota je ale v uměleckém 

                                                           
39

 Blažíček, P.: Sebeuvědomění poezie, in týž, Knihy o poezii: Holan – Toman, Praha, Triáda, 2011, s. 111. 
40

 Blažíček, P.: Haškův Švejk, in týž, Knihy o epice: Naši, Švejk, Zbabělci, Praha, Triáda, 2014, s. 185. 
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díle podřazena druhotné41 hodnotě estetické, pro kterou je rozhodující, jakým způsobem je 

reálie do díla vřazena. 

V Šavlích mečích se vyskytuje mnoho vlastních jmen historicky doložitelných subjektů 

– názvy továren a jiných podniků, místní názvy měst, ulic, kaváren a hospod, jména veřejně 

známých osob a další. Většina z nich není nijak blíže popisována, předpokládá se, že jsou 

součástí běžného povědomí čtenáře, stejně jako jsou povědomím vypravěče. Kdyby byly 

vysvětlovány, získal by text spíše povahu historické encyklopedie. Vznikla by tím distance 

mezi vypravěčem a čtenářem, podobná té mezi učitelem a žákem. Ve Dvořákových 

povídkách je vypravěč čtenáři partnerem, jeho přístup není založen na poučování či 

poukazování, ale na sdílení. Proto se také předpokládá, že oba sdílí určitý časoprostor, že 

čtenář je součástí představovaného světa. Tímto předpokladem je čtenář do světa díla již 

předběžně zahrnut bez ohledu na to, jaké je jeho skutečné povědomí o zmiňovaných 

skutečnostech.42  

Povídka Chronos a kairos začíná zmínkou o vypravěčově staré mercedesce. „Koupi 

mercedesky mi zprostředkoval pan farář Kutchan ze Starého Plzence, s jehož bratrem jsem 

byl v té době zaměstnán v Potrubí, v jednom z těch podniků těžkého strojírenství, který 

vyrostl po pětačtyřicátém roce z někdejšího Manesmannova krcálku v mamutí montážní 

firmu.“43 Sousloví „v jednom z těch“ ukazuje, že vypravěč počítá s určitou znalostí svého 

recipienta. Zároveň čtenář, který touto znalostí nedisponuje, dozvídá se informaci novou, 

která je mu ale podávána jako samozřejmost. Většina reálií týkajících se nějakým způsobem 

poměrů a životních podmínek v „padesátých letech“ je v textu podávána s touto partnerskou 

samozřejmostí, jež počítá se shodou mezi všemi účastníky komunikace. 

Když v povídce Šavle meče vypráví vypravěč o tom, jak ve svém pokoji „leze po zdech 

jako permoník“, aby našel zazděný otvor pro komín, doplní příhodu závažným obecným 

hodnocením vlastně jen tak mimochodem: „Jenže dutě znělo tenkrát všechno, nejen zdi, nejen 

věci, i lidé. Hlas představeného, hlas učitelův, hlas speakrův ohlašující v rádiu zprávu o 

spikleneckém centru Slánského, o zelenočerné nebo černozelené internacionále. Právě 

z lidských hlasů bylo nejvíc patrné, že tam za slovy, tam v prsou, v srdci, dávno vyhasl 

všechen lidský cit, ba i pouhý zájem o los bližního, o vlastní los. Zvláštní bylo, a nad tím mi 

zůstával v hrůze rozum stát, že se kolem mne našlo tolik lidí s tak podivně udělanýma ušima, 

                                                           
41

 Ve smyslu následnosti vzniku a vnímání, nikoliv důležitosti. 
42

 Tento aspekt se odráží i v nadšeném přijetí Dvořákova díla mezi lidmi, kteří v realitě sdíleli stejné historické a 
společenské postavení jako vypravěč, protože ideálně naplnili roli čtenáře textem předpokládanou. 
43

 Dvořák, L.: Jak hromady pobitých ptáků, Praha, Torst, 1998, s. 267. 
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které to pusté, děsně duté a prázdné dunění nezaznamenávaly.“44 Po tomto odstavci se 

vyprávění opět vrací k historce o komínu. Obecná charakteristika tu stojí vytržená z postupu 

příběhu, není navázána na žádnou událost v této, ani jiné povídce. Vypravěč své prohlášení 

nijak nepodepírá, nepodává důkaz, aby čtenáře přesvědčil. Tato samozřejmost vede paradoxně 

k jisté míře přesvědčivosti, zároveň však také mimoběžnost těchto informací naznačuje, že 

jsou jen jednou ze součástí výstavby fikčního světa, a ne jeho konečným účelem. Také povaha 

komunikace ve Dvořákových povídkách, založená na předběžném srozumění o vzájemné 

otevřenosti a respektu, odebírá vypravěčovu hodnocení finální platnost. Názorně se tento 

aspekt ukazuje v dialogické struktuře povídek Vždycky to byla nějaká písnička a Čoromoro, 

ve kterých vypravěčův otec a Doktor Dochtor (či spíše jejich přízraky) s jeho přesvědčením 

polemizují. 

V Šavlích mečích se podobně jako reálie uplatňují i odkazy k literárním dílům. 

Intertextové odkazy zde nemají odlišnou roli, jejich smysl neleží v poukazu k jinému dílu jako 

významovému celku, který by nějakým způsobem zakládal (jako třeba v případě parodie) či 

doplňoval význam textu, v němž je citován. Citace odkazují spíše ke konkrétní znalosti 

z oblasti literatury. „Před domem, v němž bydlím, ústí naštěstí tři celkem tiché ulice do 

malého náměstíčka, které má tvar protáhlého trojúhelníku. První z nich přichází zcela jistě ze 

strany Guermantů, druhá od Swana a třetí ze strany Déséglise, protože základnu náměstí a 

jednu jeho odvěsnu lemují zasmušilé, zamyšlené hlohy, ale stejně zářivé, stejně tesklivé jako 

hlohy Proustovy, zatímco zbývající odvěsnu stíní melancholické kaštany.“45 „Ale tady v Praze 

je možné všecko. Jak je to dávno, co se tu jednou ráno probudil občan Řehoř Samsa jako 

šváb?“46 „Jak chceš prosím tě, Doktore Dochtore, scelovat, tj. vyměňovat roli za stejně 

hodnotnou, v krajině, která vypadá takto: ‚borovice, políčko, jalovec, břízy, drn, balvan, žleb, 

stráň, meza, políčko, kamení, lesík…‘ Je to citát z knihy Jakuba Demla, jmenuje se 

Mohyla.“47 Výjevy z literárních děl jsou postaveny na stejnou úroveň jako jiné, výše 

jmenované reálie. To znamená, že je jim přisuzována stejná výpovědní hodnota, stejný 

„skutečnostní charakter“. Neklade se rozdíl mezi literární a mimoliterární fakta. 

Důležitou roli ve Dvořákových povídkách hraje i jistá faktografie jazyková. Přemysl 

Blažíček ve své monografii o Švejkovi píše: „Román je dílem jazykovým, v doslovném 

smyslu mohou tedy do něho být vtěleny jenom reálie slovní, citáty.“48 Konkrétně zde má na 
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mysli citáty tištěných historických dokumentů – rozkazů, modliteb apod. U Dvořáka se 

takové reálie nevyskytují, ale specifika literárního média se v jeho povídkách projevuje také. 

Jazyku a konkrétně pojmenování „věcí“ je věnována zvýšená pozornost. 

Často je spojená s referencemi k vypravěčovu dětství na Vysočině a horáckému 

dialektu. „[…] řekl otec a potěžkal při tom v ruce pušku (v rodinné sáze se říkalo kvér) a 

zarachotil závěrem (v rodinném mýtu se říkalo fršlusem), […].“49 „[…] kéž mě ušetří pohledu 

na takový pelikán, což je dvojzubý nástroj, podobný šperháku, který se u nás na venku 

používal na tahání stoliček (páčením) a který mýval tatínek uložený […].“50 „Z otcovy dílny, 

když to chceš vědět, z toho jeho veřtato.“51 Přímo tematizována je tato lingvistická pečlivost 

v povídce Šavle meče: „Přitom jsme zjistili […], že totiž Vltava je jakousi dělicí čarou, nebo 

jak by lingvisté řekli, izoglosou dvou různých pojmenování toho našeho opojného potěšení 

[směs griotky a rumu – pozn. ZF]. Název Šavle meče je ustálen […] na celém levém břehu 

vltavském. Jeho epicentrum je v Košířích, odkud přes Břevnov, Vokovice, Dejvice, Podbabu 

vystřeluje daleko do vnitrozemí až k Levému Hradci a starodávné Ludmilině a Václavově 

Budči, což znamená, že prakticky pokrývá a tím i na mapce naší pravlasti pěkně a přesně 

kreslí hranice celičkého území obývaného kmenem Čechů. […] Kdežto na protějším 

vltavském břehu mezi Slavníkovci a Vršovci se na něj nedoptáte jinak než pod názvem: Půl 

vola, půl včela.“52 Specifický název pro mixovaný alkoholický nápoj se pak stává, mimo 

jiných, průběžným motivem celé povídky a dává jí dokonce titul. Přesné přenesení 

pojmenování určitého předmětu či přesné zaznamenání zvukové podoby určité promluvy 

napomáhá udržovat identitu s jejich reálným předobrazem. V čistě jazykovém díle, jakým je 

povídka, je pojmenování, resp. podoba jejího znaku, jediná vlastnost, kterou si „věc“ může 

zachovat ze své mimoliterární existence, díky které si zachovává a připomíná svůj původní 

kontext. 

Kromě těchto tematizovaných dialektologických zvláštností, najdeme v textu  mnoho 

specifických výrazů a frází z různých oblastí, od lidové mluvy, přes úřední a vládní rétoriku 

až ke klasické vzdělanosti či tovární hantýrce. „A takto pojištěn (můj informátor říkal 

posichrován), začal prý obesílat československou vládu peticemi, aby zákonodárné 

shromáždění odhlasovalo a včlenilo do naší ústavy zákon o habeas corpus a můj dům můj 

hrad. Poukazoval na Albión, kde je v platnosti už od dvanáctého století. Ale tehdejší 

ministerský předseda (jak se to jen pěkně jmenoval?) se státnickou uvážlivostí návrh odmítl 
                                                           
49

 Dvořák, L.: Jak hromady pobitých ptáků, Praha, Torst, 1998, s. 300. 
50

 Dvořák, op. cit, s. 313. 
51

 Dvořák, op. cit, s. 378. 
52

 Dvořák, op. cit, s. 329. 



18 
 

jako zastaralý, jako přežitek, a jako protiakci na toto zpátečnictví naopak vyhlásil den 

otevřených dveří.“53 V úryvku z povídky Opřený o dům se zřetelně projevuje snaha o alespoň 

částečné zachování původního znění referované promluvy, resp. o věrnou citaci, a to na všech 

úrovních, jak promluvy vypravěčova „informátora“, tak i původního vyjádření „muže 

v pluviálu“ a „ministerského předsedy“. 

Citace konkrétních frází zde plní, kromě odkazování k vnětextové předloze, i další 

významovou funkci. Vypravěč cituje „slovní spojení a obraty, které pouze nepojmenovávají 

nějakou skutečnost, ale samy jsou výmluvnou skutečností svého druhu, výrazem, 

uchovávajícím ve své podobě bohatší významové souvislosti, než jsou ty, jejichž sdělení 

slouží.“54 „Muž v pluviálu“, kterého v povídce charakterizuje především pevnost charakteru, 

je zde spojen s klasickou moudrostí, jak vzdělaneckou („habeas corpus“), tak lidovou („můj 

dům můj hrad“). „Ministerský předseda“ oproti tomu vyznívá jako neúprosný úředník, který 

přebírá s určitou rétorikou svého úřadu i mechanickou pokrokovost bez racionálního základu. 

Kontrast mezi nimi se pak stává zdrojem humoru, oním výše zmiňovaným „rozpohybováním“ 

zobrazených předmětností, jemuž je věnována druhá část práce. 
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Univerzálie 

 

Kontrast mezi stálostí a kontinuitou na straně „muže v pluviálu“ a dobovostí na straně 

„ministerského předsedy“ není v povídkách ojedinělý. Reálie tvoří jen jeden z významových 

prostředků, jejich paralelou jsou univerzální principy. V povídce Opřený o dům je 

tematizována drzost „přičinlivých otců rodin“ a „sháňlivců“, kteří kradou materiál z 

rozbořených domů hned po doznění „detonací pum“ a „posledních dávek z kulometů“ a staví 

si z něj rodinné domky a chaty. Když „pobertové“ začnou rozebírat dům „muži v pluviálu“ za 

zády, nezasáhne, nezapojí se do přízemního „handrkování o nějaké cihly“. „‚Prosím vás,‘ 

říkal, ‚tohle přestavování a přeskupování, tohle bourání pro stavění a stavění pro bourání je 

možno sledovat až k jeskyním a jurtám, a nedá se tedy očekávat, že dneškem skončí.‘“55 

Podobná „univerzálie“ se objevuje v povídce Chronos a kairos, ve které farář Kutchan 

vysvětluje rozdíl mezi dvěma časy tvořícími její titul, jedním, „který ukazují ručičky hodin“, a 

druhým, „který na nás nechce nic víc a nic méně, než padnout na kolena“.56 Když mu 

vypravěč tvrdí, že „tak jak do sebe řežou chronos a kairos teď, tak že do sebe ty dva časy 

ještě v dějinách neřezaly“, odpovídá mu pan farář: „Apage, satanas, takový blud! Ti dva jsou 

v křížku, co je svět světem a lidé lidmi a jejich nepřátelství potrvá, pokud bude svět světem a 

lidé lidmi.“57 

Tato dějinná perspektiva vychází u obou z duchovního, náboženského rozměru. 

Z jistoty, že existuje věčný řád a smysl mimo naši hmotnou existenci, ve srovnání s nímž jsou 

všechny problémy a prohřešky aktuálního světa malicherné. Řád, kterému nemá smysl se 

vzpírat, který je potřeba prostě přijmout. Řád, který ukazuje, že každé přesvědčení o 

výjimečnosti a jedinečnosti, ať už našeho utrpení, či naší spravedlnosti, je pošetilé. 

Prolínání náboženského řádu světa do reality padesátých let je tematizováno v povídce 

Archetypy. Tovární dělníci obcházejí s „posvátnou hrůzou“ místo, na kterém se musel stát 

nějaký „strašný malér“, místo u stroje, ke kterému je přidělen právě vypravěč. S Doktorem 

Dochtorem se shodují, že jediné, co se s takovým místem dá dělat, je postavit tam Boží muka, 

do té doby bude prokleté. Pravidlo, které si oba osvojili v dětství na vesnici. Jejich vědomí 

duchovního řádu tedy vychází z dědictví venkovské a rodinné tradice. 

Z rodinné tradice vypravěče vychází i další univerzálie překračující lineární historický 

čas. V povídce Vždycky to byla nějaké písnička odlehčuje přízrak otce vážnou debatu se 
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synem odkazem k úsměvnému rodinnému vyprávění o tom, proč se u nich kráva jmenovala 

vždy tak podivně, „Bezmina“. „Babička se s hrodkem mezi koleny rozesmála, a jak se 

poznenáhlu dědečkovi rozsvěcelo v hlavě, rozesmál se i on, po něm táta, pak i já a po mně 

můj syn a po něm jeho budoucí syn. Je na tom něco divného? My Kelti, jak známo, 

neuznáváme, že by mezi nenarozenými, živými a mrtvými mohl být nějaký předěl, nějaká 

hranice.“58 Motiv prolínání různých linií historického času se projevuje i v dalších povídkách, 

např. v rozdělení obecenstva továrny na Čechy a Slavníkovce s Vršovci v Šavlích mečích a 

v rozmluvách vypravěče se středověkými karavanami na Pasovské cestě a s „duchy“ Doktora 

Dochtora a učitelky Dolákové v povídce Čoromoro. 

Víra a schopnost vidět jinou rovinu lidské existence, která je univerzální a neměnná, 

odebírá fatálnost konkrétní historické době, v tomto případě zásadním proměnám společnosti 

v padesátých letech. Perspektiva věčnosti ukazuje, že tyto změny nejsou tak zásadní, jak by se 

mohlo zdát, že jsou pouze pravidelným vychýlením v poměru univerzálních sil. Ani aktualita 

vytlačující tradici na okraj společnosti nemůže porušit její kontinuitu. Tato širší optika je 

nakročením ke smíření a přijetí dobových útrap jako lidského údělu obecně. 
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Předmětnost 

 

Pokud má být věcnost prostředkem zpřítomnění jisté situovanosti, znamená konkrétnost, 

názornost, předmětnost. Reálie odkazují k určitým předmětnostem mimo text díla, v takovém 

případě stačí zmínit jejich pojmenování a čtenář si dokáže vybavit označovanou konkrétní 

skutečnost. Má-li se čtenáři zpředmětnit situace obecná, resp. soukromá, je třeba více aktivity 

ze strany vypravěče, aby byl schopen ji názorně zpřítomnit. 

Nejméně nápadná forma zpředmětnění situace v povídkách z Šavlí mečů je prostý popis. 

„Ponk, který tvořily dvě bedny od rajčat a dvě prkna položená přes ně, měl opřený před 

domem o kaštan, na jehož větev si zavěšoval bedýnku s nářadím. Dvojkolák, ložnou plochou 

zapáčený o výstupek chodníku a s rukojetí namířenou do korun kaštanů, mu kryl záda.“59 

Popis venkovní čalounické dílny z prvního odstavce povídky Lékař gaučů je vzhledem k jinak 

dynamickému stylu celého povídkového souboru nezvykle střízlivý. Vypravěč je zaujat 

čalouníkovu činností jako takovou, proto i uspořádání jeho pracovního prostoru je samo o 

sobě hodno zaznamenání, jistě však nepředstavuje zásadní poznání, které by měl text 

prostředkovat. Popis prostoru rozvrhuje situaci konkrétního smyslu. „Cílem zde není poznání 

předmětu, ale poznávaný předmět […] se stává podnětem svobodné hry poznávacích 

schopností (tj. obraznosti a rozvažování)“,60 sama jeho předmětnost se podílí na významové 

výstavbě situace. Strohost popisu odpovídá prostotě popisovaného objektu. 

Významově bohatší je pak například popis čalouníkova pokoje-dílny: „Uvnitř to 

vypadalo jako ve staromládeneckém pokojíčku. Kdyby se přehlédl truhlářský ponk, který by 

bylo možno při troše shovívavosti brát jako stůl, za který podle všeho i mistrovi sloužil, 

kdyby se přehlédl svěrák a malá elektrická vrtačka, což všechno stálo těsně vedle sebe pod 

suterénním oknem, člověk by si myslel, že vstupuje do ložnice. Celé místnosti totiž udával ráz 

veliký starodávný gauč s oním hrbem na jedné straně pro položení hlavy, takže se na něm dá 

spát i bez polštáře.“61 Důležitá je proměna vztahu muže k vypravěči – oproti úvodnímu 

odstavci, kdy šlo v podstatě o cizince, může nyní vypravěč nahlédnout do soukromí mistra 

čalouníka, s nímž se již v průběhu povídky seznámil. Sblížení obou a znalost čalouníkovy 

osobní historie dovoluje vypravěči vložit do popisu výraznější významové tendence. 

Čalouníkovo soukromí odhaluje jeho nešťastnou existenční situaci. Jako skutečnou ložnici by 

bylo dílnu možno brát jen s trochou „shovívavosti“ a „přehlížení“ jejího primárního účelu. Že 
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se dá na starém gauči spát bez polštáře, není důležité pro jeho detailní popis, ale pro konotaci, 

jakou tato informace má, tedy že „starý mládenec“ nemá ani pořádnou postel, na kterou by si 

mohl dát polštář. A možná je při jeho omezených zdrojích příhodné, že polštář vlastně vůbec 

nepotřebuje. Popis čalouníkova pokoje odráží provizornost jeho existence, která mu byla 

„ukradena“, když mu bez důvodu nebyl vydán lékařský diplom. I tak je vyobrazení jeho 

pokoje uzavřeno informací, že čalouník udržuje v tomto provizorním prostoru „úzkostlivý 

pořádek a čistotu“. To by mohlo znamenat, že i přes provizornost jeho existence mu na ní 

stále záleží a dbá o ni. 

Tento výklad je ovšem až výsledkem interpretace, která je možná na základě celkového 

textu povídky, k němuž popis sám náleží. Cílem této interpretace bylo ukázat, že popis ve 

Dvořákových povídkách není jen vyabstrahovaným znázorněním konkrétní věci vytržené ze 

svého okolí,62 ale integrální součástí dění smyslu v jeho povídkách. Popis není podáván 

perspektivou věcí samých, nesnaží se o neutralitu pohledu, výběr a způsob popisu věcí už 

obsahuje zřetelnou perspektivu a komentář vypravěče. Napomáhá zpředmětnit situaci tak, jak 

se jeví právě jemu. Zároveň ale není jeho komentář vyřčen přímo, což dává prostor čtenáři 

zformulovat ho až na základě zprostředkované zkušenosti, kterou si v průběhu četby osvojuje, 

v protnutí se  zkušeností vlastní.  

Zřetelnější je vypravěčova tvůrčí aktivita v obraznějších popisech situací, např. 

z povídky Chronos a kairos: „Zatímco povídal, drcal palcem do páček blinkrů, protože jsme 

cestou míjeli průvody starých tatrovek, pragovek, hadimršek a fordek. Těžce, ale statečně 

zdolávaly všechny ty ‚žehličky‘, všechny ty ‚cihličky‘ stoupání do vršků a brázdily vozovku 

jako jakési koráby dávných mořeplavců. Majestátně nesly vpřed své hranaté karoserie a 

nebylo jim konce. Celé to připomínalo jakousi rallye, dostaveníčko muzeálních vozidel nebo 

nějaký slavnostní ceremoniál k uctění památky průkopníků automobilismu.“63 Zdánlivě 

neúměrný prostor, který je věnován popisu tak běžné věci, jako je kolona starých aut, je pro 

Šavle meče typický. Vypravěč setrvává u popisu, vyjmenovává jednotlivé typy aut, popisuje 

jejich tvar, využívá několikeré metafory a přirovnání. Přibližuje tak čas vyprávění času 

aktuálnímu, času interpretace. Prodlužuje a variuje popis situace tak, aby měl čtenář dostatek 

podnětů ke skutečnému zpředmětnění popisované skutečnosti ve své mysli. Díky variacím 

popisu je text srozumitelný, i když čtenář nezná a nikdy neviděl „tatrovky, pragovky, 

hadimršky a fordky“. Metafory zde nevyjadřují nové abstraktní významy, ale jsou primárně 
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zaměřeny k věcné podobě popisované skutečnosti. Také rozvíjí významovost situace s 

ohledem na její postavení v textu. Kromě dojmu chudoby a skromnosti, který evokuje 

zastaralost popisovaných automobilů, vyjadřují použité obrazy i jistou monumentálnost 

situace. Kolona je jedním z hlavních motivů povídky a důležitým komponentem v jejím 

celkovém smyslu. Je místem, kde se setkávají lidé mířící za stejným cílem – na bohoslužby do 

cizích sousedství pod záminkou víkendové rekreace či nákupech ve městě, aby nemohli být 

sledováni všepřítomnými udavači. Kolona starých aut zde tedy reprezentuje důvěrné 

společenství duchovně založených lidí a náboženskou oslavu. 

Vyjmenování jednotlivých členů určité skupiny konkretizuje sdělení a pomáhá 

vypravěči vyvarovat se vágních syntéz. „Soustružníci, frézaři, nástrojáři, údržbáři a všichni 

zaškolenci od těchle branží zaujali dávno svá vysezená místa kolem rampy. Naducaným 

jeřábnicím a ještě kulatějším ještěrkářkám byly nevímproč vyhrazeny první dvě řady. […] 

Hned za nimi se upejpaly v neposkvrněných bílých pláštích plánovačky a za nimi písařky, 

které bylo možné na první pohled poznat podle poněkud zakulacených zad. Tak to šlo dál, 

řadu za řadou, divadlo bylo do posledního místa vyprodané.“64 Scéna z povídky Šavle meče je 

opět vylíčena poměrně plasticky. Všechny vyjmenované sekce by se daly shrnout pod jedno 

sousloví „zaměstnanci továrny“, to by ale těžko vyvolalo nějakou představu, jednalo by se 

z pohledu věcnosti o prázdný pojem. Vyjmenování jednotlivých povolání a stručná 

charakteristika jejich vzhledu má důmyslný individualizační efekt, díky kterému si čtenář 

dokáže představit nejen jednotlivé skupiny obecenstva, ale téměř jednotlivé osoby a jejich 

charaktery. Ty zase vypovídají obecně o celkovém prostředí fabriky. 

Věcné zpředmětnění určité situace může vyvolat významové poukazy, které by byly 

pojmově nezachytitelné, a pokud přece jen zachycené, pak deformované a ochuzené. 

Důležitost tohoto aspektu dokládá mj. to, že pomocí předmětných metafor jsou 

konkretizovány i „věci“, jejichž existence je založena pouze v myšlence. „Jenže takový 

nápad, jak víte, je jako kus žhavého železa, je to něco velice horkého a prchavého a 

unikajícího, něco jako láva a musí to být kováno do tvaru hned zatepla. Mohu s takovou věcí 

vůbec nastoupit do tramvaje? Nebudou mě spolucestující upozorňovat: Poslyšte, pane, asi jste 

špatně típnul cigaretu, doutná vám kapsa. A co si teprve počnu s tím žhoucím zázrakem celý 

den v zaměstnání? Kam si ho uložím, kam si ho schovám? Do té kapsy přece, které se říká 

pamatovák. Kam jinam. Jenže ta moje vypadá jako vetešnický krám. A pak, je to lednice, 

mrazírna. Najdu vůbec v tom všem harampádí svou zářivou minci z dnešního rána? 
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Nepokryje ji mezitím prach, nezaroste jinovatkou?“65 Předmětné metafory zhmotňují 

myšlenkové dění a činí ho tak názornějším, konkrétnějším. 

V případě zkonvencionalizované metafory, fráze, aktualizuje takové zhmotnění její 

smysl. „Tak tedy přimhouřit oko. Tak asi, jak je mhouří šelma, když loví, nebo jak je přivírá 

člověk, když zaměřuje pušku.“66 V citované pasáži je patrné, že doplňující komentář 

k obvyklé frázi jí sugeruje neobvyklý smysl. „Přimhouření očí“ hodnotí vypravěč v tomto 

případě jako nepřípustné, když ho spojuje se smrtícím násilím – lovem a střílením. 

„Zhmotnění“ předmětné metafory tedy umožňuje nenuceně a humorně vložit do textu 

vypravěčovo hodnocení. „On vám do slova a do písmene začal jako na nějakém bazaru 

prodávat mou bídu, mou chudobu, mou někdejší mizerii. Co byste tomu řekli? Jak jinak se 

tomu dá rozumět, než že chytil vítr a přesně ví, co teď v osmačtyřicátém frčí na pražském 

tržišti. Sociální bída je ten výnosný artikl, se kterým se teď na všech stranách kšeftuje.“67  

Všechny tyto postupy – popis, výčet, zhmotňování pomocí předmětných metafor, 

aktualizace frází, nepřímé hodnocení – se v textu povídek kombinují a vytvářejí stylově 

nejbohatší pasáže: „Bylo to děsné, strašnější, než si představoval. Ti dva se sedlařskými 

knejpy v rukách, třebaže neměli na hlavách žádná kápí ani kukly, jak by se u popravčích dalo 

očekávat, neměli tvář, byli bez tváře. A vraždili vsedě, jako by zařezávali kuřata. Přes kolena 

přehozené jakési režné pytle, úspornými mechanickými pohyby, dvěma třemi řezy 

dranžírovali knihy jako dobytek na jatkách. 

Tady tedy byly všechny ty hledané knihy, rozhadrované, s rozpáranými, vyškubanými 

hřbety, se zpřeráženými a polámanými deskami, s vyhřezlými a potrhanými listy, tady ležely 

naházené na vysokých haldách jak hromady pobitých ptáků. Hedvábné záložky a kapitálky 

vyrvané ze hřbetů od nich visely na jedné niti jako stuhy pohřebních věnců.“68 

Vypravěč zde důvtipně a přitom neokázale využívá literárního média a rozvíjí 

významové a obrazotvorné možnosti jazyka. Vytváří tak osobitou formu „ozvláštnění“69. 
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Vypravěč 

 

V Šavlích mečích promlouvá zpravidla vypravěč v 1. osobě, typově charakteristický identitou 

existenciálních oblastí s postavami a svou tělesností.70 Ve dvou povídkách z první poloviny 

souboru se vyprávění odvíjí převážně v osobě 3., ovšem 1. osoba vypravěče se objevuje 

v závěru v rámcovém příběhu. V povídce Opřený o dům se jedná jen o náznak, nejdříve 

v závorce, v závěrečné pasáži: „(můj informátor říkal posichrován)“, posléze v posledním 

odstavci: „Lidé povídají, bájí, obrazivost lidu je bez hranic, však taky lid, jak víte, je jediný 

schopen tvorby. Dost možná že k vám se donesla úplně jiná podání, já jsem ale slyšel jen 

tahle.“71 Povídku Jak hromady pobitých ptáků zase doplňuje relativně rozvinuté Post 

scriptum, ve kterém vypravěč v 1. osobě vypráví, jak text vznikl – přepsáním a doplněním 

nalezeného zápisu Doktora Dochtora, hlavního hrdiny povídky.72 Vyprávěcí situace v 1. 

osobě je lze tedy označit za základní polohu vyprávění. 

Vypravěče jednotlivých povídek nepojí jen identita existenciálních oblastí s postavami, 

ale i identita vypravěčových Já v rámci celého souboru. V povídce Něco jsem zmeškal se 

vypravěč označuje za autora povídky Vlci, v Lékaři gaučů odkazuje ke svému vyloučení 

z Filozofické fakulty během prověrek, které je hlavním motivem povídky Vždycky to byla 

nějaká písnička,  v níž se objevuje postava vypravěčova otce, která je totožná s postavou otce 

z povídky Čoromoro – souvislostí by bylo možné uvést mnoho. Toto jednotné Já je korelací 

určitých biografických informací možné spojit i s vypravěči z dalších Dvořákových 

povídkových souborů (a básnických sbírek). Možnost identifikovat určité události popisované 

v povídkách s událostmi autorova života vede pak často v reflexi jeho tvorby k vystupňování 

kvaziautobiografičnosti, která je typická pro vyprávěcí situaci v 1. osobě, až ke skutečné 

autobiografičnosti a ztotožňování vypravěče s autorem. „Dvořák napořád mluví skrze své ‚já‘, 

ať už to já v prostoru jeho knih bere na sebe průhlednou masku jmen jako Kain, Jakub, Osmý, 

Káco aj., […].“73 Sám autor však označuje své texty za „prózy“, tedy čistě umělecký a fiktivní 

útvar. Je příznačné, že ve Dvořákových povídkách působí kvaziautobiografická forma tak 

silným dojmem. Dokazuje, že základní polohou vyprávění je stylizace bezprostředního 

vypovídání o životních zkušenostech skutečné osoby. 
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„Charakteristickým znakem quasiautobiografické VS [vyprávěcí situace – pozn. ZF] 

v 1. osobě je vnitřní napětí mezi Já jako hrdinou a Já jako vypravěčem.“74 Franz K. Stanzel 

používá pro tyto dvě polohy vypravěče v 1. osobě pojmy „prožívající Já“ a „vyprávějící Já“. 

Odstup mezi nimi je důležitým výchozím bodem pro interpretaci dané vyprávěcí situace.  

Totožnost prožívajícího a vyprávějícího subjektu najdeme v povídce Něco jsem zmeškal a 

Čoromoro, důsledně je oddělit by bylo možné v povídce Podnájem v Malém Berlíně, jasně 

stylizované jako vzpomínka, kde vyprávějící Já s odstupem komentuje myšlenky a činy svého 

Já prožívajícího, či v povídce Vždycky to byla nějaká písnička, stylizované jako vnitřní 

monolog a fiktivní dialog prožívajícího Já, doplněné Post skriptem Já vyprávějícího. I 

v dalších povídkách, kde vyprávějící Já nepromlouvá přímo (Lékař gaučů, Šavle meče, 

Archetypy), je jeho přítomnost znatelná, protože texty jsou psány v minulém čase, tedy 

stylizovány jako vzpomínka, která musí být někým vyprávěna. Ale i v těchto případech 

postupuje vyprávění paralelně s průběhem událostí a vnímáním prožívajícího Já. Vyprávějící 

Já neanticipuje, ani nezaujímá distanci k vyprávěnému. I když je povídka stylizovaná jako 

vzpomínka, je to vzpomínka „oživená“. Na druhé straně i vnitřní monolog prožívajícího Já, 

stylizovaný jako bezprostřední proud vědomí, neztrácí zřetel k faktu, že vypráví, a jasně se 

obrací ke svému recipientovi různými doplňujícími a vysvětlujícími komentáři. Proto je 

obtížné obě polohy v kontextu celé sbírky jednoznačně oddělit či spojit, prožívající a 

vyprávějící Já se prolínají. Jejich existence je vzájemně podmíněná, nemohou existovat jedno 

bez druhého. 

„Přítomnost, mnohdy zmatená, mnohotvárná, nesrozumitelná, přinášející střety různých 

hlasů a vědomí, teprve ve vyprávění získává uspořádání, význam.“75 Prožívající Já nemůže 

promlouvat samo, aniž by vyprávělo. Vyprávějící Já by nemělo o čem vyprávět, kdyby 

nemělo žádné prožitky. Sdílení bezprostředního prožitku není možné, ten je dostupný pouze 

jeho vnímateli. Vyprávění je prostředníkem zkušenosti, jejím ztvárněním, jejím děním. 

Stylizace simulující přímé prožívání by byla falešná, v literárním díle je v důsledku možné 

docílit jen bezprostřednosti aktu vyprávění. Vypravěč v Šavlích mečích si je tohoto aspektu 

vědom a tematizace „vyprávěnosti“ je zde jedním z faktorů, který se vztahuje k oné 

závaznoszi a „opravdovosti“ zmiňované v úvodu. Nejzřetelněji se projevuje např. v poslední 

povídce Čoromoro: „Právě teď, co si tu víceméně sám pro sebe povídám, sám na sobě 

ověřuji, jak se tenhle způsob komunikace těžko zachycuje perem, jak se brání zafixování 
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písmem, literou.“76 Nebo v povídce Něco jsem zmeškal: „Pokrývám těmito písmenky stránku 

za stránkou, a všecko o ničem, jak by řekla paní učitelka.“77 

Tematizace aktu a aktuálního průběhu vyprávění spojuje Dvořákovy povídky 

s problematikou „skazu“, která byla základně rozpracována Borisem Ejchenbaumem.78 Hana 

Kosáková ve své disertační práci o skazu staví Ejchenbauma do opozice k Viktorovi 

Šklovskému, který při rozboru prozaického díla akcentuje formování dějové složky. „Do 

popředí se […] dostávají jiné složky narace: pozice vypravěče jako textového subjektu, a tím 

nositele určitého hlediska. Anticipuje se tak rozbor nejen na rovině stylové a kompoziční, ale i 

v úrovni sémantického završení díla. Osobitá zkušenost mluvčího se promítá do sdělení a jeho 

utváření, čímž je zahrnut aspekt komunikační.“79 Pro původní Ejchenbaumovu koncepci 

skazu byl zásadní rys mluvenosti, iluze orálního podání. Zde interpretované povídky by tuto 

podmínku zřejmě nesplnily, ačkoliv hovorový a hravý styl vyprávění určité rysy mluvenosti 

vykazuje – v různé míře, záleží na jednotlivých textech, především díky různým zvoláním, 

uvozovacím částicím a nespisovnému lexiku: „Co to na mne prokristapána ten čalounický 

blouznivec vytáhl?“80 „Nu ano, šlo to u nich z kopce.“81 „Z vypouštěcího ventilu dole pod 

frézou crčel v chuchvalcích rezavý sajrajt. A ten ozón, který z něho táhl! Na padnutí.“82 

H. Kosáková ovšem ukazuje, že opozice mluvenosti a psanosti není pro skaz natolik 

určující, „že základem skazových narativů je zainteresovanost a prostředkování subjektu, 

vypravěčova zkušenost a úhel pohledu a další s tím spojené formální postupy […]. Do oblasti 

skazu tak vstupují i ryze psané útvary. Určující je moment přímého aktu komunikace (ať 

mluvené, či psané), sdělení prožitku, subjektivní zkušenost se světem, svědectví, 

prostředkování.“83 Právě proces sdělování, komunikační funkce literatury vystupuje ve 

Dvořákových povídkách do popředí. Jedním z hlavních principů vyprávění je oslovení 

čtenáře, které se často objevuje v textu i přímo, jako rétorická figura: „Protože věřte mi, já 

nevěřím, že by byl Doktor Dochtor blázen.“ „Věci u nás ovšem došly tak daleko, že 
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z pochopitelných důvodů zamlčuji i jméno tohoto někdejšího medika a označuji ho, jak jste si 

povšimli, pouze obecnými čísly.“84 

Podoba vyprávění, typ vypravěče a vyprávěcí situace jsou zásadní pro utváření 

významu textu. Stanzel charakterizuje motivaci vypravěče v 1. osobě v protikladu k literárně 

estetické motivaci vypravěče v osobě 3.: „Podstata vyprávění v 1. osobě […] tkví ve způsobu, 

jak se vypravěč dívá na události příběhu, a ve způsobu motivace výběru toho, co se vypráví. 

Všechno, co je vyprávěno v ich-formě, je nějak existenciálně relevantní pro vypravěče.“85 

Tomuto (toho času) málo probádanému aspektu se podle Stanzela blíží pojem „konfesijní 

přídavek“ Davida Goldknopfa, tedy že „vše, co nám vypravěč v 1. osobě vypráví, má jistý 

charakterizující význam, který přesahuje faktografickou hodnotu řečeného, a to pouze proto, 

že nám to sděluje.“86 V opozici k vyprávění ve 3. osobě, která stojí hierarchicky nad 

zobrazovanou skutečností a skrze ni vyjadřuje určité estetické (které se často mění v  účelové) 

obsahy, vypravěč v 1. osobě podává jen své osobní vyprávění s omezeným rozhledem a 

nadhledem, nic více, ale ani nic méně. Estetického, tedy noeticky oživeného podání zobrazené 

skutečnosti dosahuje jiným způsobem, prostřednictvím své existenciální a tělesné 

zakotvenosti v ní. Vyprávění v 1. osobě zdůrazňuje prostředkování skutečnosti, sama situace 

je vypovídající. Pozice a perspektiva vypravěče jsou stejně hodnotnou složkou významového 

dění textu jako obsah vyprávění. 

Kosáková v tomto bodě odkazuje k pojmu „ponoření vypravěče“ Vladimíra Svatoně: 

„do vyprávění pronikají zdánlivě vedlejší prvky situace, její kontext, který se stává důležitější 

než události samy. Důraz na ‚vyprávěnost‘ příběhů nesměřuje pouze k relativizaci výsledného 

smyslu, ale též k čemusi opačnému – k pocitu, že ‚celek skutečnosti‘ přesahuje jednotlivé 

příběhy, které jsou ve srovnání s ním nevýznamné a opominutelné, a že ona atmosféra děje, 

jeho rámec je mnohem podstatnější.“87  

I problematika vypravěče v souboru Šavle meče tak odkazuje ke zpřítomnění jisté 

situovanosti jako základního dění smyslu v díle. Splývání prožívajícího a vyprávějícího Já 

navíc ukazuje, že nároku věcnosti v povídkách nepodléhá jen zobrazené dění, ale i proces 

jeho zobrazování, tedy samotný akt vyprávění, resp. psaní.  
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Pointa věcnosti 

 

Název této kapitoly odkazuje ke dvěma bodům. Prvním je shrnutí dosavadní analýzy a určení 

funkce věcnosti v souboru Šavle meče, druhý se obrací k poslednímu textovému aspektu 

vztahujícímu se k věcnosti – pointování příběhů. Protože druhý patří ještě k analytické části, 

má zde prioritu. 

Pointa je sémantickým završením textu, přináší určitý významový zvrat, který 

proměňuje jeho celkové vyznění. Obzvláště v krátkých prozaických útvarech, jako je povídka, 

je závěr exponovaným místem a umění pointy hraje u těchto druhů textů důležitou roli. Závěr 

Dvořákových povídek má však spíše funkci otevření významu a jeho vyznění „do prázdna“. 

Pointou Dvořákových povídek je paradoxně nepointovanost. 

U několika povídek v souboru je v závěru tematizována věcná stránka psaní a utváření 

textu. Tím relativizuje jeho pravdivostní hodnotu ve smyslu shody poznatku s věcí (viz 

úvodní kapitolu o věcnosti) a zdůrazňuje jeho komunikační podstatu. Například u Post 

scriptum povídky Vždycky to byla nějaká písnička: „Tak nějak jsem si to měl možnost všecko 

sesumírovat při osekávání kolíků v barabizně Pozemních staveb, kam za mnou po nějakém 

tom roku doputoval – i Fana. […] Fana by to jinak nepodnikal, že už jsem taková šťoura a že 

už zase lezu jiným do svědomí.“88 V dodatku k povídce je zdůrazněna osobní perspektiva 

vypravěče. Významy v textu obsažené se tak stávají spíše návrhem a oslovením, než 

hotovými soudy. 

Když se v závěru povídky Lékař gaučů seznamuje vypravěč s „Klubem podivných 

živností“, tedy bývalými akademickými pracovníky, kteří byli přesunuti do dělnických 

profesí, a představí se jako spisovatel, je tato informace přivítána s tím, že „bude jejich 

kronikářem“. Následuje již jen poslední odstavec: „Nebyla to sice nabídka na vydání sbírky 

básní nebo svazečku próz, nicméně to byla vůbec má první literární nabídka, které se mi kdy 

dostalo.“89 Místo nabízející se hořkosti z panujících společenských podmínek je akcentována 

pozitivní stránka věci, nadějný výhled do budoucna, ve smyslu rčení „všechno zlé je pro něco 

dobré“. 

V průběhu povídky Šavle meče se také objevuje řada závažných témat spojených 

s fungováním a morálním stavem dobové společnosti. Ty jsou ale v posledních odstavcích 

upozaděny radostí z vyřešení všedních starostí hlavních hrdinů. Objevení zmizelého komínku 

a rodinných hodinek, které vypravěči a Dochtorovi oznámí jejich družky, jdou všichni 
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společně oslavit. „A zarazili jsme hned v první hospodě, […] a poručili jsme si čtyřikrát šavle 

meče, vlastně chci říci půl vola, půl včela. Samou radostí už ani nevím, co povídám, samou 

radostí už ani nevím, na kterém tom vltavském břehu jsem.“90  

V obou citovaných pasážích ukazuje vypravěč zřetelně svou tělesnou ukotvenost ve 

světě díla, svou aktuální situovanost. Ta nad ním získává převahu a možná paušální 

významová dovršenost jeho vyprávění se relativizuje.91 Připomíná, že konečným smyslem 

povídek nejsou obsahy zobrazeného dění, ale účast na něm (a na jeho vyprávění, sdílení). 

Pointou se zde stává významová otevřenost. 

Významová otevřenost a nedourčenost jsou pojmy, které můžeme vztáhnout k úvodní 

kapitole o věcnosti a pokusit se shrnout problematiku její realizace v povídkovém souboru 

Ladislava Dvořáka Šavle meče. Tyto pojmy jsou vlastně variací na „věcnost v širším slova 

smyslu“, která byla definována jako odmítnutí pojmových abstrakcí a logických konstrukcí a 

jejich nahrazení konkrétní bezprostřední zkušeností se světem. Úkolem uměleckého textu je 

obnovit čtenářovu citlivost k okolnímu světu „ozvláštněním“ jeho navyklého způsobu 

vnímání. „Umělecké dílo se musí svými textovými předpoklady obrátit k čtenářově vlastnímu 

postavení ve světě, jeho situovanosti, musí ho dovést k tomu, aby si ji sám sobě zpřítomnil 

tak, aby mohl vědomě realizovat akt překonání toho, co je v jeho situovanosti tvořeno pouze 

daností, aby byl skutečně stržen do procesu, do dění svobody. Toho je možno dosáhnout 

jedině prostřednictvím konkrétních představ, které uvedou do pohybu čtenářovu obraznost; 

tyto představy totiž těží z jeho zkušenosti ve světě, a tyto zkušenosti konečně jsou právě 

výrazem jeho určité situace. Jedině na základě konkrétních názorných představ může být 

situovanost zpřítomněna. Samo dění svobody pak spočívá v tom, že pomocí obrazotvornosti 

je vytvářen nový, nedaný smysl daného.“92 

Konkrétní názorné představy jsou tím, co je zde charakterizováno jako „věcnost v užším 

slova smyslu“. Naplnění podmínky věcnosti v uměleckém textu tedy není nutně určeno 

strohostí stylu. Právě naopak, ve Dvořákových povídkách je věcnosti dosahováno mj. 

kumulováním metafor a obrazných přirovnání. Jejich specifika záleží v tom, že nesymbolizují 

abstraktní významy, nezávislé na věcné podstatě zobrazovaných předmětností, ale naopak 

tuto podstatu pomáhají odhalovat. Ukazují věc v aktualizovaných, pojmově nedaných 

souvislostech, v rámci významových vztahů s dalšími prvky situace. 
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Objektem věcného nahlížení se stává i sám proces vyprávění, zprostředkovanost dění a 

uspořádanost oněch významových vztahů. Je zdůrazněna osobní perspektiva a tělesná 

situovanost vypravěče, která omezuje jeho přehled o názorném světě díla. Tato „zapuštěnost“ 

a s ní spojená nemožnost podat „objektivní“ informace ho odkazuje k významové otevřenosti, 

pokud má splnit požadavek věcnosti v širším slova smyslu a nenaplňovat pouze předem 

hotové koncepce konkrétním materiálem. Proto byla v interpretovaných povídkách odhalena 

výrazná tendence subjektivizaci hodnotících soudů a důraz na komunikační povahu textu, 

obracení se ke čtenáři jako partnerovi v dialogu. 

Pro komunikaci se čtenářem je v díle potřeba vytvořit sdílený časoprostor, který se 

může vztáhnout k jeho vlastní situovanosti. Proto je názorný svět díla vybudován na základě 

mimoumělecké skutečnosti. Dobově podmíněné reálie jsou ve Dvořákových povídkách 

ovšem jen materiálním podkladem díla, v jeho výsledném obraze ztrácejí svou jedinečnost a 

jsou jeho samozřejmou součástí stejně jako trvalé duchovní principy či intertextové a 

intratextové odkazy. 

Do díla se tak promítá především osvojená zkušenost vypravěče, do které patří nejen 

prožité události a věcné znalosti, ale také zaslechnutá řeč, osobní i literární příběhy atd. 

Odklon od autoritativního podání neznamená nutně větší „objektivitu“ či „subjektivitu“, 

hranice těchto pólů jsou proměnlivé. Znovu narážíme na paradoxní spojení dvou zdánlivě 

protikladných pólů určité kvality literárního textu, tentokrát ve smyslu „objektivní 

subjektivity“ či „subjektivní objektivity“. Vypravěč nám podává obraz světa, za který se může 

osobně zaručit, podává ho co nejdůsledněji, pokud možno bez zkreslujících záměrů, ale 

nedává mu paušální ani obecnější platnost, aby si zachoval integritu. Snaží se provést čtenáře 

procesem utváření svého poznání, aby mu dal možnost toto poznání s ním sdílet a ověřit si 

jeho platnost jako celku. „Jedná se tedy o zpřítomnění základní lidské zkušenosti jako takové, 

v jejím časovém průběhu, v konfliktech a v možnostech, které otevírá.“93 
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Teorie komiky 

 

Komika jako kulturní fenomén je již od antiky předmětem teoretické reflexe přesahující 

oblast literatury a umění. Rozšíření pojmu mimo uměnovědu přináší jeho významovou inflaci 

a rozkolísanost, kterou je v odborném textu potřeba reflektovat. Česká uměnovědná teorie 

komiky je poměrně nerozsáhlá, v současné době je zastoupena pouze knihami Vladimíra 

Boreckého. Podstatné rozpracování fenoménu komična (a humoru) přinesla spíše zahraniční 

uměnověda, v 19. století především z hlediska estetiky a filosofie, doplněného ve století 20. 

psychologickým a antropologickým přístupem. Ačkoliv jsou tyto přístupy závislé na dobovém 

kontextu svého vzniku, opakují se v nich stále stejné principy. Nové teorie tak nenahrazují již 

existující, jsou spíše jejich rozšířením a upravením. 

Základními znaky komiky jsou nevážnost a veselost, komika je zdrojem pobavení, příp. 

smíchu. V přehledových studiích a příručkách jsou rozlišovány tři základní tradice zkoumání 

komiky, čili makroteorie.94 První z nich je teorie superiority, která vychází z Platonova pojetí 

a jejímž klasikemje Thomas Hobbes. Podle ní je smích projevem potěšení z nadřazenosti nad 

objektem komiky, resp. jeho ponížení. Druhá je teorie inkogruence, vycházející z Kanta a 

zastoupena především v myšlení Arthura Schopenhauera. Podle ní je komický efekt způsoben 

nesouladem mezi dvěma jevy, které jsou uvedeny do spojitosti. Třetí je pak teorie relaxace, 

rozvíjená Herbertem Spencerem a později hlavně Sigmundem Freudem. Podle ní je smích 

vyvolán uvolněním nahromaděné psychické energie či napětí. 

Ani jedna z těchto teorií není schopna uspokojivě vysvětlit zdroj komiky ve všech jejích 

možných variacích a podat všezahrnující výklad. Každá je součástí širšího myšlenkového 

komplexu a je budována na pozadí specifických přístupů. Při pokusu o zobecnění jejich 

poznatků dochází k nepřesnostem a neúnosné abstrakci použitých pojmů, které ztrácejí na 

informativnosti. Řešením se nezdá být ani kombinace těchto teorií,95 může jim být ovšem 

přiznána omezená platnost. Jednotlivé makroteorie se zaměřují na různé aspekty komiky. 

Nejzřetelnější rozdíl vyvstává mezi teoriemi superiority a relaxace, které se zaměřují na pocit 

pozorovatele, na jedné straně, a teorií inkogruence, která zkoumá především strukturu 

komického objektu na straně druhé. Inkogruence tak nabízí určité vodítko při analýze 

komických forem a obecně nejrozšířenějším konceptem. Přesto se objevují výhrady, které 
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zpochybňují přesvědčivost názorů, že by sama nesourodost mohla být zdrojem veselí. 

S odvoláním na George Santanayu, který považuje jakoukoliv nesourodost jako takovou za 

nepříjemnou, pokouší se Tomáš Kulka tuto teorii revidovat. Dochází k závěru, že paradoxy 

nemohou být vtipné, dokud nepochopíme, jak k nesourodosti došlo, kde nastala chyba a jak ji 

vyřešit. „Příslušné pobavení vyjádřené smíchem je způsobeno skokem ze stadia kognitivní 

disonance do stadia kognitivní resonance.“96 Tím se ovšem od struktury komického objektu 

dostáváme opět k výkonu pozorujícího subjektu. Než pokročíme dále, je potřeba vztah těchto 

dvou členů blíže prozkoumat, a to již s důrazem na specifiku literárního díla a vyjasnění 

terminologie. 
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Komika a humor 

 

Nicolai Hartmann ve své Estetice odlišuje komiku jako vlastnost, kvalitu objektu od humoru 

jako schopnosti pozorovatele či tvůrce vidět, uchopit a reprodukovat komické.  Dotýká se tak 

rozkolísanosti v užívání těchto dvou termínů. Komika a humor bývají zaměňovány,97 

případně stojí vedle sebe jako dva různé fenomény stejného druhu, nebo je humor podřizován 

komice jako její typ.98 Všechny tyto možnosti označuje Hartmann za chybné. Humorista není 

komický, nesmějeme se jemu, ale s ním něčemu jinému, tedy předmětu jeho humoru, a sice 

díky tomu, že on umí na tomto předmětu ukázat ono komické. Naopak člověk komický si není 

své komičnosti vědom, k tomu mu chybí právě humor. Komično je vždy nedobrovolné, 

nevědomé, nezáměrné. V případech, kdy je záměrně vytvářené, jde jen o nápodobu. Z toho je 

patrné, že komika a humor nejsou paralely, nýbrž spolu souvisí. Humor se vztahuje k již 

existující komice, bez ní by nemohl vůbec vzniknout, všechna komika ale ze své strany 

humor vyvolává a zároveň ho vyžaduje jako adekvátní reakci.99 I v naší interpretaci budeme 

vycházet z tohoto pojetí komiky jako vlastnosti a struktury objektu a humoru jako schopnosti 

a způsobu subjektivního vnímání. 

Zůstává však otázkou, zda skutečně existuje komický objekt sám o sobě. Wolfgang 

Preisendanz ve studii Zum Vorrang des Komischen bei der Darstellung von 

Geschichtserfahrung in deutschen Romanen unserer Zeit ukazuje, že komika je vždy závislá 

na předmětu a podmíněná jeho pojetím. Klade si otázku, zda v literárních textech vystupuje 

komika líčených věcí, nebo komika jako hledisko zobrazení. Zdůrazňuje „komizující“ 

moment – komické působení vypravěčského gesta, způsobu psaní a kompoziční metody – a 

prosazuje, aby napříště byla komika chápána, s ohledem na její podmíněnost danou 

zobrazovací metodou, teprve jako efekt principu zpracování, a nikoliv obráceně, kdy je 

zobrazení chápáno jako reakce na samozřejmou, kanonickou komiku vyprávěných a líčených 

obsahů.100 Stanovisko, podle kterého komika sama o sobě vlastně neexistuje, je ovšem typické 

právě pro oblast literatury. 

Na problematiku zobrazování komického obsahu v literárním textu naráží Přemysl 

Blažíček ve své analýze Švejka, kde konstatuje, že v textu románu „výjevy samy o sobě 
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nekomické jsou odhaleny ve své komičnosti“.101 Tento výrok pak doprovází poznámkou: 

„Komicky působí, jak známo, pozorovaný jev, kdežto humor je záležitostí pozorovatelova 

životního postoje. V literárním uměleckém díle, jehož předmětný svět vyjadřuje určitý 

autorův postoj, a v němž tedy záleží na tom, jak je určitý jev pojat a prezentován, lze stěží 

obojí přesně rozlišit.“102 

Komično je tedy vlastní především každodennímu životu a divadlu, tedy skutečné, 

nechtěné komice a komice hrané. Objekt působí přímo na vnímatele, který jeho komičnost 

potvrzuje svou okamžitou reakcí. Dalo by se tedy v těchto případech uvažovat o konsenzuální 

komice, vlastní svému předmětu. Zprostředkovanost literárního podání ovšem odebírá 

komičnost předmětu a převádí ji na způsob, jakým je představen. Proto je možné výjevy samy 

o sobě nekomické prezentovat tak, aby se ukázaly jako komické. Takové prezentace může být 

dosaženo pouze humoristickým viděním toho, kdo čtenáři tyto výjevy zprostředkovává – 

vypravěče. 
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Postavy 

 

Osobní vypravěč a hlavní hrdina prvních Dvořákových povídek byl označován za vypravěče 

humoristického. Je obklopen dalšími humoristickými, častěji však komickými postavami. 

Uvedenou typologii představil ve výše citované studii H. R. Jauss, který rozlišil nehrdinného, 

komického, groteskního a humoristického hrdinu.103 Podobně jako u Hartmannova rozlišení 

komického a humoristického člověka, jsou první dva typy hrdinů neuvědomělé objekty 

smíchu, druhé dva jsou naši průvodci a společníci ve smíchu. 

 

Komické postavy 

 

Čím jsou některé postavy komické? Při přehledu teorií komiky jsme uvedli, že podstatou 

struktury komického je inkogruence, nesourodost, rozpor. V čem tento rozpor spočívá? Ve 

své slavné studii Smích identifikuje Henry Bergson jako komickou strnulost, ztuhlost, 

automatičnost, která nahrazuje pružnost a životnost. Komický je člověk, který se chová jako 

stroj. Jeho pojetí přebírá a rozvíjí i Helmuth Plessner ve své knize Lachen und Weinen a jako 

komické označuje každé osamostatnění prostředku. Přehnaná obřadnost, zmechanizovaná 

byrokracie, nadutost, která dosazuje pravidla na místo přirozenosti, jsou pro svou  ztuhlost a 

neživotnost k smíchu. Komickou se stává každá forma, která potlačuje obsah, každá litera, 

která chce šikanovat ducha. Plessner Bergsonovu teorii upřesňuje, přičemž nepokládá za 

rozhodující konflikt mezi strnulostí a životností – podstatou směšnosti je pro něj proti-

smyslnost, která se představuje a je akceptována jako jednota.104 

Nejvíce takových komických postav se objevuje ve Dvořákově povídkovém souboru 

Šavle meče. Taková je paní učitelka Doláková z povídky Něco jsem zmeškal, od níž hlavní 

hrdina, který ze školy vyšel již před 30 lety, dostane dopis s hodnocením jeho povídky Vlci, 

která je zároveň první povídkou souboru: „A paní učitelka je důkladná, bere své povolání 

vychovatelky v celé jeho vážnosti a šíři a nepolevuje ani v pokročilém, dalo by se dnes už 

možná říci, požehnaném věku. A je pohotovější než Dilia. Stačí, aby se někde objevil text 

podepsaný mým jménem (ke všemu mé příjmení nosí podle telefonního seznamu jen v Praze 

asi tři sta osob, takže to často od paní učitelky slíznu i za své jmenovce), a mohu s jistotou 
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očekávat, že do týdne, nejvýš do čtrnácti dnů mám od ní na stole zevrubný kritický elaborát, 

včetně oznámkování. Paní učitelka známkuje podle starého ritu dvěma známkami. Před 

lomítkem je vždycky známka za obsahovou a slohovou stránku úkolu a za lomítkem pak 

známka za celkovou úpravu.“105 Příkladů automatismu je zde hned několik. Paní učitelka není 

schopna vystoupit ze své role a přizpůsobit se změněné situaci, v níž její bývalý žák již není 

dítětem, ale samostatným dospělým člověkem. Stále si zachovává svou nadřazenost, ačkoliv 

se jejich skutečný vztah již dávno změnil. Její zmechanizované počínání ještě podtrhuje 

neschopnost rozlišit jednotlivce se stejným příjmením. Navíc i v rámci své vychovatelské role 

užívá paní učitelka schematické prostředky a kritéria. Hodnotí vždy dvěma známkami bez 

ohledu na to, že úprava povídky tištěné v časopise jistě nezávisí na jejím autorovi, protože na 

základě jejího stylu předpokládá, že i její rukopis byl neuspokojivý.106  Rovněž její hodnotící 

nárok, aby byl hrdina jasně dobrý, nebo špatný, a představa, že námětem literatury by měla 

být jen závažná společenská témata, vypovídá o rigidním myšlení. 

Dalšími komickými postavami jsou pan Efef, pan Echech a Miluška z povídky Jak 

hromady pobitých ptáků. V té je poprvé představen Doktor Dochtor, zde konkrétně jako 

prodavač v antikvariátu. Dochtor schraňuje nedostatečně zničené zakázané knihy, jejichž 

likvidace probíhá v suterénu obchodu. Když je přistižen a konfrontován vedoucím Efef, je mu 

vyčteno, že neprodal ani jednu Věčnou Ambru, načež se Dochtor „rozřehoní na celou 

prodejnu“. Vysvětlení jeho reakce přichází záhy: „[…] Věčná Ambra je poslední bestseller 

nakladatelství, v němž byl nynější vedoucí n. p. František Efef prokuristou, šéfredaktorem a 

propagačním ředitelem, zmíněná Miluška sekretářkou, bobečkem samotného nakladatele 

Ferdinanda Echech, který je nyní za socialismu shodou okolností prokuristou svého 

někdejšího prokuristy Františka Efef. […] Ti dva si prostě támhle v kanceláři vyměnili židle. 

[…] Ti dva se snad první v Praze sami z vlastního rozhodnutí a o své újmě znárodnili.“107 

Trojice komických postav se mechanicky adaptovala na změnu společenských pravidel 

tak, že se chováním přizpůsobila novým normám, ale v jádru zůstala stejná. Znárodnění je zde 

použito pouze jako formule bez ohledu na jeho významový obsah, s kterým si toto použití 

vlastně protiřečí. Ukazuje se zde komický rozpor mezi ideou a jejím naplněním. Vedoucímu 

Františkovi Efef nezáleží na idejích, ale pouze na zisku. Proto je schopen se přizpůsobit 
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jakémukoliv režimu. Proto by byl ochoten odpustit Dochtorovi jeho přestupek, pokud by se 

obchod se zakázanými knihami ukázal jako výnosný. Mechanicky uplatňuje kritérium zisku 

bez ohledu na podmínky, kterým je vystaven. Jiné než materiální hodnoty nerozlišuje, v 

kontaktu s hodnotami kulturními, na něž uplatňuje stejná měřítka, působí tedy jeho jednání 

komicky. 

Neméně komickými postavami jsou i paní Ema a slečna Emuše z povídky Podnájem 

v Malém Berlíně. Matka s dcerou, ke kterým se vypravěč nastěhuje do podnájmu, mají stejně 

málo smyslu pro duchovní hodnoty jako Efef. Jejich výběr nájemníka je řízen čistě 

pragmatickými motivy. „Paní Ema, tedy prabytná, se zhlídla právě v tom, že jsem byl už 

student postarší, z čehož jí eo ipso vyplynulo, že budu taky usedlejší.“108 Knihy, které student 

filozofické fakulty začne vyndávat z kufru, obě dámy šokují. 

„Omráčil je hlavně Jakubec. Jeho dvojsvazkové dílo Dějiny literatury české jim prostě 

vzalo dech. Paní Ema považovala v prvním okamžiku obě Jakubcovy cihly za bible, za Písmo 

svaté, a vyjekla, proč hned dvě. Děsila se asi, že se při vší své opatrnosti nakonec přece jen 

přehmátla a vzala na byt nějakého bohoslovce, příštího fláterníka vyznávajícího celibát. 

Emuška v přiléhavých teplácích, které jí dávaly možnost předvést mi dost žádoucí 

oblasti svých tvarů vpředu i vzadu (nebyl-li to zase jen nějaký make-up), s oběma svazky 

Jakubce v rukách žonglovala nahoru a dolů, jako by to byly činky.“109 

Stejně jako pan Efef rozlišují Ema a Emuše pouze omezenou škálu hodnot, které jsou 

určeny v tomto případě ne touhou po peněžním zisku, nýbrž touhou po zajištění, pohodlí a 

společenském postavení, resp. po „Josefu živiteli“. Měří všechny muže optikou potenciální 

ženitby, a pokud ho shledají vhodným, matka mu podstrojuje a dcera s ním flirtuje. Když se 

ovšem mají vypořádat se závažnějšími myšlenkovými či morálními obsahy, působí jejich 

omezenost a zároveň odhodlanost jít si za svým cílem samozřejmě komicky. 

Jako doklad uveďme ještě jednu epizodu ze jmenované povídky. Emuše vyzdvihuje 

kultivovanost německých vojáků, kteří byli všichni vybaveni kartáčky na zuby, zatímco 

Rusové si mazali zubní pastu na chleba. „Když jsem to přešel mlčením, udělala Emuše 

historickou paralelu, za kterou by na ni mělo být lyceum Elišky Krásnohorské hrdé: Jako 

barbaři rozkotali Řím, tak Rusové dobyli Berlín […] a všecičko jen proto, že neznali kartáčky 

na zuby a pastou si mazali chleba.“110 Emušina neschopnost uvědomit si vyšší souvislosti a 

její touha okouzlit nájemníka duchaplnou konverzací ústí v nechtěnou směšnost. 
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Jauss ve své studii v odkazu na Freuda a Hegela charakterizuje jako komickou postavu, 

která je v zajetí určité vlastnosti své povahy. Paní učitelka mechanicky vykonává své povolání 

bez ohledu na konkrétní situaci a její smysl. Ziskuchtivost pana Efef ho omezuje v morálně a 

kulturně významných situacích a Emušina vdavekchtivost určuje její chování i ve chvílích, 

kdy to není vhodné. Komické postavy znázorňují lidské typy,111 jejich směšnost není závislá 

na konkrétním kontextu, době či režimu, ale je založena univerzálně. 

Plessner ve své knize dochází k závěru, že skutečně komický může být jen člověk, 

protože náleží více rovinám bytí zároveň. Příroda stvořila člověka jako existenci s dvojitým 

dnem. Náleží více hlediskům a rovinám, na nichž působí protichůdné síly, které případně 

vyvolají komický dojem.112 Analyzované postavy jsou zcela ponořeny do aktuálního bytí a 

mají pouze pragmatický, utilitární postoj ke skutečnosti. Jejich komičnost spočívá v 

uzavřenosti na jedné rovině existence v momentech, kdy jsou vystaveny kontaktu s rovinou 

jinou. Svou komičnost si neuvědomují, kvůli své omezenosti nejsou schopny odstupu, který je 

potřebným předpokladem humoristického vidění.  

 

Humoristické postavy 

 

Podle Jausse je humoristický hrdina schopen smát se sám sobě a v triumfu vědomí nad nároky 

reality vyvolat v divákovi či čtenáři humoristický postoj ke světu. Sám k sobě zaujímá vztah, 

který mu umožňuje ubránit se možnému utrpení a proti nepřízni skutečnosti zdůrazňovat 

princip veselosti a radosti.113 Tuto podmínku plně splňuje výše zmíněný Doktor Dochtor, 

který se kromě povídky Jako hromady pobitých ptáků objevuje také v dalších třech povídkách 

– Šavle meče, Archetypy a Čoromoro. Svou humornou povahu si zachovává v každé variaci. 

Doktor Dochtor reaguje na krizovou situaci, kdy je přistižen při prohrabávání nůše se 

zakázanými knihami, smíchem. Smíchem reaguje, i když je jako proletář vyhozen ze svého 

zaměstnání v antikvariátu poplatníkem milionářské daně, pro nedostatečnou kvalifikaci, 

ačkoliv má vysokoškolský diplom. Dochtorův smích je emblematický, provází jej všemi 

povídkami, v nichž vystupuje, a stává se jeho charakteristikou. Dochtor se dokáže vymanit ze 

svých pragmatických zájmů a nahlédnout směšnou rozpornost i závažné situace. Je vypravěči 

rovnocenným partnerem, smějí se spolu, a to i sobě navzájem.  V povídce Šavle meče vypráví 
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hlavní hrdina Dochtorovi o své bytné Piskáčkové, která mu zazdila komínek ke kamnům, aby 

byl její pokoj prohlášen za neobyvatelný, a o tom, jak teď doma se ženou a dítětem mrzne. 

Jeho posluchač se přitom zalyká smíchy a označuje „bábu Piskáčici“ za „moderního génia“.114 

Adekvátní reakce smíchem a humorná odpověď potvrzuje rozpoznání komična v prekérní 

existenční situaci.  

Humornou povahu a triumf nad (představovanou) skutečností osvědčuje i vypravěč. 

Jeho hledisko ovšem není tak uvolněné jako Dochtorovo. Omezenost lidské povahy nespočívá 

jen v úplné vážnosti, ale i nevážnosti,115 nejen v akcentu na pragmatické důsledky, ale i 

v naprosté netečnosti k nim. Humor se nezakládá na nezájmu, ale na překonání nároků, 

s kterými zároveň neztrácí kontakt. Vypravěčova role spočívá, mimo jiné, v odhalování a 

osvětlování těchto vážných nároků, které jsou posléze odhalením komičnosti rozporu, který 

mezi nimi vzniká, překonávány.116 Jaké jsou podmínky, aby mohl být rozpor shledán 

komickým?  Jak již řečeno v úvodu, podmínkou komičnosti je kognitivní rezonance, tzn. že 

musíme rozumět podstatě rozporu. Pokud na nás má určité nároky okolní realita, ať už 

v jakékoliv podobě, které nesouzní s našimi představami, jsme tedy zdrojem rozporu sami a 

musíme mu rozumět. Pokud ovšem my máme nějaké nároky na okolní realitu, které se nám 

nedaří uplatnit, rozpor nás pouze mate a nejsme schopni jej překonat, dokud nezjistíme, proč 

nastal, případně dokud na něm neztratíme svůj praktický zájem. 

Situace, ve které se ocitne vypravěč v povídce Lékař gaučů, je pro něj záhadná. 

Neshoda mezi činností čalouníka, se kterým se vypravěč snaží sblížit, tedy opravou nábytku, 

a jeho užíváním chirurgických termínů pro nástroje a postupy při této činnosti by mohla být 

snadno vnímána jako komická. Vypravěč se snaží zapojit se do této hry na operaci, ale bez 

znalosti jejího zdroje a důvodu jeho snaha selhává. Teprve až když se vysvětlí nedorozumění 

mezi vypravěčem a „lékařem gaučů“, který se domníval, že je jeho nový společník donašeč, 

vzniká prostor pro humorné uvolnění. Zjištění, že řemeslník je bývalým studentem medicíny, 

vysvětluje jeho předchozí hru a odhaluje zdroj komické nesourodosti. Seznámení obou postav 

vynáší na světlo absurdnost a směšnost situace, kdy se snažil odehnat člověka stejně 

společensky perzekvovaného v domnění, že jde o kolaboranta. Teprve vzájemná důvěra a 

srozumění jsou předpokladem pro rozvinutí humorného společenství, které je nutnou 
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podmínkou pro plné rozvinutí komiky: „Komično bychom nemohli vychutnat, kdybychom 

byli osamělí […] Smích […] v sobě ukrývá tajné srozumění, řekl bych přímo spoluúčastenství 

s ostatními smějícími se, ať už skutečnými či pomyslnými.“117 Vypravěč Dvořákových 

povídek není nikdy zcela osamělý, obrací se ke svému publiku, neustále udržuje kontakt se 

svým potenciálním čtenářem. Vztah vypravěče ke čtenáři je vztahem otevřené důvěry, takové, 

která je potřebná ke vzniku humorného společenství. Komunikace se čtenářem je založena na 

předpokladu oboustranné důvěry. Vypravěč tak vytváří toto smějící se spoluúčastenství, 

rovnocenný, přátelský vztah se čtenářem, který budí dojem upřímnosti a nemanipulativnosti 

textu. 

Bergson vyvozuje ze společenské povahy smíchu i jeho společenskou kritickou a 

nápravnou funkci. V jeho pojetí je smích pokutou za směšnost, tedy neživotnou ztuhlost a 

podnětem k její nápravě. Díky této tezi je Bergsonova teorie řazena k makroteorii superiority. 

Nezdá se ovšem, že by ve Dvořákových povídkách měla komika společensky kritickou 

funkci. Bergsonova koncepce společnosti neodpovídá jejímu obrazu v Šavlích mečích. 

Totalitní společnost padesátých let, ze které povídky vycházejí, byla ve svém automatismu 

spíše vhodným objektem komiky, než jejím „přirozeným prostředím“. Teprve na okraji této 

oficiální většinové společnosti se formuje humorné společenství postav z Dvořákových 

povídek. Jejich smích nemá moc, sílu ani ambice k společenské nápravě, jeho funkci je tak 

třeba hledat jinde.  
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Jazyk 

 

Médiem literárního textu je výhradně jazyk, proto je komičnost v literatuře povýtce 

komičností slovesnou. Slovní komika se svou nezáměrností se ve Dvořákových povídkách 

nevyskytuje. Žádná z jeho komických postav není založena či doprovázena komickou řečí. Na 

jazykové rovině můžeme u Dvořáka mluvit výhradně o záměrné jazykové komice, resp. 

humoru, jak jej popsal Josef V. Bečka ve svém článku Komika a humor v jazyce: „[Humor je] 

duševní dispozice […] vidět věci s jejich komické stránky nebo hledat na věcech jejich 

komickou stránku, nebo ještě lépe, vykládat věci s jejich komické stránky. […] Prostředek 

humoru není tedy komika sama, nýbrž komický výklad nebo pojetí věci. Nepokládáme za 

projev humoru úmyslná komická gesta, komickou mimiku nebo chování; projev humoru má 

vždy základ v myšlence, je to úmyslná myšlenková komika. […] nejbohatším výrazovým 

prostředkem humoru je řeč.“118 

Jazyk jako prostředek literárního zpracování rozhoduje o komickém či jiném vyznění 

vyprávěných obsahů, které jsou závislé na své formě – styl je v beletrii předním 

významotvorným činitelem. V důsledku by tak bylo možné prohlásit, že jiný, než jazykový 

humor se v literárním textu nemůže uplatnit. V užším pojetí je však možné odlišit humor, 

který sugestivním podáním odhaluje komičnost určitého charakteru či situace, a humor, který 

je založen v rovině slova. Bečka ve svém článku rozlišuje tři druhy jazykového humoru – 

situační, myšlenkový a slovní. Jádro prvního z nich spočívá právě v tématu, nikoliv 

v jazykovém vyjádření.119  Prvky myšlenkového humoru jsou rozloženy mezi téma i jazyk. 

Konečně humor slovní dosahuje komického účinku výhradně jazykovou aktualizací. Rozlišit 

mezi posledními dvěma druhy humoru je ovšem obtížné, myšlenka na rozdíl od charakteru a 

situace nemá ani potenciální předmětný předobraz, neexistuje mimo jazykové vyjádření, a to i 

vně literárního textu. Proto na rozlišení mezi těmito dvěma druhy humoru z Bečkovy 

typologie rezignujeme a budeme je analyzovat souhrnně jako jazykový humor.120 

Nejčastějším projevem jazykového humoru ve sbírce Šavle meče je nezvyklé užití 

metafor a frází. Celkem konvenční obrazné pojmenování je opakováno v aktualizovaném 

kontextu, který je uvádí do absurdních souvislostí. Když farář Kutchan z povídky Chronos a 

kairos během jízdy autem mluví o tom, jak technická civilizace přivádí lidi na víru, dokazuje 
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to výpůjčkou slova „zázraky“ pro civilizační vynálezy. Vypravěč posune tento motiv do 

komické roviny: „Co se mě týče, ve mně by se krve nedořezal. Až do téhle chvíle jsem byl 

očitým svědkem nejméně půl tuctu zázraků. Jen zázrakem jsme se nenavezli do žebřiňáku, jen 

zázrakem jsme se nerozpleskli o sajtnu náklaďáku s vlečňákem a vzápětí se jen zázrakem 

podařilo nějakému traktoristovi vyváznout životem, ale jen tak, že v poslední chvíli strhl své 

vozidlo do příkopu.“121 Samostatně by slovo „zázrak“ v těchto dvou kontextech nemuselo 

působit komicky, ovšem jejich motivická návaznost slučuje duchovní význam s jeho 

dehonestujícím laickým frazeologickým užitím v komické nesourodosti. 

Podobný posun najdeme v povídce Čoromoro. Přejaté slovo „kulak“ vypravěč 

přirovnává k tažnému ptáku, který se zde usadil, protože zde létá stejný hmyz, jako tam, kde 

byl dosud doma. Doktor Dochtor mu v dialogu odpovídá: „Takže si sednem a sepíšem petici 

pro Ústav jazyka českého a rezoluci pro akademika Havránka. Upozorníme je, že v našich 

krajích začíná poletovat jakýsi blíže neurčený podivný hmyz, za nímž se k nám stahuje ještě 

podivnější ptactvo.“122 Nahrazení zdrojového slova jeho metaforou bez reference k 

původnímu významu zde opět vytváří komickou inkogruenci. 

Pro překládání motivu do různých kontextů je využito i homonymie, v povídce 

Archetypy například hned ze začátku, v reakci na školení o „kole dějin“, které se chystá 

„někdo zvracet“: „‚Já už se z toho zvracení vážně pobliju,‘ řekl Doktor Dochtor, ‚tobě z toho 

není íbl?‘123 

Příkladů by bylo možné uvést ještě mnoho. V textu povídek jsou prakticky využity 

všechny postupy (záměrné) slovní komiky, které popsal Bergson – vložení absurdní myšlenky 

do vžité fráze, doslovné porozumění výrazu použitému v přeneseném smyslu, soustředění na 

hmotnou stránku metafory, prodloužení myšlenky až po její převrácení či její transpozici z 

přirozené tóniny.124 Variace motivů, intertextových a intratextových odkazů, frází a 

obrazných pojmenování a jejich překládání do nových kontextů utváří v Šavlích mečích 

Dvořákův dynamický styl. Vedle rozvíjení příběhu, tedy posloupnosti určitých událostí, je to 

základní prostředek rozvíjení textu. Může vytvářet přechod mezi replikami v dialogu, 

mezi dialogem a vyprávěním, vyprávěním a zamyšlením apod. Zároveň jsou vybrané návratné 

motivy kompozičním centrem povídek, promítají se i do názvů a mott. 

Tato oscilace mezi kontexty a jejich výsledné propojení ústí většinou v komický účinek. 

Můžeme říci, že celkově je vyprávění povídek ve sbírce Šavle meče humorné, i když občas 
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kolísá k vážnosti. Takové kolísání je ovšem myšlenkový pohyb směrem zpět, protože humor 

je až výsledkem překonání vážného a závažného. Toho si je vědom i vypravěč, který 

mnohokrát zpětně vysvětluje, co vedlo k vytvoření vtipu: 

 „Já jsem samosebou nepřeslechl jméno svého předchůdce, […]. Naopak jsem si je vryl 

do paměti, hned jak je vyslovil. Skočil jsem po něm a bylo mi jako pejskovi, který narazí na 

čerstvou stopu a pustí se po ní. 

Abyste rozuměli, tady se toho člověk od nikoho moc nedoví. Nikdo vám tu neřekne nic, 

aby to bylo na rovinku. Na všecko musíte zpoza rohu. Ostražitost těchto věčně podváděných 

odsouzenců k těžké jednotvárné práci a jejich uzavřenost vůči přivandrovalcům vyvrženým 

z jiného společenství, jako třeba byl Doktor Dochtor nebo já, mě tady už kolikrát dožraly na 

nejvyšší míru. A ať si to v hlavě převracím, jak chci, pořád mi vychází, že to musí být jen 

předsudek, falešný dohad, jakási hluboká nevykořenitelná nedůvěra v nás, pocházející snad 

ještě z dob jurt, která nám pořád našeptává: pozor, připrav si kyj! Proč se z nás už jednou 

neozve: odhoď ten kyj, co skrýváš za zády, tohle je přece člověk jako ty!“125  

Komentář ke vtipu zde odhaluje negativní situaci, která osvětluje důvody jeho 

směšnosti. Závažnost této situace však znovu odlehčuje a relativizuje humorné vyznění 

závěru komentáře, komičnost zpředmětněné metafory kyje. Vážné vyznění je tak vždy 

zvráceno a nikdy nedospívá k plnému významovému rozvinutí. 

Jak již řečeno, nezdá se, že by komika měla ve Dvořákových povídkách nápravnou 

funkci, kterou jí připisuje Bergson. Z  citované pasáže je zřejmé, že kritické hodnocení 

poměrů zaznívá spíše ve vážně stylizovaných pasážích a humorné úseky pak kritický osten 

vypravěčova komentáře otupují, i když jej neruší zcela. Přesmyk kontextů umožňuje 

vypravěči nechat přímočaré otázky bez odpovědi, např. když naváže na Doktorovu otázku se 

„zvracením“: „Co se mne tkne, já už jsem měl kolik týdnů žaludek tak jako tak na vodě, 

protože mě víceméně přinutili dělat u stroje, který páchne jako stoka.“126 Návaznost na 

Doktorův vtip prodlužuje motiv „zvracení“ a rozvíjí příběh, nechává tak původní otázku 

vyznít do prázdna a její obecný charakter nahrazuje osobním tónem. 

Wolfgang Preisendanz ve své knize Humor als dichterische Einbildungskraft zkoumá 

obrazotvornou funkci humoru v realistických dílech. Podle něj humoristická dimenze vzniká 

u způsobu vyprávění, který události nezobrazuje pouze přiměřeně, ale vyjadřuje jejich 

prostřednictvím zvláštní významové vztahy. Empirická existence smyslové, hmatatelné a 

viditelné oblasti, se dostává do napjatého vztahu se svým významem v rámci subjektivní 
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reflexe literárního díla. „Tuto polaritu objektivní empirické existence a poetické esence 

v artikulované skutečnosti vytváří a zavazuje humor.“127 Preisendanz poukazuje na důležitou 

subjektivizační funkci humoru. Věcnost Dvořákova vyprávění ho skutečně přibližuje 

realistickému stylu v popisné rovině, v rovině významové se však vždy ozývá konkrétní hlas 

osobního vypravěče. Tam, kde se odhodlá k obecnému kritickému hodnocení doby, celkově 

humorná atmosféra vyprávění a s ní spojená subjektivizace zmíněnému hodnocení odebírá 

finální platnost a nabízí jej spíše jako repliku k dialogu se čtenářem. 

Kritická funkce je tedy součástí významového působení humoru ve Dvořákových 

povídkách, ale nevyčerpává jej zdaleka zcela. Blažíček ve své švejkovské studii kritický 

význam humoru přisuzuje noetické hodnotě díla, která je teprve předpokladem pro jeho 

hodnotu estetickou. „Smích, vysvobozený z takového služebného postavení, může volně 

roztančit svůj nevážný a znevažující vír a vše, co s sebou strhává, vynést do nových, 

odhalujících souvislostí: neslouží poznání, sám jím je. Ale jen tak mimochodem, protože je 

něčím víc.“128 Pro pouhé tlumočení poznání by nebylo potřeba literárního textu. Pro pouhé 

vyjádření kritiky by nebylo třeba humoru. Humor je ve své podstatě mnohovýznamový, 

přičemž jeho plnou významovost není možné racionálně zachytit. Určit mu jednoznačnou 

funkci by znamenalo jeho ochuzení. 
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Situace 

 

Triádu druhů komiky doplňuje, vedle charakterové a slovní, komika situační. Typickou 

nezáměrnou komickou situaci jako uklouznutí po banánové slupce ve Dvořákových 

povídkách nenajdeme. Jako v předešlých kapitolách se i v této oblasti stává vypravěč (a další 

humoristické postavy) nikoliv pouhým pozorovatelem a zprostředkovatelem komického, 

nýbrž jeho vlastním objevitelem a tvůrcem.  

Ačkoliv se k této kategorii nepodařilo nalézt konkrétní teoretický podklad, bylo by snad 

možné analogicky k humorné postavě a jazykovému humoru vytvořit i humornou situaci. 

Tedy situaci, která je záměrně konstruována pro pobavení všech zúčastněných. Moment, ve 

kterém člověk ztratí praktický zájem na své činnosti a chce se chovat tak, aby jeho jednání 

bylo zdrojem smíchu. Takovým zdrojem smíchu je hra. Hra, ve které má volný průchod 

fantazie, hra nevázaná, bez pravidel, taktiky, vítězů a poražených, tak, jak ji vídáme u dětí. 

Právě dovádivá nevázanost se může stát zdrojem radosti, jak ukazuje Plessner ve své 

monografii.129 V Šavlích mečích se ve stejnojmenné povídce taková epizoda objeví. Jejím 

strůjcem je Doktor Dochtor, který uvolní vagóny vlečky v továrně, aby se na nich společně 

s vypravěčem svezli. „Náš vláček nabíral rychlost. A jak ho kolejnice pěkně vedly a snášely 

dolů do údolíčka, frnčel už jak opravdický vlak s lokomotivou. Naštěstí nebo naneštěstí za 

údolíčkem se kolejnice zase začaly šplhat do vršku. Náš vláček vyfrnkl asi do polovice 

stráňky. Tam se na okamžik zastavil a pak se snášel zpět do údolíčka a odtud vydusal málem 

k rampě. A to k nám naskákaly jeřábnice a ještěrkářky. Ach ty, ovšemže ty, protože ty dobře 

vědí, co je to pěkné svezení. Při další kyvadlové zastávce poblíž rampy si daly říct i upejpalky 

plánovačky v těch svých neposkvrněných pláštích a pak se daly svézt i písařky a nakonec i 

kádrovačky, a to je opravdu už co říci.“130 

Na pomezí této nevázané hry a divadelní komiky se odehrávají další epizody z povídky 

Šavle meče. Jako mimické představení, jemuž s nadšením přihlížejí všichni zaměstnanci 

továrny a díky němuž je nulová absence na pracovišti, popisuje vypravěč výkon černocha 

Hajredina, bývalého velkoobchodníka s kávou, a docenta Krause, bývalého shakespearologa, 

při práci s plechy. „Bylo k popukání sledovat, jak si ty dvě někdejší opory prohnilé buržoazní 

třídy počínají při skládání plechů, a bylo k potrhání dohadovat se, kdo z nich je větší 

neohraba.“ Je příznačné, že tento komický výjev označuje Doktor za „truchlohru“, protože 
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zdroj komické neshody, tedy vykonávání práce osobami, které se pro ni absolutně nehodí, je 

důsledkem aplikace nesmyslné ideologie. Ideologie, jejíž zautomatizovanost a neživotnost se 

opět v humorném obratu stává zdrojem komiky a smíchu. Setkáváme se zde znovu s 

negativním kritickým hodnocením, které je míněno vážně, a jeho překonáním a pře-

významováním, či lépe zmnoho-významováním pomocí humoru. 

Také v povídce Archetypy (obě se odehrávají ve stejném prostředí továrny a navazují na 

sebe) předvádí nejprve menší mimickou parodii na „kolo dějin“ jeden z dělníků v továrně, 

starý Dobš, a vypravěč pak, vyprovokován přihlížejícími kolegy, přehrává gestickou řečí 

„malér“, který se stal u nebezpečného stroje jeho předchůdci. Než stihne svoje představení 

dokončit, nastane v továrně výpadek elektřiny. „‚Teď, když nás připravili i o ty naše hrátky, je 

se vším ámen,‘ řekl nakonec otráveně Doktor Dochtor, ‚teď je tedy se vším definitivně konec. 

A přitom si nevidí ani na špičku nosu, makovice! Nedošlo jim, že hra nepřináší lidem jen 

radost, ale vede je i k obrazivosti a vynalézavosti. Jedině hra nás mohla dostat z toho našeho 

srabu. Jedině hravost byla ještě s to roztočit kola včetně toho nešťastného kola dějin.‘“ Doktor 

ve svém komentáři shrnuje uvolňující a obrozující funkci hry, která ve své ne-racionalitě 

dokáže nabídnout řešení tam, kde rozum nenalézá východisko. Hra vytváří svou vlastní sféru, 

která leží mimo úroveň reality, ale ve své předmětnosti je s ní stále svázána, odehrává se 

v jejím rámci. Není sice vázána skutečnými záměry a účely, je ale závazným vztahem mezi 

všemi zúčastněnými, kdo tento vztah poruší, zkazí hru. Hra, pojímaná jako humorná situace, 

je tedy stejně jako jakýkoliv jiný projev humoru založena na ambivalenci. Jak píše Plessner, 

smích se v tomto případě ohlašuje jako odpověď na situaci, která ztratila svou jednoznačnost, 

a není ji možné podrobit skutečnostnímu buď – anebo. Situaci, od níž zaujímáme odstup, a 

zároveň se od ní vlastně nechceme odpoutat.131 
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Funkce komiky a humoru 

 

Jak vyplývá z  rozboru, tvoří komika v Dvořákově povídkovém souboru Šavle meče spíše její 

významový potenciál než kvalitu, o níž se referuje. Teprve humor jako způsob nahlížení a 

zpracování představuje jevy v literárním textu tak, aby se ukázaly ze své komické stránky. 

V citovaných povídkách je tato pořádající aktivita vypovídajícího subjektu obzvlášť 

zdůrazněna. Smích, tedy projev subjektu při odhalení komického, zde není pokutou za 

společensky škodlivé projevy nepružného ducha, ale stejně jako má subjektivní povahu a 

platnost, má i individualizující funkci. Odhalením směšnosti je překonávána rozporuplná 

vážnost, jež se vymyká racionálnímu pochopení. Humor je odpovědí na hraniční pozici 

subjektu, která nabízí jen tragické, či komické řešení: „Dvořákův [smích – dopl. ZF] má cosi 

z jasu smíchu googlovského, který vyšel z tragické podstaty života, obrácené postkatarzním 

dozráním v čirý opak.“132 

Humor je založen na ambivalenci, mnohovýznamovosti, je obranou proti absolutizaci 

jednoho názoru na svět, ať už jde o mechanickou aplikaci pravidel, prosazování 

pragmatických hodnot či kritickou distanci vůči obojímu. Již bylo zmíněno, že komično a 

humor vychází z plurality lidské existence. Tato koncepce má původ v metafyzice humoru 

rozvíjené na začátku 19. století. Jean Paul ve svém spisu Vorschule der Ästhetik popsal humor 

jako názor, který představuje vztah mezi ideální subjektivitou a empirickou existencí jako 

komické střetávání.133 V Billet an meine Freunde tematizoval Paul možnost překonat 

rozdvojené prožívání lidské existence technikou fluktuující perspektivy. Představil zde tři 

cesty, jak se stát šťastnějším. První spočívá v identifikaci s faktorem ideální osobnosti a 

náhledu na životní události ze vznešené vzdálenosti. Druhou cestou, mnohem rozšířenější, je 

idylické omezení, díky němuž je možné zapomenout na rozpory naší společenské existence. 

Kdo není pro první a druhou možnost dostatečně geniální nebo naivní, může se rozhodnout 

pro nejtěžší a nejdůvtipnější cestu, totiž průběžně volit mezi oběma prvně jmenovanými.134 

Toto střídání perspektiv je jádrem Paulovy teorie humoru. 

S odkazem na Jeana Paula můžeme konstatovat, že humor ve Dvořákových povídkách 

je prostředkem, jak překonat konflikt mezi různými rovinami lidské existence, duchovní a 

                                                           
132

 Fučík, B.: Outsider se směje, in týž, Píseň o zemi, Praha, Melantrich, 1994, s. 335. 
133

 Paul, J.: Vorschule der Ästhetik [1804]. Cit. dle: Hörhammer, D: Humor, in: Barck, K. (ed. et al.), Ästhetische 
Grundbegriffe: historisches Wörterbuch in sieben Bände. Bd. 3. Harmonie – Material, Stuttgart, Weimar, 
Metzler, 2001, s. 72. 
134

 Paul, Jean: Billet an meine Freunde [1795]. Cit. dle: Hörhammer, D: Humor, in: Barck, K. (ed. et 
al.), Ästhetische Grundbegriffe: historisches Wörterbuch in sieben Bände. Bd. 3. Harmonie – Material, Stuttgart, 
Weimar, Metzler, 2001, s. 73. 



49 
 

hmotnou. Jak se vypořádat s rozporem mezi ideály a jejich naplněním. Humor nestaví tyto 

dvě roviny do protikladu, nepoužívá jejich rozporu ke kritice, ale spojuje je věčným kmitáním 

mezi nimi: „Komično není logický, etický, (v užším smyslu) estetický konflikt, nemá co do 

činění s alternativami správné – špatné, dobré – zlé, krásné – ošklivé; […] komika náleží 

úrovni, na které se člověk osvědčuje jako takový a v celku ve světě a vůči světu.“135 Právě 

neustálá proměna perspektiv a prolínání kontextů jsou charakteristickým znakem 

Dvořákových povídek. 

K tomu je nutné doplnit, že individualizační funkce humoru neznamená osamocení či 

uzavření subjektu. Naopak, pokud dojde ke srozumění mezi smějícími se jednotlivci, vytváří 

se mezi nimi těsné společenství, založené na otevřeném a důvěrném vztahu. Vytvoření 

takového vztahu se čtenářem a jeho začlenění do skupiny humoristických postav má za cíl 

vypravěč ve své popisující a vysvětlující roli. 
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Závěr 

 

Povídkový soubor Šavle meče Ladislava Dvořáka odkazuje ke konkrétní historické době a je 

zdánlivě dokumentem o lidech vytlačených na společenskou periferii v padesátých letech 20. 

století v Československu. Dokumentární hodnota je však v uměleckém díle podružná. „Jeho 

pravá poznávací hodnota spočívá v navození nového vidění, v oživení […] celkového vztahu 

ke skutečnosti, ne v odkazu […] k určitému výseku dané skutečnosti v ustáleném běžném 

pojetí.“136 Věcnost, která se mj. projevuje i zapojením reálií do textu, je základním principem 

výstavby světa povídek a významového dění v nich. Existenciální a tělesná zakotvenost 

vypravěče v 1. osobě v názorném světě díla dává důležitost motivaci jeho vyprávění a zásadní 

roli samotné jeho pozici. V povídkách je oslabena dějová složka, vypovídá především 

situovanost vypravěče. Cílem věcného podání je pak zpředmětnit a konkrétně znázornit tuto 

situovanost tak, aby si ji byl čtenář schopen zpřítomnit. Je prostředkem, jak se vyhnout 

zavádějícímu pojmovému sdělení a dosáhnout „nového vidění“, tedy věcnosti v širším 

smyslu.  

Věcné podání v tomto případě neznamená neutrální pohled, osobní perspektiva 

vypravěče vystupuje do popředí, jeho pořádající aktivita je zřetelná, stává se garantem 

zobrazování v díle. Zdůrazňovaná je komunikační povaha literatury, vztah vypravěče ke 

čtenáři je založen na partnerství a sdílení. Vypravěč sdílí osvojenou životní zkušenost se 

čtenářem a osobně ručí za její „opravdovost“. 

Vypravěčovo hodnocení zobrazené skutečnosti se zřídka objevuje přímo, častěji je 

vyjádřeno popisem, kumulováním předmětných metafor a aktualizací frází. Text je psán 

osobitým stylem, který se vyhýbá formálním a obsahovým klišé a má „ozvláštňující“ funkci. 

Podobnou funkci, tedy významové „rozkmitání“ zobrazených předmětností, plní 

v povídkách i komika a humor. Komika jako vlastnost objektu vyvolávat smích a humor jako 

schopnost subjektu vidět, zachytit a reprodukovat komickou stránku věci. Vypravěč a další 

spřízněné postavy jsou schopny svým humoristickým nahlížením překonávat rozporné nároky 

reality a zvrátit racionálně nepřekonatelnou či tragickou událost ve směšnou. Humorný 

rozměr přináší do světa díla hra s jazykem či hra vytvořená v zobrazené situaci. Vedle 

humorných se v textu představují postavy komické, uzavřené na jedné rovině existence, 

neschopny si svou směšnost uvědomit. Odhalení jejich komičnosti nemá za cíl jejich 

ponížení, spíše uspořádání vztahu k nim a smíření s jejich povahou. 
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Humorná nevážnost ve Dvořákových povídkách neztrácí kontakt s vážností, kterou 

překonává. Neodebírá jí nic z její naléhavosti, jen ji odkazuje do příslušné roviny a omezuje 

její dosah. V tom se ostatně Dvořákovy texty liší od námětově příbuzných textů Bohumila 

Hrabala. „Několikeré souvislosti Dvořákových próz s literárním světem B. Hrabala není 

pouze souvislostí vnější (děje se odehrávají v podobném prostředí – v tovární hale, hospodě –, 

postavy – ‚zproletarizovaná inteligence‘ – jsou obdařeny shodným údělem). Odlišnost dvou 

svébytných poetik spočívá především v tom, že Dvořák představuje svět s větší mírou 

hořkosti. Autor své postavy neomilostňuje osvobodivou řečovou aktivitou, která je právě u 

Hrabala schopna vytvořit nový, paralelní svět, […].“137 „Jeho [Dvořákův – pozn. ZF] pohled 

byl však zasmušilejší a většinou vážnější než Hrabalův, návraty do předválečného dětství 

měly podstatně jiné, snad poníženější a zamlklejší hrdiny, než byl Hrabalův strýc Pepin, 

[…].“138 „Hrabal – uviděl jsem to skrze Ladislava Dvořáka – udělal neodpustitelné svinstvo. 

Napsal o padesátých letech, jako by to byla sranda. Z tragédie našeho posranýho a 

nešťastnýho národa udělal přehlídku figurek.“139 

Jak řečeno, omezenost člověka nespočívá jen v úplné vážnosti, ale i v úplné nevážnosti, 

v absolutizaci pragmatické, hmotné roviny existence, ale i v odtrženosti od ní a absolutizaci 

roviny duchovní či intelektuální. Dvořákův humor je založen na významové oscilaci mezi 

těmito dvěma rovinami, ani jedna z nich není potlačena, jejich hranice není zrušena. Vážnost 

a nevážnost se prolínají v osobě vypravěče, stejně jako se v něm prolíná lineární historický 

čas a neměnný čas univerzální. Dvořákův vypravěč přijímá skutečnost s oběma póly, ať se 

jedná o jakoukoliv její vlastnost. Tak je i zmiňovanou hořkost třeba doplnit radostí. 

„Klíčovým slovem v ní zůstává radost, navzdory všemu, i když čtenáři přeběhne po zádech 

záchvěv hrůzy.“140 Svět zobrazený ve Dvořákových povídkách zůstává rozpadlý, ale vypravěč 

na sebe bere úkol provázet čtenáře mezi jeho fragmenty svou pořádající aktivitou. 

Jako symbol tohoto hledání můžeme vidět vůbec první text Předmluva o ledňáčkovi 

z Dvořákovy první prozaické sbírky Ledňáček neodlétá. „Kdybych někdy mohl létat, nedělal 

bych to jinak než ledňáček. […] vidíte ho, jak zápasí nad řekou, hned nebem, hned zemí 

přitahován? Jistě by dovedl vzlétnout a zmizet v nedohlednu modré oblohy, ale nechce. Sám 

ne! […] Neláká mne pouhá vyhlídka. Proč vzlétat tak vysoko pro pouhou podívanou? Vždyť 

už nyní si zoufám nad nemožností sdělit se o slast z věcí, které jsem uviděl zde dole. […] 
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Špatně jste vzlétli! To není vzlétnutí, ale pád do propasti vesmíru. Nevznesli jste se, ale zřítili. 

Nechali jste tíživé tíživým, sami jste vzlétli, sami, sami. Tak se nevzlétá! Nevzali jste nic 

z tíhy země na svá křídla, jen jste země pro sebe užili, jen jste se od ní odstrčili a vyskočili 

kousíček nad ni. […] tisíckrát prokletá tího, ty, milovaná tího, ty mne táhni! Učiň mě 

bleskem, kmitnutím padající hvězdy, ať na svou zemi dopadnu už jako světlo!“141 

V textu o ledňáčkovi se slovy vypravěčovými potvrzuje důraz na sdílení a odpovědnost, 

který byl výše již označen za charakteristický pro Dvořákovy texty. Pohyb ledňáčka mezi 

nebem a zemí symbolizuje pohyb vypravěče mezi různými rovinami lidské existence, kmitání 

mezi nimi a zachování zřetele k oběma. V jeho vyprávění se mu daří neabsolutizovat ani 

jednu významovou rovinu a přitom nebýt indiferentní. Zachovat si důstojnost a nadhled a 

přitom neztratit dobrotu a lidskost. 

Pravdivost díla je v jeho schopnosti otevřít se jako dějící se konkrétní smysl, iniciovat 

„dění smyslu“ (M. Jankovič). Umělecké dílo je děním pravdy. Pravda je otevřenost sváru.142 

Dvořák ve svých textech zpřítomňuje významově nezavršený, otevřený svár mezi modalitami 

existence. S  odkazem na Martina Heideggera lze tvrdit, že Dvořákovy povídky jsou 

pravdivým uměleckým dílem. 

  

                                                           
141

 Dvořák, L.: Jak hromady pobitých ptáků, Praha, Torst, 1998, s. 7-9. 
142

 Heidegger, M.: Původ uměleckého díla, Praha, OIKOYMENH, 2016, s. 42. 



53 
 

Seznam literatury 

 

PRAMENY: 

 

Dvořák, Ladislav: Jak hromady pobitých ptáků. Praha: Torst, 1998, 596 s. 

Dvořák, Ladislav: Kainův útěk; Vynášení smrti; Obrys bolesti; Srdeň; Hle nyní. Praha: Český 

spisovatel, 1994, 204 s. 

Dvořák, Ladislav: Ledňáček neodlétá. Praha: Lidová demokracie, 1962, 133 s. 

Dvořák, Ladislav: Nelidský kůň. Praha: Československý spisovatel, 1966, 109 s. 

Dvořák, Ladislav: Šavle meče. Purley: Rozmluvy, 1986, 171 s. 

 

LITERATURA: 

 

„…a nedat se těm, kterým jde o jiné výhry“ (Ladislav Dvořák ve vzpomínkách, ohlasech a 

dokumentech). Revolver revue. 1999, č. 41, str. 175-234. 

Bečka, Josef V.: Komika a humor v jazyce. Naše řeč, 1946, roč. 30, č. 4-5, s. 71-78; č. 6-7, 

str. 111-120. 

Bergson, Henri: Smích. Praha: Naše vojsko, 1993, 91 s. 

Blažíček, Přemysl: Haškův Švejk. In týž: Knihy o epice: Naši, Švejk, Zbabělci. Praha: Triáda, 

2014, str. 137-375. 

Blažíček, Přemysl: Sebeuvědomění poezie. In týž: Knihy o poezii: Holan - Toman. Praha: 

Triáda, 2011, str. 7-187. 

Borecký, Vladimír: Teorie komiky. Praha: Hynek, 2000, 210 s. 

Fučík, Bedřich: Outsider se směje. In týž: Píseň o zemi. Praha: Melantrich, 1994, s. 320-335. 

Grebeníčková, Růžena: Jiří Weil a moderní román. In táž: O literatuře výpravné. Praha: 

Institut pro studium literatury, 2015, str. 376-394. 

Grebeníčková, Růžena: Literatura faktu a teorie románu. In táž: O literatuře výpravné. Praha: 

Institut pro studium literatury, 2015, str. 31-37. 



54 
 

Grebeníčková, Růžena: Román a skutečnost. In táž: O literatuře výpravné. Praha: Institut pro 

studium literatury, 2015, str. 70-87. 

Hartmann, Nicolai: Ästhetik. Berlin: de Gruyter, 1966, 476 s. 

Havránek, Bohuslav, ed. a kol.: Slovník spisovného jazyka českého, sv. VII. V-Y. Praha: 

Academia, 1989, 441 s. 

Heidegger, Martin: Původ uměleckého díla. Praha: OIKOYMENH, 2016, 119 s. 

Hörhammer, Dieter: Humor. In: Barck, Karlheinz, ed. et al.: Ästhetische Grundbegriffe: 

historisches Wörterbuch in sieben Bände. Bd. 3. Harmonie – Material. Stuttgart, 

Weimar: Metzler, 2001, str. 66-85. 

Jankovič, Milan: Dílo jako dění smyslu. In týž: Cesty za smyslem literárního díla. Praha: 

Karolinum, 2005, str. 9-100. 

Jauss, Hans Robert: Über den Grund des Vergnügens am komischen Helden. In: Preisendanz 

(ed.): Das Komische. München: Fink, 1976, str. 103-132. 

Kosáková, Hana: Aspekty skazu (k literárněteoretickému uvažování B.M. Ejchenbauma) 

[online]. Praha, 2012 [cit. 2017-08-05]. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/102023. Disertační práce. Univerzita Karlova v 

Praze, Filozofická fakulta. 

Krumphanzl, Robert: Ediční komentář. In Dvořák, L.: Jak hromady pobitých ptáků. Praha: 

Torst, 1998, str. 531-576. 

Krumphanzl, Robert: Integrita. Kritický měsíčník. 1999, roč. 18, č. 1, s. 81-82. 

Kulka, Tomáš: Nesourodost teorií humoru. In: Estetika 30, 1993, č. 1, str. 1-10. 

Lippitt, John: Philosophical perspectives on humour and laughter. Durham University, 1991, 

167 s. 

Lopatka, Jan: Předpoklady tvorby: kritické vydání. Praha: Triáda, 2010. 496 s. 

Mcdonald, Paul: The philosophy of humour [online]. Penrith, CA: HEB Humanities E-Books, 

2012. Philosophy insights [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: 

http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10678817. 

Mravcová, Marie; Brožová, Věra; Jareš, Michal: Ladislav Dvořák. In Slovník české literatury 

po roce 1945. Praha: ÚČL AV ČR, 24.11.2015 [cit. 2017-04-03]. Dostupné z: 



55 
 

<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=687&hl=ladislav+dvo%

C5%99%C3%A1k+> 

Mukařovský, Jan: Masaryk jako stylista. In týž: Kapitoly z české poetiky. Díl 2, K vývoji české 

poesie a prózy. Praha: Svoboda, 1948, str. 422-446. 

Petříček, Miroslav: Autenticita: šifra bez kódu. In: Jan Lopatka: 1940-1993. Praha: Revolver 

Revue, 2017, str. 30-32. 

Píša, Vladimír: Ptáci před odletem. Tvar. 1999, roč. 10, č. 20, s. 20. 

Plessner, Helmuth: Lachen und Weinen. In: týž: Gesammelte Schriften VII. Ausdruck und 

menschliche Natur. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982, str. 201-387. 

Preisendanz, Wolfgang: Zum Vorrang des Komischen bei der Darstellung von 

Geschichtserfahrung in deutschen Romanen unserer Zeit. In: týž (ed.): Das Komische. 

München: Fink, 1976, str. 153-164. 

Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988, 321 s. 

Svatoň, Vladimír: Teorie románu a historická poetika. In týž: Proměny dávných příběhů. O 

poetice ruské prózy. Praha: Univerzita Karlova, 2004, str. 95-110. 

Špirit, Michael: Růžena Grebeníčková a její rukopis: studie, komentář, bibliografie. Praha: 

Institut pro studium literatury, 2015, 662 s. 

Šklovskij, Viktor: Umění jako metoda. In týž: Teorie prózy. 3. vyd. Přel. Mathesius, Bohumil. 

Praha: Akropolis, 2003. str. 8-26. 

Štefelová, Vendula: Básnická a prozaická tvorba Ladislava Dvořáka [online]. Olomouc, 2011 

[cit. 2017-08-08]. Dostupné z: <http://theses.cz/id/plqj09/>. Bakalářská práce. 

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 

Trávníček, Mojmír: Jak hromady pobitých ptáků. Proglas. 1999, roč. 10, č. 5/6, s. 71-72. 

Zelinský, Miroslav: L. D. Šavle meče. In Slovník české prózy 1945–1994, Ostrava: Sfinga, 

1994. 

Zizler, Jiří: L. D.: Šavle meče. In J. Holý a kol.: Český Parnas. Praha: Galaxie, 1993. 

 


