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Kniha Zdeňka Pechala, kterou vydalo nakladatelství Univerzity Palackého v Olo-
mouci v roce 2011, lze považovat za zdařilé a náročné dílo, určené převážně pro od-
bornou veřejnost.

Pokud jde o definici živelnosti, v autorově podání se jedná o literární mechanismy 
a postupy, které odpoutávají dílo od výkladové danosti a dodávají textu spontánnost, 
nevyzpytatelnost a neukotvenost. Jedná se o procesy spojené s určitým stavem tr-
vání, umožňující kontinuální interpretační variabilitu literárního textu, ve kterém 
dochází k neustálému narušování obrazovosti a pevně stanovené narativní a obsa-
hové struktury díla.

Na počátku nás Zdeněk Pechal seznamuje s teoretickými východisky a s autory, 
o které se ve svém pojednání opírá. Mezi základní studie patří stať Jana Mukařov-
ského Záměrnost a nezáměrnost v umění, kde Mukařovský poukazuje na výskyt urči-
tých složek v uměleckém díle, které narušují jeho významové sjednocení. Dochází 
přitom k neustálému pohybu těchto prvků, když se neusměrněné (nezáměrné) 
složky postupně stávají součástí sjednocené struktury uměleckého projevu, aby opět 
časem získaly svůj charakter narušující celkovou významovost díla. V rámci teore-
tických východisek je možné rovněž zdůraznit tradici helénské kultury a její dělení 
na princip apollinský (uspořádanost, pravidelnost, klid) a princip dionýský (neklid, 
vášnivost, chaotičnost), které lze v Pechalově teorii živelnosti rovněž považovat za 
zásadní.

Na základě Mukařovského teorie a působením zmiňovaných pólů helénské kul-
tury vzniká koncept živelnosti, který se v korpusu ruských děl vybraných Zdeňkem 
Pechalem jeví jako napětí mezi čímsi strukturovaně stabilním, završeným — město 
postavené na pevných kamenných základech, petrohradská společnost se svým řá-
dem a hierarchií, minulost, která je v rámci textové reality uzavřená a daná —, a čímsi 
vratkým, nestabilním, něčím co do dané struktury proniká, narušuje ji a odporuje je-
jímu řádu — povodeň, cizinec, převyprávění záměrně pozměněné minulosti.

Promyšlený výběr děl začíná klasickými texty ruské literatury 19. století, ve kte-
rých dominuje prostředí města Petrohrad, kterým protéká řeka Něva. Město Pe-
trohrad opouští Zdeněk Pechal postupně až s literárními díly 20. století, zejména 
s Vladimirem Nabokovem a Borisem Pasternakem, v jehož románu Doktor Živago je 
prostorová neomezenost součástí neuchopitelnosti živelného procesu.

Koncepce živelnosti ve studii Fenomén živlu v ruské literatuře z hlediska žánrového 
není omezena jen na jeden jediný druh textu, čímž tato teorie živelnosti získává na 
mnohotvárnosti a univerzálnosti a je možné ji aplikovat na nejrůznější díla krásné 
literatury. Ve vybraných dílech se tak můžeme setkat jak s poémou, tak povídkou, 
novelou nebo románem.

OPEN ACCESS



ROmAN ZAťKO 231

Po důkladném prozkoumání pojmu živelnost ve všech rozebíraných dílech lze 
zkonstatovat, že u Zdeňka Pechala je možné chápat tento mechanismus ve dvou zá-
kladních rovinách — v rovině formální a v rovině obsahové. I když si autor uvědo-
muje jejich odlišnost, tyto koncepty nejsou v knize dostatečně oddělené, čímž často 
dochází k nepříliš jasnému výkladu živelnosti při rozboru děl. To značně ztěžuje 
chápání autorových teorií, což je na škodu, jelikož studie je jinak velmi promyšlená.

Tak například se tyto principy „neusměrněně“ prolínají v rozboru Gogolovy po-
vídky „Nos“. Z hlediska obsahového je pro Zdeňka Pechala spouštěcím mechanismem 
živelnosti neobvyklý jev — ztratí se nos —, po kterém nastává sled událostí, které na-
rušují ustálený koloběh petrohradského života. Z hlediska formálního se na základě 
skazového vyprávění stává v povídce ze vševědoucího vypravěče nevševědoucí. Větu, 
kterou autor uvádí jako příklad z Gogolovy povídky výstižně zachycuje tuto okolnost: 
„Ivan Jakovlevič zbledl… Tady se však příběh úplně ztrácí v mlhách, a co bylo dál, 
nikdo neví“ (s. 84). Výsledkem opakovaného prolínání těchto dvou rovin — obrazové 
a formální —, je v povídce nepříliš jasná koncepce živelnosti.

Když se teď odpoutáme od hlediska obsahového, v rámci kterého se živelnost 
projevuje v nejrůznějších podobách, je v Pechalově stati hra mezi realitou a fikcí na 
úrovni vyprávění nejdůležitějším aspektem živelnosti z hlediska formálního. Zde 
mezi základní mechanismy patří prostupnost žánru převyprávění s písemnými li-
terárními formami.

Tak jak autor uvádí, pro vyprávění převyprávěného je charakteristický žánrový 
invariant, díky němuž může převyprávění nabýt podoby nejrůznějších literárních 
druhů předávaných prostřednictvím ústního podání — náhoda, žert, anekdota, po-
vídačka, fáma, parodie. Navíc u vyprávění převyprávěného je, na rozdíl od psaných 
textů, hlavní dominantou způsob převyprávění a ne kompletnost podaných informací.

Žánr převyprávění svým průnikem do písemných forem narušuje jejich stabilitu 
tím, že v textu vznikají nevysvětlená místa, čímž se otevírá volnost pro jejich inter-
pretaci.

Důležitou roli v této souvislosti hrají figury nedůvěryhodného a nevševědoucího 
vypravěče, kteří neumožňují vysvětlení všech faktů odehrávajících se v textu a kde 
vypravěč často ztrácí přirozený nadhled nad předloženou textovou realitou. Ta po-
tom může nabýt několika interpretačních možností, které mohou platit současně.

Kromě Gogolova díla věnuje Zdeněk Pechal velkou pozornost tomuto aspektu také 
v Puškinově povídce „Piková dáma“ nebo Nabokovově románu Lolita.

V prvním případě se jedná o expozici příběhu, který v „Pikové dámě“ vypráví 
Tomskij. V něm se společnost dozvídá o jeho babičce, která se kdysi dobrala tajem-
ství karetní hry tří karet a získala zpět své jmění. Reakce okolí na tuto historku se 
různí: je to náhoda, pohádka, falešné karty. Jde o tři možná vysvětlení, která jsou si 
rovnocenná. Textová realita zde není patřičně vysvětlena. Vypravěč v tomto případě 
ztrácí svůj nadhled a důvěryhodnost.

V Nabokovově románu je toto vyprávění vedeno hlavní postavou románu Hum-
bertem Humbertem. Důležitým prvkem tohoto díla je časová rovina. Humbert Hum-
bert se ve vězení pokouší triumfovat nad svým zpackaným životem tím, že převyprá-
věním vytvoří jiný příběh, než který sám prožil. V něm se představí jako osobnost, 
která měla vždy vše promyšlené a pod kontrolou, zavrhujíc tak svou skutečnou ne-
šikovnost.
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Výsledkem Humbertovy snahy je text plný nepřesností, které lze připisovat jed-
nak dávné minulosti, na kterou si Humbert Humbert již nevzpomíná, na druhou 
stranu jde o záměrné zkreslení dané reality, kdy se postava snaží manipulovat s bu-
doucím čtenářem. Rozvíjí se tak mechanizmus živelnosti, v rámci kterého do sebe 
vstupují příběh uzavřený v minulosti a neustále se rodící nová realita, jako výsledek 
Humbertovy snahy tuto završenou minulost pozměnit. Ta proniká do psaného textu 
jako něco spontánního a bezprostředně vznikajícího. Tento proces vede k rozporu-
plné textové realitě, která neustále padá do většího a většího chaosu, kdy podávané 
informace začínají být čím dále tím více zmatečné a tříští se do několika variant, 
které si navzájem protiřečí.

I když z hlediska obsahového se koncepce živelnosti ve stati Zdeňka Pechala pro-
jevuje v různých podobách, tento proces zůstává založen na stejném principu jako 
u hlediska formálního — narušení stabilních složek v uměleckém textu.

Jedná se například o živel vody, který proniká do prostoru a života postav ve formě 
dominantní síly, jež rozvrací své okolí. Autor zde mluví o konfrontaci města a nesta-
bilitě tohoto přírodního živlu, když se ulice a budovy pod vlivem vody stávají symbo-
lem efemérnosti, prchavosti a nestálosti. Tento proces lze spatřit např. v Puškinově 
poémě Měděný jezdec nebo v románu Petrohrad napsaný Andrejem Bělyjem. Voda je 
zároveň vnímána Zdeňkem Pechalem jako symbol nekontrolovatelné síly, která v ro-
mánu Doktor Živago plyne svým tempem nezávisle na probíhajících historických udá-
lostech.

Ve všech těchto dílech je možné také shledat určitou paralelu s rozborem pří-
rodních živlů francouzského filozofa Gastona Bachelarda, na kterého Pechal ve své 
stati rovněž poukazuje. Jedná se např. o páru, ve kterou se voda proměňuje, nebo 
vzpomínky na matku, které u Živaga vyvolává malebná příroda pronikající do jeho 
vědomí.

Druhou linií živelnosti z hlediska obsahového je v knize Fenomén živlu v ruské lite-
ratuře prostupnost obrazů, které vyvolávají nové nuance rozšiřující celkové vnímání 
rozebíraných literárních textů. Tuto okolnost lze najít např. v díle Andreje Bělyje Ko-
tik Letajev, v němž si Zdeněk Pechal všímá dvojí perspektivy, která se uplatňuje při 
pohledu na svět. Ten je nahlížen očima třicetipětiletého člověka a tříletého dítěte. 
Objevuje se tak zde prostupnost obrazů spojených dvojí realitou, když se například 
dětský obraz lva mění v dospělosti na obraz žlutého bernardýna, který je pouhou 
asociací dětské představy lva.

Zdeněk Pechal vidí toto časové prolínání obrazů rovněž v Nabokovově povídce 
„Léto na Fialtě“, ve které v průběhu krátké procházky po městečku vstupují do sebe 
přítomnost i minulost, čímž se vytváří nové obrazy, jako v případě původní mozaiky, 
která prosvítá přes šedomodrou barvu chodníku.

Tato koncepce prolínajících se obrazů patřících do přítomnosti i minulosti je prin-
cipem, který jednoznačně obohacuje celkové vnímání literárního díla a lze ji považo-
vat za velmi zajímavý prvek v autorově konceptu živelnosti.

Ke konci své studie autor provádí krátké rozbory i dalších děl ruské literatury, 
u kterých lze zformulovaný princip živelnosti uplatnit.

Poslední věta knihy je v této souvislosti příznačná: „Živlu v próze M. Gorkého 
bude věnována samostatná monografie“. Tímto výrokem Zdeněk Pechal jakoby na-
značuje, že neomezený a nikdy nekončící proces živelnosti se bude vyvíjet i nadále 
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s dalšími spisovateli a v jiných kontextech a že díky vzpomínaným vlastnostem, které 
si živelnost v sobě uchovává, budou nepřetržitě vznikat v literárních dílech nové sou-
vislosti, které se nejenom vymykají autorovu záměru, ale i myšlení své doby.

Na závěr se nám nabízí ještě otázka, zda tento koncept živelnosti je možné uplat-
nit v každém literárním kontextu. K tomuto tázání nás vedou např. úvahy o litera-
tuře hispanoamerické ve vztahu k živelnosti z hlediska obsahového, tak jak je konci-
pována v knize Zdeňka Pechala. V tomto případě se jedná zejména o skutečnost, že 
v hispanoamerické literatuře je hranice mezi textovou realitou a přízraky často tak 
tenká, že už jenom samotné vymezení toho, co lze považovat za textovou realitu a co 
do ní již nepatří, je velmi obtížný úkol.

O nalezení univerzálního konceptu živelnosti však Zdeněk Pechal ve své stati ani 
neusiluje. Vede nás k tomu fakt, že hned od prvního momentu autor jasně definuje 
aspekty, kterými se ve své knize bude zabývat, a že svou studii soustřeďuje na úzký 
okruh děl ruské literatury. Po analýze všech těchto aspektů můžeme konstatovat, že 
kniha Fenomén živlu v ruské literatuře je velmi kompletní a přínosnou studií a že my-
šlenky jejího autora výrazně napomůžou ke vzniku dalších statí týkajících se živel-
nosti v uměleckém textu.


