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Lubomír Doležel uvádí své Narativní způsoby v české literatuře, minulý rok vydané na-
kladatelstvím Pistorius & Olšanská v edici Scholares, slovem „návrat“. Je to už druhý 
návrat tohoto klasického textu české strukturální naratologie. Poprvé se Narativní 
způsoby vrátily v roce 1993 v nakladatelství Český spisovatel; šlo o přepracovanou 
verzi Doleželovy anglické naratologické práce vydané v Torontu takřka o dvě dese-
tiletí dříve: Narrative Modes in Czech Literature (1973). I pro pisatele těchto řádků je 
recenzovaná kniha „návratem“: připomínkou žluté knížečky s vypadávajícími listy, 
hustě podškrtanými, kterou jsme si v druhé polovině devadesátých let pročítali ve 
Slovanském semináři v přízemí Filozofické fakulty. V přítomném vydání přibyla ne-
dlouhá autorova poznámka a doslov, tedy spíše panegyrikon Tomáše Kubíčka.

Narativní způsoby se doma nestaly „klasikou“ náhodou. Po roce 1989 zde byla po-
ptávka po oživeném strukturalismu, šlo o původní a názorně propedeutickou struk-
turněnaratologickou práci, víceméně normativní výklad. Poslední rys se při dnešním 
návratu jeví nejvýraznějším: autor definuje, stanovuje, tvrdí, odmítá, na čemsi dů-
razně trvá; nezastihneme ho ale, ať jsme sebepozornější, jak se táže, zastavuje, pochy-
buje, jak se ptá po příčině. Lubomír Doležel je strukturalista, ne utilitarista, ale občas 
zní jako Tomáš Gradgrind ze Zlých časů: „Já chci jen fakta. Učte ty hochy a dívky jedině 
faktům. Jedině fakta platí v životě. Nepěstujte nic jiného, všechno ostatní vykořeňte. 
Mozky myslících živočichů můžeme formovat jen pomocí fakt: nic jiného nebudou 
potřebovat.“

Některé z nástrojů a pojmů, které se uplatňují v anglické i české variantě recen-
zovaného textu, mají původ již v Doleželově monografii O stylu moderní české prózy 
z roku 1960. Dosah objevů této rané práce (promluvové pásmo vypravěče a pro-
mluvové pásmo postav, distinktivní rysy obou pásem a jejich postupná eliminace 
v moderní epice — viz níže) je však vytčen omezenějším půdorysem strukturální 
teorie promluvy a stylistiky literárního textu.

Metodologie Narativních způsobů stojí na strukturnělingvistickém a textově-
-funkčním základě. Kniha má dvě části, teoretickou, v níž je z uvedených východisek 
rozvedena typologie narativních promluv a vypravěčských způsobů, a interpretační, 
v níž je daný teoretický rozvrh „testován“ na příkladech z české výpravné prózy. Po-
drobná diferenciace promluvových typů fikčního narativu vychází ze základní opo-
zice objektivního vyprávění a přímé řeči. Pokud se tato opozice shoduje s opozicí 
promluvového pásma vypravěče a promluvového pásma postav, jedná se o „klasický 
narativní text“, jehož „téměř ideálním vtělením“ je pro Doležela Babička Boženy Něm-
cové. K tomu, že by vypravěčské pásmo v Babičce nevykazovalo žádné rysy subjek-
tivity, a mělo by se tedy jednat o klasický typ epické struktury, se již vyjádřili skep-
ticky jiní (Robert Adam, Jiří Koten). Mám však za to, že jádro problému spočívá jinde: 
v tom, zda přijmout teoretickou platnost modelu binárních opozic a jejich transfor-
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mací, který si nutně podřizuje zřetel k historickým a kontextovým okolnostem vý-
voje fikčních narativů (k tomu viz ještě poznámku později).

Za nejživotnější část Doleželovy analýzy lze dodnes považovat popis distinktiv-
ních rysů, které odlišují jazykovou konvenci objektivního vyprávění od konvence 
přímé řeči, a především popis procesu subjektivizace „objektivní“ vyprávěcí er-formy 
jako postupné neutralizace těchto distinktivních rysů, jimiž jsou: grafické znaky, slo-
vesná osoba, slovesný čas, prostředky deixe, prostředky apelu a exprese, sémantické 
rysy, slohové prostředky. Tento model účinně, byť v omezeném lingvistickém roz-
měru, vystihuje podstatu polopřímé řeči, již Stanzel nazývá „nakažení vypravěčova 
jazyka jazykem postav“, jako odstranění některých znaků odlišujících řeč vypravěče 
a postavy (grafických, převod systému slovesných osob a obvykle i času v objektivní, 
neutrální vypravěčskou variantu), resp. z druhé strany jako průnik výpovědních, 
sémantických a slohových rysů subjektivní promluvy do pásma vypravěče. Vzniká 
fúzní typ, polopřímá řeč. Tu sice lze odhalit už ve starších obdobích (Píseň o Rolan-
dovi, renesanční drama nebo La Fontainovy bajky), zcela novou a zásadní úlohu však 
získává v moderní evropské epice (Jane Austenová, Gustav Flaubert, Thomas Mann), 
ale i v neevropských moderních literaturách a rovněž ve zřejmé, v Čechách málo pro-
zkoumané vazbě na transformaci literárního realismu a v souvislosti s vývojem médií 
a mediálních technologií (hic sunt leones naratologie). (Existenci ještě přechodnějšího 
typu „smíšené řeči“ zde ponechávám stranou, jen poznamenám, že jevům, které spa-
dají pod tuto kategorii, se pozdější naratologie vydatně věnovala a má pro ně podrob-
nější označení spojená s pojmy fokalizace, figuralizace, reflektorizace apod., a také že 
na seminářích jsme se na identifikaci pasáží smíšené řeči tak jako tak nikdy neshodli.)

V druhé kapitole první části přistupuje Lubomír Doležel za pomoci pojmu funkce 
(konstrukční a kontrolní, interpretační a akční) k popisu systému vypravěčských způ-
sobů, který opět vychází ze základní opozice funkce vypravěče a postav v „klasickém 
narativním textu“. Jeho transformací v tomto funkčním ohledu vznikají nové nara-
tivní formy, založené na prvotní gramatické opozici Ich-formy a Er-formy, což vytváří 
systém: objektivní/rétorická/subjektivní (osobní) Er-forma/Ich-forma. Když tyto 
vypravěčské způsoby zkombinuje Doležel s předchozími promluvovými typy do gra-
fické podoby kruhu, vychází mu schéma na s. 51, které zvláště ve srovnání s komplex-
ními návrhy, jaké prosazovali Gérard Genette (schéma vyprávěcích situací v Nouveau 
discours du récit, 1983) nebo Franz Stanzel (typologický kruh v Teorii vyprávění, 1979, 
čes. 1988), působí poněkud nedotvořeně. V kruhu nestojí již věci v opozicích a trans-
formovaných opozicích, jako tomu bylo v předchozím výkladu (narativních pro-
mluvových typů je zde nešťastně devět), takže není vždy zřejmé, zda (případně proč) 
jsou jednotlivé typy situovány proti sobě. Není též jasné, co motivuje jejich pozice sou-
mezné. (Např. přechodu od objektivity k subjektivitě neodpovídá přilehlé postavení 
a přechod od rétorické Er-formy přes objektivní Ich-formu k rétorické Ich-formě. 
Ve výkladu se též neobjevuje příklad, natož analýza sporné „objektivní Ich-formy“.)

Třetí, poslední teoretická kapitola se věnuje, v úzké návaznosti na teorii fikčních 
světů, procesům „autentifikace“, tj. konstituce škály fikční existence mezi póly „fak-
tuální“ a „non-faktuální“ ve fikčním světě v závislosti na promluvách vypravěče 
a postav a na typologii klasický/moderní narativ: tj. jak je konstituována „struktura 
fikčního světa“ v závislosti na „struktuře narativního textu“. Tento výklad zakom-
ponoval Doležel později do svého komplexního rozvedení fikčněsvětového paradig-
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matu v knize Heterocosmica (1998, čes. 2003), ponechávám jej tedy stranou, mohu 
jen poznamenat, že „autentifikace“ v Narativních způsobech není nic jiného než v He-
terocosmikách „ověření“ (a že pečlivější redakce by Doleželovu terminologii nejspíš 
sjednotila). Druhý oddíl knihy s názvem „Texty“ rovněž ponechávám bez komentáře, 
neboť přednosti i slabiny jednotlivých interpretací v něm obsažených stojí a padají se 
slabinami a výhodami části teoretické (je ostatně komponován zejména jako „důkaz“ 
platnosti teoretické části). Za povšimnutí stojí to, že konkrétní interpretace maně 
překračují úzce strukturnělingvistickou a textocentrickou koncepci, na níž je teore-
tická část postavena, např. psychologizujícími modely pro uchopení motivace postav, 
které v předchozí části nemají žádnou oporu, pro čtení a rekonstrukci vyprávěného 
(i Doleželův výklad) jsou ale evidentně nějak nezbytné.

Narativní způsoby v druhém vydání mají potenciál i ambici oživit své postavení 
základního naratologického textu používaného k výuce filologických oborů na vy-
sokých školách. Vzhledem k tomu, vzhledem k měnící se situaci těchto oborů i nara-
tologie samotné („kulturální naratologie“, socionaratologie, intermediální naratolo-
gie, kognitivní naratologie atd.) i vzhledem k faktu, že překlady mnoha základních 
světových naratologických prací se do české kotliny nejen nevrátily, ale nikdy sem 
ani nedoputovaly (Gérard Genette, Ann Banfield, Roy Pascal, Dorrit Cohn, Monika 
Fludernik a další) — a v neposlední řadě také proto, že i česká naratologie a teorie na-
rativu procházejí výrazným vývojem (mám na mysli práce Alice Jedličkové, Petra A. 
Bílka, Bohumila Fořta, Tomáše Kubíčka, Jiřího Kotena, Jiřího Hrabala ad., dotýkající 
se otázek fiktivního adresáta, implikovaného autora a čtenáře, postavy, vypravěče, 
fikční komunikace, fokalizace, fikčních světů realistické prózy aj.) — tedy vzhledem 
k tomu všemu je namístě alespoň poukázat na některé otázky, které si Narativní způ-
soby nekladou a klást nechtějí nebo nemohou.

Tyto otázky by neměly apriorně vpravovat koncepci Narativních způsobů do nějaké 
jiné — a měly by tedy nejprve platit pro základní typologii narativu a pojetí narativní 
komunikace. Nekladu tyto otázky Lubomíru Doleželovi, který je nepochybně dobře 
zná, nýbrž s ohledem na ty žáky, které chtěl Tomáš Gradgrind „naplnit celými vědry 
faktů až po okraj“. Tak tedy: Může existovat jiný zdroj informace než vědomí postavy/
vypravěče — a jiný typ informace než objektivní/subjektivní? Odkud, z jakých zdrojů 
je vyprávění vnímáno, ale i hodnoceno — může jít nejen o jednotlivý subjekt, ale i ko-
lektiv, common sense, nějakou non-antropomorfní entitu (kámen, hmyz, Bůh, plynutí) 
atd.? Je vypravěč vždy buď tělesný (osobní), nebo netělesný (objektivní)? Má každý 
text vypravěče? A ke komu „mluví“ vypravěč? Jsou kategorie implikovaného autora 
a implikovaného čtenáře smysluplné? Jaká je přesně vzhledem k (fikčnímu) narativu 
role čtenáře?

Pro Doležela je bezrozporným základem dělení každého vyprávění ten grama-
tický, Ich- a Er-forma. Je to ale dobrý základ? Podobně je možno ptát se na vztah em-
pirického autora a vypravěče. Je tento vztah vyčerpán, tak jako u Doležela, konsta-
továním — jakkoli „důrazným“ — jejich non-identity? Nekladou obzvláště moderní 
fikční narativy taktéž otázku po autorově světonázoru, způsobech, jakými narativ 
evokuje osobní zkušenost, a mnohé podobné, které lze stěží považovat za nepatřičné?

A dále: Je skutečně adekvátní ahistorický model, který typologii vyprávěcích situ-
ací (vypravěčských způsobů) staví na přechodu od objektivního vyprávění k subjek-
tivnějším formám? Jaký je např. význam historického faktu, že se (novodobý) román 
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rodí s konstruujícím, rétorickým vypravěčem, který není součástí vyprávění, a s vy-
právěním v první osobě? Jak s vývojem románu a moderních narativů souvisejí roz-
pad mýtu, nové formulace racionality, velké společenské změny jako vzestup střední 
třídy, oslabení úlohy organizovaného náboženství atd.?

Není poctivé na intence cizích textů roubovat vlastní očekávání a (tzv. odborné) 
názory. Je ale klíčové požadovat od literární teorie, aby byla schopna sebereflexiv-
ního pohybu. Není totiž sama určitým specializovaným a měnícím se druhem sociální 
praxe? Tanou mi při četbě Narativních způsobů na mysl slova Raymonda Williamse, 
který na filologických teoriích zakrývajících před sebou svou vlastní sociální histo-
rii pozoruje odcizení „zvláštní skupiny, která z pochopitelných důvodů přehlíží svůj 
privilegovaný vztah ke skutečnému a aktivnímu jazyku a společnosti kolem sebe, 
ale i v sobě, a projektuje na činnosti druhých své vlastní formy odcizení“. Doleželovy 
strategie „tvrzení“, „dokazování“, „odmítání“, „důrazného trvání na něčem“ a filoso-
ficky jednorozměrný odkaz na „racionální, vědeckou epistemologii“ tak lze vnímat 
nejen jako kvaziargumentační formule, jimiž badatel navyšuje symbolický kapitál 
své koncepce, nýbrž také akty sebereprodukce, performativy, které setrvačně udržují 
status quo určité vědecké školy a určité disciplíny (v její čistotě) vůbec. Není rozhodně 
třeba disciplíny (např. sociologii, filosofii a literární vědu) povrchně mísit; jejich pod-
statné proměny tak jako tak nastávají samopohybem, „sebeorganizací“. Avšak otázky 
jako „V jakém sociohistorickém kontextu se ustavily podmínky pro zkoumání litera-
tury jako dokonale autonomní oblasti?“ nebo „Jakým zájmům (a sebezájmům) takové 
zkoumání slouží?“ nelze zakázat; mám za to, že tento zákaz by byl pro existenci oboru 
jako literární věda zhoubný. Nevylučují ostatně ty „čistě“ literárněvědné: Proč čteme? 
Co činí „fikční“ narativy zvláštními ve srovnání s „nefikčními“? Jak se fikční narativy 
od těch nefikčních odlišily postupně, historicky?

Ale mám-li se poslušně vrátit k intencím a do úzké ohrádky naratologie, pak tedy: 
Existují i další inspirativní pojetí polopřímé řeči, která by precizní, byť neseberefle-
xivní analýzu Lubomíra Doležela doplnila a snad i dynamizovala. Podle Ann Banfiel-
dové případy polopřímé řeči, kdy nelze určit postavu, jejíž perspektivou by se vy-
pravěčská řeč subjektivizovala (autorka zaznamenává tento jev v románu Virginie 
Woolfové Vlny, 1931), konstituují „prázdné deiktické centrum“ (empty deictic centre); 
obdobné „nevyslovitelné věty“ (unspeakable sentences), jak je Ann Banfieldová nazývá, 
nemají vypravěče, nýbrž představují jakýsi gramatický (neosobní) mechanismus zá-
znamu vědomí postavy nebo hypotetického subjektu. Roy Pascal, vycházeje přede-
vším z románu devatenáctého století, mluví o dvojím hlasu (dual voice) a podrobně 
analyzuje případy ironie, zdvojení řeči, vnitřního dialogismu; předchůdci tohoto 
pojetí jsou, jak známo, v ruské literární vědě mj. V. N. Vološinov a Bachtinova teo-
rie polyfonního románu a dialogického slova. Monika Fluderniková pak Stanzelův 
i Banfieldové výklad o reflektorizaci (rovněž případy, kdy vypravěč imituje pozici po-
stavy uvnitř příběhu) převádí do narativní teorie, podle níž „nevyslovitelné věty“ 
a podobné jevy představují signály a výzvy pro čtenáře, aby tyto konstrukce pře-
četl — rekonstruoval — jako komunikační akty. Nejde pak o to, vyplňovat prázdná 
deiktická centra nějakým hybridním fikčním hlasem nebo vědomím, nýbrž popsat, 
jak je z makrotextového rámce čtení konstituováno vědomí na úrovni vyprávěného 
světa. Toto konstituování je v kompetenci čtenáře — a to je subjekt, s nímž Lubomír 
Doležel raději nechce mít nic do činění.


