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DRBÁNÍ KO! ICHU aneb 
POZNÁMKY KE STAVB" 
A  S M Y S L U  P # Í B " H $
Daniela Fischerová

Nejd!ív u"iním nekompromisní prohlá#ení: P%íb&h je král v'í 
literatury. Nejen literatury, ale celé slovesnosti, co$ je 
mnohem #ir#í pojem. Vypráv%ní p!íb%h& je ten prav' d&vod, 
pro"  je literatura dodnes docela kvetoucí $ivnost a nevytla"ila 
ji komprimovaná údernost zpráv. Snad jen lyri"tí básníci se 
ob"as obejdou bez p!íb%hu a vysta"í si s pouh'm 
dojmem, s letmou v&ní, s odrazem sv%tla na kávové l$i"ce, ale 
my ostatní – prozaici, dramatici, scenáristé i noviná!i -  jsme 
tak "i onak storytellers, vyprav%"i p!íb%h&.
    (e je p!íb%h disciplina narativní, víme asi v#ichni. Latinské 
narro znamená vyprávím. Ale t!eba nám uniklo, $e základem 
je slovo gnarus, co$ znamená znalec - ten, kdo n%co ví. 
Abychom mohli vypráv%t, musíme p!edev#ím n%co v%d%t. 
P!íb%h - jinak historka, historie, story - souvisí s !eck'm 
historia, zvídání. 
    „Jsou t%i dovednosti:  vid&t, sly'et, uspo%ádávat. Pokud 
se neumí' dívat, pokud neumí' naslouchat a pokud neumí' 
uspo%ádat, co jsi vid&l a sly'el, nebude' mít co 
vypráv&t.“ (Alessandro Baricco, italsk' spisovatel a zakladatel 
#koly tv&r"ího psaní Holden v Milán%)
   Vypráv%ní p!íb%h& je antropologická univerzálie, doprovází 
v#echny spole"nosti a v#echny kultury. Jak pí#e autorka fantasy 
román& Ursula Le Guinová: „Jsou velké civilizace, které se 
nikdy nedopracovaly k vynálezu kola, ale (ádná, která by 
nevypráv&la p%íb&hy.“ Bravurní vyprav%" Terry Pratchett 
tvrdí: „Spousta tvor) je inteligentních, ale jen jedin* 
vypráví p%íb&hy, a to jsme my.“ A na jiném míst% u n%j 
"teme: „Antropologové to vzali za 'patn* konec, kdy( ná' 
druh pojmenovali Homo sapiens, +lov&k rozumn*. Ve 
skute+nosti jsme Pan narrans, 'impanz vypráv&jící 
p%íb&hy.“
                                                                           *
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Nedávno jsem narazila na v%tu, která m% okouzlila svou 
trefností. Je z útlé kní$ky d%tského psychologa Ji!ího 
Trávní"ka o tom, jak d%ti vnímají p!íb%hy. V%ta zní: 
„Neexistuje p%íb&h bez autora.“ To je mnohem hlub#í, ne$ se 
na první p!e"tení zdá. Ani kosmos, ani $ivot, ani sama realita 
$ádné p!íb%hy netvo!í. P!íb%h je dílo organizující lidské mysli. 
Skute"nost není „taková“, jak se nám sna$í namluvit p!íb%h. 
Skute"nost je chaos jednotlivin bez v'znamu a teprve ná# zcela 
svévoln% traktující pohled mu dává tvar.
     V#ichni víme, $e tuté$ historku nám odvypráví ka$dá 
kultura, ka$dá doba a ka$d' autor jinak. „Co sv&t sv&tem stojí, 
je't& se v n&m  nep%ihodil p%íb&h, kter* by pro(ili dva lidé. 
Pokud ho pro(ili dva lidé, jsou to u( zákonit& dva r)zné 
p%íb&hy.“ napsala jsem v jedné dávné povídce. P!íb%h není 
realita sama, ale pouhá verze reality, jedna z nes"etn'ch 
mo$n'ch - a v tomto smyslu je to v$dycky po"in autorsk'. 
Aneb: „,lov&k je mírou v'ech v&cí. Jsoucích, (e jsou, 
a nejsoucích, (e nejsou.“  Tak to aspo) !íkal Protágorás, 
a tomu v'roku je u$ víc ne$ p%tadvacetkrát sto let.
   Britsk' filozof, biolog, lingvista a antropolog Gregory 
Bateson pí#e: „Myslíme v p%íb&zích. (-) P%íb&h je spletenec 
souvislostí, které dohromady dávají to, co potom naz*váme 
smyslem.“
   A do t!etice na stejné téma, tentokrát je autorem v%ty 
americk' psycholog James Hillman: „Nejprve musíme mít 
story (p%íb&h), abychom mohli mít history (d&jiny).“ Jin'mi 
slovy: $ádné „objektivní d%jiny“ se nikdy neodehrály. Jsou jen 
tak!ka libovolné v'klady minulosti uspo!ádané do p!íb%h& – 
a sta"í otev!ít n%kolik dobov'ch u"ebnic d%jepisu, abychom si 
potvrdili, jak velmi rozli"né p!íb%hy to mohou b't.
                                                                      *
Te* si vytvo!ím dlouhou tematickou ranvej, p&jdu na svoje 
téma od lesa. Na#i nejbli$#í $ivo"i#ní p!íbuzní, velcí primáti, 
tráví mnoho "asu "inností anglicky zvanou grooming. 
Slovníkov% je to h!ebelcování koní, kartá"ování a ometání 
smítek  - a v opi"ím $ivot% to znamená vzájemn% si drbat 
ko$ich a "istit srst. Etologové v%dí, $e v'znam groomingu 
dalece p!esahuje primární pot!ebu, aby nás nesv%dil ko$ich. 
P!echází v nepohlavní laskání, v mazlení, které nevede 
ke kopulaci a pohlaví p!i n%m nehraje $ádnou roli. Opice mu 
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v%nují zhruba p%tinu svého "asu, co$ je p!i nárocích $ivota 
v p!írod% obrovsk' "asov' luxus. Hlavním cílem groomingu je 
tvorba citov'ch vazeb, posilování solidarity tlupy, trénink 
reciprocity – já podrbu tebe a potom ty podrbe# m%. Dne#ní #éf 
by tomu !ekl teambuilding a uspo!ádal by za tím ú"elem 
firemní mejdan.
   Lidská spole"nost, t!eba$e dnes je velmi free, p!ece jen 
nedovoluje upev)ovat sympatie  tlupy vzájemn'm vybíráním 
v#í. A proto$e mo$nost dotek& limituje etiketa, volíme kulturní 
okliky.  Antropologové se domnívají, $e funkci sociálního 
groomingu u lidí p!evzala !e". Jak? Jednak v mno$ství 
zdvo!ilostních frází. V#echna ta „kouzelná sloví"ka“, ka$dé 
„haudujudu, dobrou chu+ a #+astnou cestu“ plní stejnou funkci 
- deklarují p!átelské úmysly, brzdí agresi a udr$ují k!ehk' 
sociální mír. A druhá forma lidského drbání ko$ich& je 
vypráv%ní p!íb%h&.
   Jeden sou"asn' britsk' lingvista se v%nuje otázce, k "emu 
vlastn% lidé u$ívají !e". Zjistil, $e pouze asi t!etinu svého 
mluvního "asu v%nujeme praktick'm pokyn&m: „Ud%lej to – 
ned%lej to, p!ines to – odnes to, zapni to – vypni to, ho!í!“  
Zbylé dv% t!etiny spot!ebujeme na pouhé popovídání. Na 
pokecání"ko, které nemá jin' ú"el ne$ práv% pokecání"ko 
samo. Vyprávíme si historky o sob% i o t%ch druh'ch. N%jak 
podobn% si opice drbou ko$ich. Taky se tomu !íká drbání.
    Kdy$ si vyprávíme, velmi nás to uspokojuje. Je to tmel, 
kter' zpev)uje citové vazby. Jsme spole"nost p!íb%hu. Sdílení 
stejn'ch fabulí – a+ u$ jsou to m'ty, fámy, obecní kroniky, 
rodinné p!íhody "i televizní seriály  -  sp!ádá tu neviditelnou 
sí+, která nás dr$í v pospolitosti.
                                                                     *
Ale je dobré v%d%t, $e ne ka$dé  pokecání"ko je rovnou 
p!íb%hem. Jakkoli nelze exaktn% definovat, odkud kam sahá 
panství p!íb%hu, uve*me si p!íklad. N%kdo vám slíbí: „Budu ti 
vypráv%t fantastick' p!íb%h.“ A za"ne: „Práv% mi zuba! vytrhl 
osmi"ku vlevo naho!e.“ My mluv"ího zdvo!ile politujeme 
a naléháme: „Tak, a te* nám povídej ten p!íb%h.“ – „Tohle byl 
ten p!íb%h!“ opá"í on.  Byl? Nebyl. Pro"? Jedna událost p!íb%h 
ned%lá, by+ by byla sebevzru#iv%j#í. „Vybuchla sopka.“ není 
p!íb%h. V'buch sopky nepochybn% bude semeni#t%m po"etn'ch 
p!íb%h& dal#ích, ale je to jen impuls, ne p!íb%h sám.
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   Tedy vá# vyprav%" pokra"uje: „Nu$e, poté, co mi zuba! 
vytrhl osmi"ku vlevo naho!e, zaplomboval mi p%tku vpravo 
dole, dvojku vpravo naho!e, zabrousil mi korunku a sundal 
zubní kámen.“ Je to p!íb%h? Ne. Proboha pro"? Událostí je tam 
pln' pytel, trvalo to nejmén% hodinu a pro hrdinu vypráv%ní to 
byla velmi napínavá hodina. Co u$ bychom od p!íb%hu cht%li? 
Aha! Chybí tomu zápletka.
   Nejhez"í vysv%tlení zápletky znám od Edwarda Morgana 
Forstera, spisovatele, literárního v%dce a jednoho z prvních 
pedagog& tv&r"ího psaní v Anglii. 
    „Zem!el král.“ není  zápletka, viz pravidlo o jediné události. 
„Zem!el král a potom zem!ela královna.“ taky není  zápletka. 
Pro"? Proto$e bychom mohli pokra"ovat: „… a potom zem!el 
star#í syn a potom mlad#í dcera a potom sest!enice B%ta 
z druhého kolena a pak po#el palácov' pudl…“, mohli bychom 
tak probrat deset století kvetoucí monarchie a zápletky bychom 
se nedohledali. Ale sd%lení „Zem%el král, a proto zem%ela 
královna.“, to u$ zápletka je - alespo) p!íslib p!íb%hu, prvá 
zárode"ná lou$e zápletky. Tam, kde jsou události spojeny 
p!í"inn%, nikoli jen prostou následností v "ase, vzniká to, o "em 
Gregory Bateson !íká: „…a to pak naz*váme smyslem“. 
    Vytvo!it dobrou zápletku je kum#t. Kdy$ napí#eme: „Ráno 
jsem posnídala jahodov' jogurt a v Brazílii bylo zem%t!esení“, je 
to nekonzistentní $vást a $ádná zápletka. Ale kdy$ se nám 
povede vymyslet a hlavn% prokázat p!í"innou souvislost mezi 
m'm jogurtem k snídani a ot!esy p&dy v Brazílii – bu* jak má 
snídan% zp&sobila zem%t!esení na jiném sv%tadíle, "i naopak, jak 
m% brazilské ot!esy p&dy p!im%ly posnídat jahodov' jogurt – pak 
m&$u mít velmi originální a sv%$í zápletku.
      Sou"asn' americk' odborník na um%lou inteligenci Chris 
Crawford doslova pí#e: „Vypráv&ní je my'lenkov* modul,  
kter* si lidstvo vytvo%ilo, aby mu pomohl chápat vztah mezi 
p%í+inou a následkem.“
                                                                    *
Toto magické a proto budí otázku a pro+? Pro"  po králov% smrti 
zem!ela královna? To ho tolik milovala, $e zem!ela $alem? Nebo 
ji snad král nakazil smrtelnou chorobou? Nebo ji zabili intrikáni, 
kte!í necht%li na tr&n% $enu? Nebo to byla indická královna 
a upálili ji s královou mrtvolou ve stra#ném ob!adu satí? Pro"?
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  Ov#em, $e jedna z funkcí a povinností p!íb%hu je klást otázky 
a odpovídat na n%, ale pozor! Nikdy ne hned. Vyprav%"ské 
mistrovství spo"ívá mimo jiné v tom, jak na"asovat proluky 
mezi otázkou a odpov%dí. V tom je velkou u"itelkou v#ech 
vyprav%"& princezna ,ahrazád. Jak si vzpomínáme, v$dycky 
zve"era rozvypráv%la epicky peprn' p!íb%h a na"asovala si to 
tak, $e v nejnapínav%j#ím zakokrhal kohout a sultán musel vstát 
z jejího lo$e a jít vládnout. Cht%l-li znát pointu, musel se druh' 
ve"er vrátit…ale ,ahrazád, ledva dopov%d%la p!íb%h jeden, ji$ 
zapo"ala dal#í a tak to #lo tak dlouho, a$ se s ní sultán !ádn% 
o$enil.
    (Mimochodem: záhadou z&stává, kdy sultán spal.) (Druhé 
mimochodem: s)atkem neprohloupil, proto$e mít po boku 
skv%lou vyprav%"ku je k nezaplacení.) (T!etí mimochodem: na 
„principu ,ahrazád“  je "len%na naprostá v%t#ina televizních 
seriál&: epizody kon"í v nejnapínav%j#ím míst%, aby nás p!im%ly 
zapnout bednu i p!í#tí den.)
   „Zcela nejhor'í je, kdy( je p%íb&h p%edvídateln*, kdy( 
daleko dop%edu víme, co chce autor %íct.“ (Frank Daniel, 
dlouholet' #éf americké filmové #koly, p&vodn% "esk' scenárista 
a pedagog Franti#ek Daniel)
   U prózy je pro to p%kné slovo: "tivost. Dobr' autor, kter' pí#e 
"tiv%, stále p!íb%hem klade nové otázky. Sotva zodpoví jednu, u$ 
ve vzduchu visí dv% dal#í…a to jsou ty po$ehnané knihy, které 
"teme krhav'ma o"ima je#t% ve t!i v noci, t!eba$e v #est ráno 
vstáváme do práce, hltav% obracíme stránky, proto$e tou$íme 
znát odpov%di…a$ najednou zvoní budík a je #est.
   Dopustila jsem se definice: P%íb&h je odkládaná odpov&-. 
P&vodn% jsem cht%la !íct „odlo$ená“, ale genialita mé rodné !e"i 
s vidy dokonav'mi i nedokonav'mi mi dovoluje vyjád!it to je#t% 
p!esn%ji: p!íb%h je pr&b%$né, rafinované zdr$ování odpov%dí, na 
které naléhav% "ekáme.
   „P%íb&h m)(e mít jedinou p%ednost: vzbudí zv&davost, co 
bude dál. P%íb&h m)(e mít jedinou chybu: nevzbudí 
zv&davost, co bude dál.“ E.M. Forster
   „Musíme v divákovi vzbudit dost zv&davosti, aby sám 
po%ád hádal, co se asi stane. A jako auto%i ho musíme 
dob&hnout, proto(e se stane n&co jiného.“ (Frank Daniel)
                                                          *
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P!íb%hy dlouhé i krátké, hloupé i chytré, klasické i super – ultra - 
experimentální mají dv% zákonitá místa, a to je za+átek a konec. 
   (Pro úplnost musím dodat, $e i z této klece se ob"as n%jak' 
autor pokusí vysko"it. Nap!íklad vznikají takzvané kruhové 
romány na principu „pes jitrni"ku se$ral“, "i jist' Max Saportas 
napsal román na voln% míchateln'ch stránkách, tak$e "tená! si 
mohl nakvedlat fabuli denn% novou, ale to jsou jen zábavné 
excesy, literatura se tak b%$n% ned%lá.)
   -ty!icet let zku#enosti s psaním a p!es padesát let zku#enosti 
se "tením m% u"í, $e to jsou dv% v'sostná místa ka$dého p!íb%hu. 
Jsou to ty"e, mezi nimi$ je napjato lano, po kterém musí 
vyprav%" p!ejít. U"ím své studenty, $e kdy$ mají dobr' za"átek 
a dobr' konec, "tená!i jim odpustí !adu nemotorností a chyb 
n%kde vprost!ed – nikoli v#ak naopak.
   Obecné poznatky o lidském vnímání nás pou"ují, $e 
u uzav!en'ch sekvencí – tedy u d%j&, které  v na#em chápání 
za"ínají a kon"í – je pozornost distribuovaná nepravideln%. 
Nejvy##í je na samém za"átku, pak klesá a je#t% jednou se 
vyhoupne vzh&ru na konci. .íká se tomu pík prvního a pík 
posledního dojmu a v'zkumy dokládají, $e v t%chto dvou fázích 
vnímáme nejost!eji a nejvíc si toho pamatujeme. Internetem 
koluje rozko#ná h!í"ka, která to doká$e lépe ne$ v#echny 
teoretické úvahy:
    V suovilsotsi s vz*ukmem na Cmabirdge Uinevrsity v'lyo 
njaevo, (e nzeáel(í na p%oadí psíemn ve solv&. Jenidá dl)e(tiá 
pdomíkna je, aby prnví a psoeldní psíemna blya na 
srpánvém msít&. Zybtek m()e b*t tolátní nsemysl a my to 
p%oád bez porlbém) pe%te+me. Zmajívaé, (e?
                                                                            * 
Pozornost k za+átku je zakotvená velmi hluboko, a$ kdesi 
v na#em $ivo"i#ném podlo$í. Kdy$ se v $ivo"ichov% zorném poli  
- p!ípadn% poli sluchovém, "ichovém "i jiném – objeví n%co 
zásadn% nového, nastoluje se otázka p!e$ití. Tvor musí velmi 
rychle zjistit, je-li ta novinka stra#liv' predátor, nebo chutná 
ko!ist, kdo na kterém konci potravního !et%zce se práv% nachází. 
Tryskem musí vyhodnotit data a rozhodnout se pro útok "i út%k, 
fight or flight. Stejn% tak my, objeví-li se n%co nového, 
instinktivn% zbyst!íme. Na#e vnímavost i pam%+ pracují na plné 
obrátky.  .ada v'zkum& potvrzuje, $e úsudky vytvo!ené 
v prvních minutách kontaktu jsou tak!ka nevyvratitelné. Toté$ 

strana <

www)daniela6scherova)cz7 www)renenekuda)cz

http://www.danielafischerova.cz
http://www.danielafischerova.cz
http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz


platí pro za"átek textu. Pozor! Nedostane' druhou 'anci ud&lat 
první dojem!, !íká se.
   Televizní pracovníci, kte!í st!e$í sledovanost sv'ch stanic a od 
dob pov%stn'ch kolá"& Vladimíra (elezného je#t% $árliv%ji 
s"ítají svoje diváky, dávno v%dí, $e nejvíc se surfuje v prvních 
sedmi minutách. Divák, kter' p!e$ije u po!adu sedm minut, 
poskytuje podstatn% v%t#í záruku, $e vydr$í do záv%re"n'ch 
titulk&. Proto taky dnes v%t#ina televizních dramaturg& trvá na 
efektních a vzru#ením nabit'ch prvních scénách. (ádné pomalé 
nah!ívání, $ádné nimravé poznávání figur! Smyslem za"átku, 
milí vyprav%"i, je ulovit diváka jako mouchu na mucholapku. 
(A ovládneme se a nedodáme, $e zbytek m&$e b't tolátní 
nsemysl!)
                                                                     *
Tady si dovolím malou odbo"ku. Za"átky p!íb%h& se – krom 
jiného – li#í sv'm tempem, narativní rychlostí. Jsou za"átky strmé 
jako skok ze skokanského m&stku a za"átky povlovné jako ch&ze 
po zarostlém lesním chodní"ku. Uvedu dva p!íklady, oba z rukou 
mistr&, oba napsané v prvé p&li dvacátého století v jazyce 
n%meckém.

Kdy! se "eho# Samsa jednou ráno probudil z nepokojn$ch sn%, 
shledal, !e se v posteli prom&nil v jak$si nestv%rn$ hmyz. (Franz 
Kafka, Prom&na, 1915) 

P#íb&h Jeníka Castorpa, kter$ hodláme vypravovat - ne snad kv%li 
n&mu (nebo' (tená# v n&m pozná prostého, by' i osobitého 
mladého mu!e), n$br! pro p#íb&h sám, kter$ se nám zdá nadmíru 
zajímav$ (p#i (em! musíme je)t& na prosp&ch Jeník%v podotknout, 
!e je to jeho p#íb&h a !e se ka!dému taková v&c nep#ihodí): p#íb&h 
ten jest velmi dávn$, ba, mohlo by se #íci, !e u! je v)ecek pokryt 
u)lechtilou historickou patinou, a je nutn& t#eba, aby byl 
vypravován v té nejminulej)í slovesné form&.  (Thomas Mann, 
Kouzeln$ vrch, 1925)

   Kafk&v za"átek je strm', $e ani strm%j#í nem&$e b't. Sv'm 
zp&sobem je v t%ch dvou !ádcích to nejpodstatn%j#í a  nejvíc 
vzru#ující, co nám novelka v&bec nabídne. Je to komprese 
p!íb%hu do jediné #okující v%ty, rána mezi o"i "tená!&.
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  Mann&v za"átek je neuv%!iteln% pomal', zdráhav', 
nepr&hledn' a jen s obtí$emi "iteln'. (Mimochodem, "iním 
odbo"ku v odbo"ce: ob"as si s rozko#í p!edstavuji, jak dnes 
Mann p!inese tento text mladému natroublému redaktorovi a ten 
mu !ekne: „-lov%"e ne#+astná, kdo vás u"il stylistiku? Takhle 
psát p!ece nem&$ete! Koukn%te, já vám to p!edvedu!“ A  rovnou 
Mannovi p!ed o"ima rozseká to ko#até souv%tí na t!i "ty!i krátké 
p!ehledné v%ty, odstraní pasá$e v závorkách (jenom zdr$ují!), 
a to byste koukali, jak by text prokoukl! – V$dycky se mi zdálo, 
$e Thomas Mann, ten ú$asn' kouzelník formy, tím za"átkem 
!íká: Milí "tená!i, komu je zat%$ko pro"íst se touto v%tou, kdo 
nemá tu pomalou zkoumavou v&li  prodírat se hou#tinami textu, 
rad%ji román odlo$te a jd%te si "íst n%co svi$n%j#ího. Takhle to 
toti$ bude po!ád, n%kolik set stran velmi nesnadné lektury… 
a pokud vás to bude nudit, nem&$ete !íct, $e jsem vás nevaroval. 
– Konec odbo"ky v odbo"ce!)
                                                                       *
K pravidl&m uzav!en'ch sekvencí pat!í i fakt, $e pozornost se 
"asem vytrácí. Jako má doprava své #pi"ky a svá sedla, na#e 
vnímání poté, co se vy"erpá pík prvního dojmu, za"ne slábnout 
a je po!ád t%$#í udr$et $iv' zájem za"átku. Nejhlub#í sedlo je 
kdesi ve druhé polovin%, ale je#t% “p!ed cílovou rovinkou“, kdy 
je#t% nás je#t% neovládla zv%davost, jak to celé vlastn% dopadne. 
Vyprav%"i znalí svého !emesla v%dí, $e tam má p!ijít n%co 
ne"ekaného: nov' motiv, silná scéna, cokoli, co op%t na"echrá 
unavenou pozornost.
   P!emyslu Rutovi vd%"ím za poznatek, kterého  bych se sama 
nedobrala: v harlek'nkách pr' k první soulo$i pravideln% 
dochází asi ve dvou t!etinách textu, mezi stranami 97 a 112, co$ 
je p!esn% v oblasti hlubokého sedla, kde text musí dát "tená!kám 
satisfakci, aby emo"n% nevy#isoval. 
   A neodpustím si historku o jednom svém kolegovi, kter' si 
kdysi cht%l p!ivyd%lat hodnocením barrandovsk'ch scéná!&. 
-etba u$ ho dávno nebavila, tak$e procházel texty pouze 
palcovou prohlídkou, ale kdy$ na n%j p!i debat% p!i#la !ada, m%l 
zásadní p!ipomínku: „Myslím, $e ve druh' t!etin% tomu klesá 
nap%tí.“ Bingo! Skoro se nelze netrefit: naprosté v%t#in% p!íb%h& 
ve druhé t!etin% klesá nap%tí!
   A za sedlem se pozornost znovu zvedá. 
                                                                         *
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Pozornost ke konci je jiného, mnohem kulturn%j#ího 
a v lidském v'voji kotveného rázu. Základní otázka kladená 
p!íb%hu zní: „Jak to dopadlo?“ A p!itom sama kone"nost 
a ukon"itelnost p!íb%hu je jedna z nejhlub#ích iluzí – ne-li ta 
v&bec nejhlub#í – jakou narace vnutila sv%tu. V realit% samé nic 
nekon"í, nic „nedopadá“, v#echny rozehrané motivy pokra"ují 
dál, m%ní se k nepoznání a nabízejí po!ád nové interpretace. 
   Ale proto$e jsme p!ijali p!íb%h za „míru sv'ch v%cí“, hledáme 
v n%m smysl nebo poselství.  Paradox tkví v tom, $e "teme 
p!íb%hy sm%rem dop!edu, ale chápeme je zp%tn%, toti$ od konce. 
Lapidární p!íklad: Napi#te t!ísetstránkov' román  o tom, jak byl 
sympatick' hrdina obvin%n ze zlo"inu, kter' nespáchal. 
Vypráv%jte ho jako princezna ,ahrazád: dob!e tajmujte nap%tí, 
táhn%te "tená!e na va!ené nudli obav a nad%jí  a na poslední 
stránce dop!ejte hrdinovi slavné osvobození. Nevinn' opou#tí 
v%zení, praví viníci jsou potrestáni a houf noviná!& aplauduje 
moudrému soudnímu stolci. Kdy$ to napí#ete dob!e, pro 
generace "tená!& to bude velmi optimistická "etba, neklamná 
zv%st o tom, $e pravda vít%zí. – Napi#te p!esn% stejn' román, dv% 
st% devadesát dev%t stran identick'ch, a na t!ísté stran% pus+te do 
hrdiny p%t kilovolt& v cele smrti. T'$ p!íb%h bude cynicko-
skeptickou vypráv%nkou o tom, $e v tomto sv%t% v$dycky zvít%zí 
zlí kluci, právo je fikce a zanechte v#ech nad%jí.
    Ostatn%, kdyby Romeo a Julie nezem!eli, jak je na divadle 
zvykem, ale kdyby bratr Lorenzo ty dva mladé po#etilce vzk!ísil, 
zabralo by to p%t minut scénického "asu…ale byla by to zcela, 
zcela, zcela jiná hra!
                                                                          * 
Jen na okraj: z druhé ruky vím o americkém hororu #edesát'ch 
let jménem Bedazzled (Osln%ní nebo Oslepení), kde jak'si 
démon ni"í poslední strany v#ech knih. Je to velmi kuriózní, le" 
ú"inná forma zla – jen si p!edstavme, $e u$ bychom se nikdy 
nesm%li dozv%d%t, kam dosp%ly d%je, kter'm jsme jako "tená!i 
v%novali tolik emocí! Anekdoty bez pointy, detektivky bez 
dopadení vraha, pohádky bez #+astného konce, harlek'nky bez 
splynutí du#í i rt&! Jaká frustrace by to byla, jak' ledov' vítr by 
vál literaturou, a jak' pocit marnosti by nás zkru#il, kdyby se 
knihy ve své neukon"enosti za"aly a$ nebezpe"n% podobat 
samotnému $ivotu!

strana !1

www)daniela6scherova)cz7 www)renenekuda)cz

http://www.danielafischerova.cz
http://www.danielafischerova.cz
http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz


   Konec dobr*, v'echno dobré, !íkají p!ísloví !ady národ&. 
Happy end ospravedl)uje v#echna p!estálá utrpení, kde$to 
porá$ka na konci znehodnocuje na#e nad%je a sny. Finis coronat 
opus,  konec korunuje dílo, konec d%lá jeho morálku, poslání, 
smysl – a $ádná dekonstrukce z n%j tento úkol nesnímá.
   N%kolik citací na doklad !e"eného:

     Na  p#íb&hu je nejd%le!it&j)í konec, ono v&(né „jak to 
dopadlo“. Cel$ (as p#íb&hu musíme p#ipravovat konec. *patn$ 
konec zni(í celou hru nebo film. Na konci má mít autor jisté 
p#ekvapení, n&jaké eso v rukávu, které divák ne(eká. Dobr$ 
p#íb&h lze definovat jako „dob#e p#ipraven$ konec“, zajímavou 
cestu k p#ekvapivé point&. (Franti)ek Daniel)

    Happy-end je ta nejevidentn&j)í forma manipulace s realitou, 
jaké se um&ní v%bec dopou)tí. Nikde není dobov$ vkus - a' ji! 
citov$ nebo morální – sveden do tak p#esného ohniska. Happy -
endem #íká doba sama sob&, jak by v&ci m&ly b$t. Ví, !e ve 
skute(nosti tomu tak není, ví, !e happy-end je fikce. V )irokém 
koridoru p#ibli!nosti hledá taková #e)ení situací, která opovrhují 
její zku)eností, vysmívají se statistice, popírají pravdu i se 
)irok$m pásmem pravd&podobnosti - to v)e ve prosp&ch zcela 
neuv&#itelné varianty, kterou volí její denní sny. (Fischerová, 
Happy end)

   Dít& nechce sly)et, jak to dopadlo. Dít& chce b$t p#i tom, a! to 
dopadne. (Ji#í Trávní(ek)

     Neexistence pointy v dramatu neosvobozuje diváky od 
povinnosti opustit sál.  (Stanislaw Jerzy Lec)
                                                                   *
A p!es v#echno, co bylo !e"eno, existuje typ p!íb%hu, kter' vlastn% 
nekon"í. Dokonce je neuv%!iteln% floridní a disponuje vlivem, 
kterému dnes nelze konkurovat psaním knih. Je to televizní seriál, 
ta jeho odno$, která si neur"uje p!edem po"et epizod. Lidstvo 
vyprodukovalo fenomén, se kter'm dosud nem%lo tu "est: 
principiáln& nekone+n* p%íb&h, kter' – mo$ná – bude plodit 
dal#í a dal#í epizody, generace herc& a generace divák& se s ním 
budou rodit i umírat a on bude stále plynout jako "as sám. To, $e 
dnes jsou tyto „nekone"né“ seriály v%t#inou bídné úrovn%, je v%c 
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vedlej#í. Ale masmédia u$ dovolují myslet p!íb%h, kter' p!ekro"í 
limity „Svéhlavi"ky maminkou“ a „T!í mu#ket'r& po dvaceti 
letech“, v#ech t%ch malichern'ch pokus& resuscitovat hrdiny 
v nov'ch pokra"ováních. T!eba jsme si jen dosud nestihli 
v#imnout. T!eba u$ se tu n%kde vypráví p!íb%h, kter' zhasne a$ 
s poslední zhasnutou obrazovkou v den, kdy vyhasne celá slune"ní 
soustava. 
                                                                             *
Kdy$ bylo na#í dcerce kolem t!í, intuitivn% postihla k!i$ovatku, 
na ní$ se v%tví cesty literatury. Kdy$ jsem jí cht%la n%co "íst, 
zatvá!ila se zkoumav% a polo$ila mi zcela zásadní otázku: 
„Mámo, a je to vymy#len', nebo ze skute"nosti?“      
    Sinolog a japanista Old!ich Král  v jednom dávném 
novinovém rozhovoru !ekl v%tu, která mi dala nov' pohled nejen 
na literaturu, ale na tvorbu. Mluvil o tom, $e japonská kultura 
není jen odvozeninou a men#í sestrou veliké kultury "ínské, jak 
se obvykle soudí, ale $e ob% fungují na protikladn'ch principech. 
„Zatímco +ínská kultura tvo%í obraz sv&ta, japonská vytvá%í 
p%edev'ím sv&t obrazu.“ Tyto dv% symetrické mo$nosti jsou 
dva protilehlé póly, k nim$ tenduje v#echno um%ní. I my 
vyprav%"i chceme tvo!it obraz sv%ta, „popsat ho takov', jak' je“, 
dokumentovat a sv%d"it. A zárove) chceme vytvo!it sv%t vlastní, 
kter' se nezodpovídá skute"nosti a panují v n%m jiné zákony. 
   Ka$dé dílo je v posledku sm%skou t%chto dvou mo$ností, jen 
namíchanou v jiném pom%ru.  I ta nejtvrd#í literatura faktu si 
musí trochu zafantazírovat a nejblázniv%j#í úlet fantazie je $iv 
z banálních zku#eností s tímto banálním $ivotem. Narace 
v$dycky plní ob% role. Roli záznamníku, onoho „zrcadla 
neseného podél cesty“, co$ je Stendhalova definice románu. Ale 
i roli denního sn%ní, mo$nosti katapultovat se z reality a nastavit 
vlastní pravidla hry.
    Jak to nejednou b'vá,  oba extrémy dnes slaví úsp%chy. Ka$d' 
nakladatel a knihkupec ví, $e bude-li na knize p!elepka “Podle 
skute"né události“, prodejnost p&jde "ile vzh&ru. U dve!í ob%tí 
i u dve!í masov'ch vrah& stepují fronty agent&, kte!í se 
p!eplácejí, aby získali p!edkupní právo na jejich skandální 
historky. Pam%ti kdejaké bé"kové celebrity  jdou lépe na odbyt 
ne$ mistrn% konstruovaná zápletka vymy#lená u spisovatelského 
stolu. P!íchu+ „skute"nosti“ prost% prodává.
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   A na druhé stran% snad je#t% nikdy nem%la takov' boom 
fantasy literatura. Na#e generace byla okouzlena Tolkienem 
(t!eba$e poctiv% hlásím, $e m% se to net'ká), ta po ní t!eba  
Pratchettem, ta nejmlad#í Rowlingovou – samí tv&rci jin'ch 
$ivo"ichopis&, jiné fyziky i jiné geografie. V sou"asné americké 
kinematografii mají u$ dlouho nejv%t#í diváck' ohlas fabule typu 
as if, „co by bylo, kdyby bylo“ - co by se stalo, kdyby se stalo 
n%co, co se nem&$e stát. Film E.T. Mimozem#+an trhal rekordy 
náv#t%vnosti v kinech kapitalismu i socialismu. Strhující úsp%ch 
Harry Pottera poukazuje na v#eobecn' hlad Západu po 
alternativním neskute"nu, nesek'rovaném tupou zku#eností. 
Tou$íme po jiné realit%, tou$íme po sv%t% obrazu.  
                                                                    *
Poslední téma, které m% dnes zajímá, zní: Jak ovliv)ují p!íb%hy 
ná# $ivot? U$ víckrát zmín%n' Terry Pratchett má v jedné knize  
- v -arod%jkách na cestách - skv%lou my#lenku. Nejsme to my 
lidé, kdo ovládá p!íb%hy, naopak, p!íb%hy ovládají nás. P!íb%hy 
jsou tajní vládci sv%ta a sílí ka$d'm opakováním. -ím "ast%ji 
budeme vypráv%t o Karkulce, tím bude  pravd%podobn%j#í, $e 
n%jakou hol"i"ku v "erveném klobou"ku se$ere vlk. 
   Nevím, nakolik to platí vzhledem k hol"i"kám v "erven'ch 
klobou"cích, ale rozhodn% to platí vzhledem k díl&m a jejich 
autor&m. -ím "ast%ji se n%jaká fabule, n%jak' vypráv%cí postup 
"i n%jak' typ figury pou$ívá, tím "ast%ji se pou$ívá – co$ je 
podstata um%leck'ch proud&, #kol a mód. Ka$d' opravdu dobr' 
nápad ihned naklonuje !adu dal#ích. Velká "ást literatury není 
inspirována $ivotem sam'm, ale jinou literaturou. Drama se $iví 
dramatem, film filmem. P!íb%hy v naprosté v%t#in% nevypráv%jí 
„co se stalo“, ale „co jsme n%kde "etli, vid%li, sly#eli  a lehce 
p!eona"ili“.  
    To není jev nijak nov' a u$ celá staletí se vedou spory, jestli je 
"i není omezen' po"et zápletek. Ale sou"asné vyprav%"ství je 
jednak globalizované (co$ je v%c propojenosti a informovanosti) 
a jednak neuv%!iteln% infla"ní (co$ je v%c zcela absurdní 
mnohosti).  To z dne#ní narace "iní slo$itou soustavu ozv%n - 
citací, odkaz&, nará$ek a plagiát& -  zrcadel odrá$ejících se 
v jin'ch zrcadlech.
                                                                     *
Ale jak je to se zp%tn'm odrazem, s p&sobením u$ hotov'ch 
p!íb%h& na nás?
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   N%meck' literární v%dec Erich Auerbach nazval svou knihu 
o literatu!e Západu Mimésis, aneb Nápodoba. (e literatura 
napodobuje $ivot, je prostopravda. Ale nakolik $ivot, tedy my 
sami, napodobujeme literaturu?
    „P%íb&hy, v nich( se lidé u+í z chyb jin*ch, jsou   známkou 
civilizace.“ napsali Pratchett, Stewart a Cohen, spisovatel a dva 
v%dci, ve své úvaze o podstat% p!íb%hu. To neodkazuje k $ádné 
„v'chovné literatu!e“, ale k faktu, $e ka$dá fabule poskytuje 
vzor. U$ite"n' vzor, myln' vzor,  vzor vedoucí do ne#t%stí…ale 
tak "i tak vzor.
  „Scéná% na'eho osudu je v(dycky podmín&n osobní 
mytologií,“ prohlásil v jedné p!edná#ce psychiatr Radkin 
Honzák. P!íb%hy, které na nás zap&sobí nejvíc, se podílejí na 
na#ich osudech víc, ne$li si myslíme. 
   Asi p!ed patnácti lety se mi p!ihodilo, $e jsem se zapletla do 
bou!livé ve!ejné diskuse o vlivu televizního násilí na d%ti. 
N%kolik m%síc& se na stránkách v#ech velk'ch deník& 
objevovaly ostré názory obého druhu. Pod  tehdej#í obavou ze 
znovunastolení cenzury tak záhy poté, co jsme se jí zbyli, le$ela 
otázka mnohem zásadn%j#í: nakolik narativní fikce ovliv)uje 
na#e jednání. V%novala jsem tomu tématu tehdy !adu t'dn& 
nepovrchního studia a dodnes pro m% z&stává nejvalidn%j#í 
odpov%dí "lánek v mezinárodním léka!ském "asopise Lancet, 
kter' shrnuje dvacet let bádání a zhruba "ty!i tisíce díl"ích 
v'zkum&. Jeho resumé zní,  $e jsou zde p!esv%d"ivé d&kazy, $e 
screen violence aneb zobrazované násilí jednak má v'razn% 
negativní dopad na fyzické, du#evní i sociální zdraví a jednak 
svádí k napodobování. -lánek kon"í v%tou Discussion is over, 
tyto záv%ry pova$ujme za platné.
    Odhlédnuto od otázky násilí, celá má $ivotní zku#enost tomu 
p!itakává. V#echny p!íb%hy, které jsme kdy sly#eli, vid%li "i "etli, 
formují na#e názory. To ony vytvá!ejí kódy, schémata 
a paradigmata, ten klamn' pocit samoz!ejmosti, $e “tak to p!ece 
chodí, tak p!ece v%ci jsou“. Fiktivní figury mají své fanou#ky 
i napodobitele. Sherlock Holmes, Hamlet i Jára Cimrman mají 
na na#í citové map% v%t#í prostor ne$ na#i sousedé z tého$ 
podla$í. „Karkulka s Popelkou p%emos.ují Evropu 
spolehliv&ji ne( euro.“ !ekl filozof Petr Pi+ha. V d%tství 
sl'chané pohádky jsou do nejdel#í smrti vyty"eny p!ed závorky 
na#ich úsudk&. 
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                                                                            *
Nejsem expert na japonské divadlo a za tento pohnutliv' p!íklad 
vd%"ím japanistce doktorce Lucii Lucké a její p!edná#ce. 
Kvetoucí, bohatá japonská dramatika dlouho v&bec nemluvila o 
lásce. Nám, uvykl'm $ít v jiném narativním klimatu, se to zajisté 
zdá zvlá#tní. Kdykoli jdeme do kina "i do divadla,  jdeme tam 
s neomyln'm p!esv%d"ením, $e a+ bude drama o "emkoli, najde se 
v n%m i n%jak' Jení"ek a n%jaká Ma!enka, kte!í nám p!edvedou 
jednu z nes"etn'ch variant lásky. Ne tak japonské drama do konce 
sedmnáctého století. Jeho klí"ov' pojem zn%l giri - závazek a (est. 
Divadlo tematizovalo macho p!íb%hy o hrdinství a dobrodru$ství, 
ale milostné historky ho nezajímaly.
   Potom se objevil dramatik Monzaemon -ikamacu, n%kdy zvan' 
japonsk' Shakespeare. B%hem jeho $ivota se stalo, $e ve m%st% 
spáchal spole"nou sebevra$du mileneck' pár. M%#+an se zapletl 
s prostitutkou, nad%lal dluhy, jeho rodina tomu nep!ála a nutila ho 
k v'hodnému s)atku. Milenci se vzali za ruce a sko"ili ze skály. 
Událost svou neobvyklostí vzru#ila celé m%sto. -ikamacu se 
chopil #t%tce, a roku 1703, dokud ta v%c byla v $ivé pam%ti,  uvedl 
hru Dvojitá sebevra!da v Sonezaki a hra pr' vzbudila senzaci. Do 
japonské dramatiky vstoupil zcela nov' motiv, nind!ó aneb lidsk' 
cit.
    B%hem dal#í generace se objevily dva velké trendy: jednak 
spole"ná sebevra$da milenc& se stala módním nám%tem japonské 
dramatiky a jednak – a to nás ov#em zajímá nejvíc! – skute"n'ch 
mileneck'ch sebevra$d siln% p!ibylo. Dal#í a dal#í páry !e#ily 
svoje milostné trable spole"nou smrtí a dal#í a dal#í divadla m%la 
co hrát. Pr' docházelo k tak kuriózním propletenc&m, $e postavy 
milenc& – tedy postavy, které m%ly své p!edch&dce ve skute"n'ch 
sebevrazích -  na scén% proná#ely dialogy typu: “Te* zem!eme 
a já doufám, $e o nás brzy n%kdo napí#e hru.  P!ála bych si, aby 
mou roli hrál pan X a tvou roli pan Y a aby "tec p!i "tení o na#í 
smrti hlasit% plakal do svého "erného rukávu.“
    To u$ je fikce na druhou, hra na hru a odraz v odrazu. Ale p!es 
v#echnu smutnosm%#nost oné situace to ukazuje, jak tenou"ká 
a pr&lin"itá membrána je mezi  reáln'm sv%tem a jeho obrazem. 
Vliv proudí ob%ma sm%ry. Ka$d' p!íb%h, kter' dáme do ob%hu, 
uplatní svoji sugestivní sílu. P!íb%hy jsou nástroj, kter'm 
segmentujeme chaos a dáváme smysl tolátnímu nsemyslu. (ijeme 
mezi nimi a v nich. Jsme #impanzi, kte!í za"ali vypráv%t p!íb%hy,  
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a proto  se nám sv%t jeví úpln% jinak, ne$ se kdy m&$e jevit jin'm 
#impanz&m.
   Na rozlou"enou citát z mého oblíbeného Pratchetta: „Síla 
p%íb&hu. Neodcházejte bez ní z domu. A nikdy, nikdy, nikdy ji 
nepodce/ujte!“
                                                                            ***

Z Á V"R  R E N É H O  N E K U D Y
Tento seriál tv&r"ího psaní je pro m% obrovsk'm darem. Danielu 
Fischerovou znám ji$ n%kolik let a je to bytost v$dy pozitivn% 
nalad%ná, moudrá a nadmíru lidská.
 Psaní je velmi t%$ké !emeslo, které se dá "áste"n% nau"it 
a "áste"n% k n%mu musí mít "lov%k vlohy.
 Dne#ní doba je plná “psavc&”, kte!í utvá!ejí na papí!e r&zné 
p!íb%hy bu*to sami pro sebe, nebo pro známé, p!ípadn% jen tak 
do #uplíku. 21. století je dobou p!íb%h& - globálních p!íb%h&, které 
se mohou #í!it díky internetu po celém sv%t% b%hem n%kolika málo 
vte!in.
 A vyznat se v p!íb%hu a jeho tvorb% je základem série 
minitext& nazvané Drbání ko(ichu aneb Poznámky ke smyslu a 
stavb& p%íb&h).
 Je to p!esn' obraz hodin tv&r"ího psaní Daniely Fischerové 
na Literární akademii - je vtipná, znalá, pou$ívá mnoho p!íklad& 
a citát& od slavn'ch autor&, které v#e perfektn% dokumentují.
 Drbání ko(ichu bylo p&vodn% (pochopiteln% s laskav'm 
souhlasem autorky) zve!ejn%no na mém blogu o kreativit% a tv&r"í 
psaní www.renenekuda.cz. Nyní jsem se rozhodl publikovat ho 
v této, doufám $e p!íjemné, elektronické podob%.
 Prosím, podpo!te moji snahu a lásku k p!íb%h&m 
nav#tívením m'ch webov'ch stránek, p!ípadn% nezapome)te také 
na autorku tohoto skv%lého textu - www.danielafischerova.cz.
 Oba Vám d%kujeme za Va#i p!íze) 
a "as. Budi$ Vám na#e snaha k u$itku 
+ a+ Vám to dob!e pí#e, milí auto!i! ;)
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