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The article is focused on an important part of Jaroslav Hašek's work inspired 
by his travels made before the WW I around Central Europe, Eastem parts of 
the Austro-Hungarian Monarchy and the Balkans. The 1955 edition of these 
proses was titled „Črty, povídky a humoresky z cesť'/The Sketches, Short 
Stories and Humorous Writings. In comparison with the views highlighting 
the factual documentary-like nature of these proses or, on the contrary, 
those emphasising the autonomous structures (the original experiences 
exposed to creative play), the present article assumes Hašek's knowledge 
of the travel literature structures and their links to life events. However, 
these events when transformed often mock the travel literature paradigms, 
support the construction of the comic world (the created comic elements 
along with fantasy elements, ,,ludic" inventions ), which is mainly affected by 
two parallel factors: a) the ability to notice potentially comic aspects of the 
reality (a sharp view ofthe world), b) grotesque-like distortion ofnumerous 
occurrences using a particular style ( comic, parodic, absurd combination of 
details, situations, utterances etc.). The analyses focusing on the „technique" 
of unserious writing used in the short stories with documentary elements, 
where chance encounters and unimportant events become opportunities to 
create anecdotic sequences and humorous sketches which feature - besides 
food and alcohol - various tourist guides as the leading „agents", the funniest 
characters ofHašek's short travel stories. 

Key words: Jaroslav Hašek, travel theme, grotesque-like transformation, 
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„ Všemu se také nemusí veŕit, 
ale umíš povídat." 

(J. Hašek: Pi'i česání 
chmele) 

Lze nemalou část Haškova díla, konkrétne tu, jež by la nazvána „Črty, povídky a hu
moresky z cest", 1 pomefovat znaky a funkcemi cestopisné literatury? Má vlibec takové 

1 Takový je název 1. svazku Spisu J Haška, pripraveného Zdenou Ančíkem a Františkem Danešem. Praha : 
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umení, 1955. Citujeme z tohoto vydání. Odkazy ke stránkám 
uvádíme pfímo v textu (v závorce za citátem). 

Slovenská literatúra, 61, 2014, č. 3 181 



zadání smysl, uvedomíme-ii si známé finality cestování, které akreditují cestovatele-spi
sovatele, a hranice mezi dokumentárním a fikčním psaním, jakkoli môže píšící cestovatel 
podlehnout síle legend a bájí a naopak, romanopisce mohou fascinovat informace shro
máždené cestovatelem? A konečne: Nesouvisejí pro Haškovu tvorbu nejpi'íznačnejší ces
topisné motívy hlavne se Švejkovou pražskou odyseou, s jeho anabází do Budejovic 
a pak s nekonečnou poutí Švejkova vojenského ešalonu na frontu? 

Cestopis vzniká z referenčního psaní subjektu na cestách chápaných jako modus po
znávání. Jestliže funkcionalistické definice podtrhují konkrétní zámery cesty nebo pragma
tické pohnutky,jež k ní vedou, pak cestováníjakožto nejstarší kulturní praxe bývá stejne tak 
naléhave motivováno samotnou touhou cestovat - cestovatelskou vášní. K tomuto pólu 
cestování pi'ifad'me „tuláckou svobodu", „tuláckou vášeň" (Radko Pytlík), „tulácké cesty" 
(Milan Jankovič), pfedstavující významnou stránku životního stylu Jaroslava Haška.2 

,,Neuburg sám jest starobylé mesto, což se muže fíci o každém bavorském meste. 
Kdybych psal cestopis, napsal bych, že má dve brány, ale takhle jenom podotýkám, že 
}sem jeden den večer jednou branou pfišel a druhý den odpoledne druhou vyše!. Na tom 
posledním má vinu pan Jogelli Klopter" (povídka Prôvodčí cizincô ve švábském meste 
Neuburgu, 537). 

Paušální zobecnení (všechna bavorská mesta jsou starobylá) a znevážení informa
tivní deskripce (brány jsou tam jedno jaké) poukazují na rozdíl mezi vypravečovým sde
lením a standardními prôvodcovskými cestopisy. V fade Haškových povídek s cestovní 
tematikou je patrná ironizace a s ní i destrukce modelu nekolika „klasických" cest: obje
vitelsko-poznávacích, turistických, ale treba také svatebních. 

Proti tomuto predbežnému záveru však hned uveďme úvodní diskurs jiné Haškovy 
prózy: „Chce-Ii si človek na cestách utvofiti o určitém meste úplnou predstavu, musí být 
značnou merou zvedav. Turista, který je ,snezte si me mouchy ', vrátí se domu jen s po
vrchními znalostmi cizích mest" (povídka Velká Kaniža a Kôrment, 446). 

Stručná rada, jak se stát dobrým turistou, u které už ale musíme predpokládat hu
morný podtext vzhledem k následující historce, se jakoby vztahuje k vnetextovému ces
tovateli, k predstave opravdového cestování. Ačkoli se ve svete Haškových cestovních 
povídek objevují, byť v malém počtu, i reportážní útvary a popisné črty s rozvolnenou 
dejovou línií, zpravidla se aktéi'i nebo vypraveči podobnými pokyny nefídí, protože to, 
čím disponuje autorský subjekt (znalost míst a zvyklostí), parodicky redukují, groteskne 
kombinují nebo deformují. 

1. 
Zatím nejúplneji rekonstruoval Haškovy cesty Radko Pytlík. Od prázdninových cest 

na Slovensko a do Haliče v letech 1900 - 1902, pres záhadné toulky východními částmi 
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2 K tomu srov. PYTLÍK, Radko: Toulavé house: život Jaroslava Haška, autora Osudu dobrého vojáka 
Švejka. 3. pfeprac. a dopi. vyd. Praha : Emporius, 1998, s. 66 - 74; MERHAUT, Luboš: Cesty stylizace 
(Stylizace, „okraj" a mystifikace v české literatuŕe pŕelomu devatenáctého a dvacátého století). Praha: 
Ústav pro českou literaturuAV ČR, 1994, s. 180-217. 
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rakousko-uherské monarchie a Balkánem (tzv. makedonské dobrodružství) v roce 1903,3 

putování jižním Nemeckem a zrejme i Švýcarskem (1904), až po poslední dobrodružné 
cesty Rakouskem, Dolními Uhrami, Chorvatskem, patrne Benátskem v roce 1905. Podle 
R. Pytlíka povídky a črty dosvedčují, jaká místa Hašek skutečne nebo pravdepodobne 
navštívil, i když fakta prošla dílnou humoristy a mystifikátora. V Pytlíkove pojetí tyto 
prózy značne pfispívají k doplňování autorova životopisu, protože pro nekterá období 
dokumenty v pravém slova smyslu a objektivní informace chybejí.4 

Milan Jankovič je v tomto ohledu skeptičtejší. Jakkoli máme z predchozích výzku
mu jistou predstavu o Haškových tuláckých cestách, dnes už je podle neho nelze detailne 
zmapovat. „Tato skutečnost má i svou kladnou stránku. Varuje pred tím, abychom z Haš
kových povídek sestavovali cestopisný doklad. Vztah mezi zážitky z cest a tvurčí prací 
s jejich motivy se komplikuje, stále více do neho vstupuje autorova umelecká zkuše
nost. "5 To je zrejmá polemika s dokumentárne faktografickým prístupem k dílu: autorovy 
zážitky se podfizují stavbe príbehu a humoristickému vyprávení, ve výsledném tvaru 
prózy prevažuje tvUrčí hra - ludismus, projevující se spojováním nestejnorodých a proti
kladných prvku a momentU (promluv, povah, situací, událostí. .. ). Haškovy cesty jsou tak 
presunuty do obecné roviny podnetU a inspirací, nebo nanejvýš do sféry„cestopisných 
motívu", tj. jakéhosi rozlehlého skladu vytvoreného smysly či intelektem tuláckého sub
jektu, z nehož si s určitým zámerem vybírá autorova imaginace. 

Pfesto tuláctví ztistává výchozím bodem úvah o Jaroslavu Haškovi. Podstatný vý
znam jeho toulek vyzdvihuje R. Pytlík nejen proto, že cizokrajná tematika je součástí 
Haškových prvotín. Cesty spolu se svobodným pohybem totiž podmiňovaly otevfenost 
vtiči realite a jejím tvrdým okolnostem. Mimoto napomáhaly, jakmile se Hašek zcela 
prirozene vpravil do syrové tulácké podoby, „videt svet zezdola",6 tedy z hlediska nižších 
sociálních vrstev, k nimž ovšem budoucí spisovatel nepristupoval s nejakými apriorními 
(napr. romanticko-folklorními) predstavami a iluzemi. 

Haška literárne príliš nezajímají krajiny, prírodní pozoruhodnosti apod„ ačkoli je 
dokáže ocenit a se značnou zručností postihnout. Svedčí o tom črta U pfívozu ( 1902) 
z moravsko-slovenského pomezí a s autobiografickými prvky: 

„Unesen pohledem na krajinu a krás ný večer, pomyslel jsem si: To by moh být z toho 
pekný popis, tak nejaká báseň, líčení západu s/unce. 

Vytáhnu z kapsy tužku, kus papíru a usadím se na kmenu mohutného dubu. 
Komári počali unisono bzučet. 
Patrne prekvapení nad neznámým zjevem. Urovnávám na kalenou papír, vezmu tuž

ku a počínám nadpis: 
Západ s!un ... Slabiku ,ce' užjsme nedopsal, neboťjeden zvedavý komár bod! mne 

do tváre a druhý, patrne z kolegiality, štíp! mne do nosu" (49 - 50). 

3 Nekolikamesíční „prázdno" v oficiální biografii. 
4 Viz Pytlík, c. d. Tuto koncepci Pytlík zastává i ve své poslední monografii o Haškovi: Jaroslav Hašek. 
Dala - /akta - dokumenty. Praha: Emporius, 2013. 

5 JANKOVIČ, Milan: Komentár. In: HAŠEK, Jaroslav: Moje zpovéď ajiné povídky. Ed. Marie Havránko
vá a Milan Jankovič. Praha: nakl. Lidové noviny (Česká knižnice), s. 402. 

6 Pytlík, c. d. l, s. 69. 

Slovenská literatúra, 61, 2014, č. 3 183 



Debatu místních obyvatel o premnožených komárech pretrhává vypravečovo zauje
tí pro krásný západ slunce. Tak jako jinde v Haškových textech, už v této rané próze je 
lyrický úsek nebo poetický obraz predzvestí humorne ironické destituce. Poskytuje pfíle
žitost ke snížení jakéhokoli sentimentalismu a patosu, každé selanky a metafyziky. Nava
zuje-li Hašek na tradici realistické nebo žánrové povídky, neidylické skutečno zpusobuje 
zlom už v náznaku emfáze - i cestovatelské. 

Prohlášení: „nám nejde jenom o krajinu, chceme zvlášté seznati líd. Chodíme mezi 
prosté horaly'' je ve Zpovedi z Maďárie (1902) vsazeno do karikaturního obrázku maďa
rónství a do jízlivé satiry šovinismu a nacionalismu, a to nejen toho, jemuž jsou cestova
telé vystavení, ale i toho, z nehož jsou obviňováni.7 Presto potvrzuje fakt, že Haška, 
zrejme schopného a ochotného kdykoli ,,zapfíst hovor", jak i'íká autorský vypraveč v Idy
le venkova (1901 ), na prvním míste fascinují lidé, kuriózní osoby, jej ich zamestnání a ak
tivity, potenciálne humorné figurky, kolem nichž se posléze soustreďuje elementární de
jová línie, a to i v povídkách s reportážními rysy, které mají k cestopisné faktografii 
a deskripci nejblíže. 

Rysy prvních Haškových literárních pokusu charakterizuje Radko Pytlík touto ra
dou: autentický detail, ostrost pozorování - pozoruhodný postreh (napr. o lidové povaze 
či etice), popis a reportážní záznam.8 Série vlastne definuje hlavní znaky dobrých (literár
ních) cestopisu. 1 Milan Jankovič pfipouští možnost číst rané povídky z cest „též jaka 
významné doklady životopisné, jaka záznamy o autorove škole života"; u prázdninových 
črt z let 1901 - 1902 vyzdvihuje nekteré originální prvky, „takfka národopisný zájem" 
(mravy, zvyky, mluva a dialekty), priblížení zpusobu života a pohledu na svet.9 Tím také 
pojmenovává príznaky cestopisného dokumentu. 

V první známé Haškove povídce podepsané jeho jménem, Cikáni o „hodech" 
(1901), prevažuje popis zvyklostí a činností pfi posvícení, ovšem tak jak se odehrává 
mezi cikánskou populací uherské vesnice v techto fázích: žebrání, jídlo a pití v krčme, 
rvačka, príchod četníku, znovu klid a oslava. Text by byl takfka sociologicko-etnologic
kým protokolem, kdyby jej strohá narace nevybavila chronologickým sledem, detaily 
událostí a hlavne (zatím jen) náznaky humorných zápletek, point a zvratU. 10 v záveru 
kratičké prózy Konec opice s podtitulem Črta ze života cikánu (1902) jsou uvedena v ori-

184 

7 „Když jsem sestupoval s pfítelem z lesu dolu na silnici k Pukanci, nevedeli jsme ani já, ani pi'ítel, co 
vlastne v nás vezí; že jsme totiž lidé, ktei'í jsou nanejvýš nebezpeční celé maďarské společnosti, že jsme 
dva moderní potomci Jiskrových ztracencu, že rozdáváme nejen mezi prostý lid slovenský dynamitové 
patrony, nýbrž že tyto rozdáváme i mezi slovenskou inteligenci, kteréž krome toho slibujeme i brannou 
pomoc českých garibaldistu, totiž Sokolu" (s. 76). Na druhé strane jednotlivé části rukopisu Haškových 
Difjin Strany mírného pokroku svedčí o tom, že pi'i pouti Dolními Uhrami byli cestovatelé místními ma
ďarskými osobnostmi skvele pohošteni „na počest česko-slovensko-maďarského pi'átelství" (viz PYT
LÍK, Radka: Jaroslav Hašek. Dala - /akta - dokumenty. Praha : Emporius, 2013, s. 35). Na pozadí 
techto fakt, jsou-li pravdivá, by pak zi'etelne vyvstáva! rozdíl mezi karikujícími a satirickými obrázky 
z maďarských Uher a pestrejším, nejednoznačným životem. 

8 Srov. Pytlík, c. d. 1, s. 67. 
9 Jankovič, c. d., s. 401. 

10 „Cikáni ze sousední vesnice chlubili se, že vyžebrali víc nežli zdejší. Tím nastala mezi obema rodinami 
jakási roztrpčenost. K večeru jedna ze zdejších cikánek vyčetla sousední nejakou ukradenou slepici" 
(11). 
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ginále slova „maďarsko-cikánské písne-', v níž je však jen jedno slovo cikánské („ma
ra"), 11 s dovetkem (vecne chybným), jaký by mohl figurovat v relaci cestovatele s etno
grafickými ambicemi. 12 Odpozorovaná či vyčtená fakta, jež se blíží entolingvistickým 
záznamum,jsou výrazná v povídce Cikánský pohreb (1902), 13 kde do vecne reportujícího 
rámce už výrazneji proniká humorná rovina (glosy, drobné príbehy). Než se v reportážní 
povídce Detvanci (1902) dostaneme k žertovným historkám o zvycích a mravech obyva
telstva, charakterizovaného ti'emi atributy: rvačkami, krádežemi a pitím, tedy k anekdo
tám a detail-Um už jakoby parodujícím folkloristický prístup, incipit pi'edkládá seriózní 
náčrt specifik a odlišností: 

„V severních Uhrách ve Zvoleňské stolici v mésté Détvé, v okolí tohoto mésta a pak 
dále nékolik hodín cesty smérem ke Zvolení žije zvláštní rázovitý lid, Détvanci. 

Títo liší se mravy, zvyky, krojem a částečné i mluvou od ostatních Slováku. 
Jest to lid vysoký, silný, povahy horkokrevné. 
Kroj dobre se hodí k jich postave""' (33). 

II. 
Krome 1. biografizujícího pojetí, podle nejž jsou črty a povídky z cest humorným 

i drsným svčdectvím, treba i s mystifikačními posuny, o osobní škole života (R. Pytlík), 
2. krome jejich pojetí jako první tvurčí fáze, postupne prerustající v humorná vyprávení 
s rozvinutou dejovou osnovou a originálními komickými pointami (M. Jankovič), muže
me o techto prózách uvažovat i ponekud jinak. 

Predpokládejme, že v dobe jejich vzniku je autor, v mládí velký čtenái' cestopisu, 
ješte pod dojmem tradiční cestopisné literatury, faktografických linií žánru, jeho pozná
vacích okruhu (tematik) i dobrodružných motivli. - ,,Kdybych psa! cestopis ... " To, že 
Jaroslav Hašek o nej neusiluje, že se v črtách a povídkách „v žádném pfípadé nejedná 
o dokumentární cestopis", 14 neznamená, že nezná jeho bežné funkce, deskriptivní či na
rativní schémata, príznačné situace a protagonisty, které čtenái'i očekávají (napi'. setkání 
s místními obyvateli, líčení fyziognomie a zvyku domorodcu). U Haška se nekteré struk
tury cestopisu projevují společne s událostmi života. Avšak pozitivita techto elemenm, 
jejich situovanost v prostoročase spojená s psychofyzickým autorem, muže vystoupit do 
popredí jen tehdy, vyžaduje-Ii si to druh psaní, v nemž jsou všechny ( eventuální) vnejší 
impulzy schopny v transformované podobe podpírat konstrukci komického sveta. Setká-

11 Viz ANČÍK, Zdena: Poznámky a doslov. In: HAŠEK, Jaroslav: Črty, povídky a humoresky z cest (Spisy 
J. Haška !). Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umení, 1955, s. 581. 

12 ,,Maro jest oblíbená krme uherských a rumunských cikám}, skládá se z masa, kukuričné mouky a korení. 
Ochutnaljsem maro, ale nechutnalo mi, ponevadž na tento polodivošský pokrm nejsme na západe zvyk
lí" (tamtéž, s. 29). 

13 Úlohu faktografické roviny, výrazné uplatňování reálií, cizojazyčné citace i dokumentační funkce (vlože
né texty, napr. písne), posilující skutečnostní ráz Haškovy prózy, zejména Osudu, zdôraznil BLAŽÍČEK, 
Pi'emysl: Haškuv Švejk. Praha: Československý spisovatel, 1991. Na tento prístup navazuje i MAREŠ, 
Petr: „Also: nazdar!"Aspekty textové vícejazyčnosti. Praha: Karolinum, 2003, s. 100 an. 

14 Pytlík, c. d. 2, s. 36. 
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váme se s druhem ambivalence, jímž Haškovy „cestopisné" prózy nejen docilují značné 
osobitosti, ale také inovují vzorce literatury, na jejímž pozadí vznikají. 

Cestopisná (cestovatelská) fakta, události, setkání apod.sev Haškove podání vy
značují dvema rovinami. V jedné mohou kdykoli odkazovat, ať už s více či méne vec
nými, satirickými nebo humornými akcenty, k aktuálnímu svetu; ve druhé rovine se 
podílejí, společne s autonomními produkty imaginace, na tvorbe komické skutečnosti 
často až absurdních rozmeru. Precházejí tedy do oblasti stvoreného komična, ale po 
boku fantaskních segmentu (ludických výmyslU) zároveň pôsobí tak, že se z próz nevy
trácejí znaky obvyklého univerza realistické povídky. Svet komiky je spjat s komikou 
sveta. 

Invenci napomáhájak sama vnímatelná deformita (smešná absurdnost, hrozivá gro
tesknost) aktuálního sveta, tak prubežné deformování všech jeho složek v aktu psaní. 
Mimoto Hašek jakoby využívá strategie dávných cestopisu, v nichž narustající vzdále
nost od centra (známého sveta) umožňuje setkání jednak se skutečnou exotikou, jednak 
usnadňuje vymýšlení fantastické exotiky v nejruznejších podobách. 

Krajní podoby této „fantastiky" v soufadnicích reálného místopisu znázorňuje auto
biograficky ladená povídka Maďarské more (1912) s pfímočarou expozicí: ,,Divy o Bla
tenskémjezeru slyšelijsme už od Zalaegerszegu" (413). Opilý místní starosta presvedču
je cestovatele o neporovnatelnosti Balatonu, prý nejhlubšího, nejvetšího a nejstrašnejšího 
more na svete. Ironicko-satirický tón, jež je vlastní vetšine Haškových povídek z Uher, se 
dotýká maďarského nacionálního velikášství („more čiste maďarské"), opilecké pýchy 
a fantazírování. Fantastické motívy a absurdní situace se objevují také v tzv. „turistických 
humoreskách", treba z prostredí slovenských Tater (Záchranná akce, 1911; Když človek 
spadne v Tatrách, 1912; Neštestí v Tatrách, 1913 aj.) nebo Haliče (Procházka pres hrani
ce, 191 O). Zde účinkuje reálné moderní fantastično v podobe strežených zemských hranie 
a pitomé, ale pritom sebevedomé a nedôtklivé byrokracie. Projevy tohoto sveta, jehož 
součástíjsou treba i bizarní vedecké zájmy reprezentované umanutými učenci (mj. povíd
ky s archeologickými námety), jsou srovnatelné se svetem Kafkovým. Tvorí tematiku 
povídkových deju, stejne jako se podílejí na figurách hlouposti a omezenosti - známých 
os Haškovy komiky. 

Pi'idržíme-li se na okamžik terminologie estetik 19. století (zvl. v Predmluve ke 
Cromwellovi Victora Huga, 1827), oproti uniformnímu svetu krásy a vznešenosti tyto 
figury predstavují rozlehlý a pestrý svet groteskna (ošklivého, monstrózního, šaškovské
ho, komického). Pitomost osob nebo hloupost situacíje u Haška „zajímavá sama o sobč". 15 

Fascinují ho roztodivné a extrémní projevy nekterých antropologických konstant, které 
dále dotvái'í nebo modeluje. V komickém svete totiž musí být k temto úkazum a pozoru
hodným skutečnostem, sestávajících ze smešných detailU a výroku, neco pi'idáno, aby 
nabyly na groteskní intenzite. Bežným prostredkemjsou náhlé kontrasty mezi komisním, 
úi'ednickým projevem a ďalšími humánními invarianty: úplatností a alkoholismem. 
V makroteoriích komiky se mluví o inkongruenci (ambivalenci, kontrastu, konfliktu) 
vecí, predstav či myšlenek, jež ústí v komický efekt. 16 

15 Blažíček, c. d., s. 77. 
'
6 Srov. BORECKÝ, Vladimír: Teorie komiky. Praha : nakl. Hynek, 2000, s. 139 an. 
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Tuto metodu podporuje krome fenomenální znalosti lidských typu Haškova mimo
i'ádná schopnost rozpoznat či vytušit (kombinací zkušenosti, vedomostí, intuice) stežejní 
povahu územních celku, jej ich správy i jakousi obecnou mentalitu a „definovat" je - po
chopitelne - v živlu komiky, jak nás o tom presvedčuje oficiózní, ale i prohnaná tiráda 
prozrazující „ruskou duši" i dikci v podání pohraničního úredníka: 

,,Bez pašportu kdo vnikne do carstva, tu ho vyšetfují, zdali nelegálnou literaturu 
nechce pfenést pres hranici, knížky proti bohu pravoslavnému, či kávu zdali nepfenášel 
nebo reči nešífil v kraji, nežebral a nekradl. Dejte, holoubkové, každý rub!, nemáte-Ii, tož 
padesát kopejek! Vodečku vypijeme a ukloníme se na vaši počest a fekneme doma rodi
čum, že i na granici chodí bohatýfi" (Procházka pres hranice, 409). 

- Vedle podivuhodných stránek lidské skutečnosti je zdrojem až fantastické grotes
ky mystifikující narativní hyperbola, která napríklad v povídce Beh o závod (1921) kari
kuje cestovatelskou vášeň a s ní i svetobežnické prášilství. 

Pokud pfipustíme, že o námetech povídek platí zhruba to, co fíká Milan Jankovič 
o anekdotických vypráveních a krátkých humoreskách v Osudech: tedy, že jsou často 
dejove chudé, 17 musíme si vzápetí pfipomenout, v čem spočívá jej ich pfitažlivost. Jinak 
rečeno, pritažlivostjejich prevážne malého sveta vetšinou zanedbatelných kuriozít, ano
málií, smešností nebo bagatelních hloupostí. Bezprostrední odpoveď by mohla být na 
obecnejší úrovni formulována takto: hlavní a vzájemne se prostupující faktory, které 
v prózách pusobí, jsou dva: 1. pojetí existence a videní sveta, zároveň velmi ostrá (schop
na postrehnout skutečne i potenciálne komické stránky skutečnosti) i deformující (grotes
kne pokfivující množinu jevl:t); 2. styl, jímž prípadné predlohy dosahují ojedinelé inten
zity, napríklad groteskním nakupením nebo parodickou kombinací detailu. 

Jak už upozornil Jaroslav Kolár, 18 k Haškovu univerzu mužeme také pristupovat 
v duchu M. M. Bachtinajako ke svetu živelne materialistického pojetí existence spojené
ho se „svéráznou smíchovou kulturou lidu", exponující „materiálne telesný princip". 19 

Jedná se o rovinu - u Haška pravidelne rovinu jídla a pití -, na niž je snižováno vše du
chovní, transcendentní, ideální. Presto vztahujme Bachtinovu geneticko-historickou me
todu a hlavne její koncepty a teoretické závery, chceme-Ii je využít, k Haškovi pouze 
rámcove či s určitou výhradou, protože groteskní komika povídek se neopírá jen o bach
tinovský (rabelaisovský) „radostný smích", „veselé výkaly", „veselou gramatiku" či ,,pfí
stolní volnomyšlenkáfství". I když je Haškuv svet ve shode s Bachtinovou terminologií 
smešný a vyznačuje se veselou relativností, nepozorujeme v nem jen ambivalentní gro
teskno (podle Bachtina spojování kladného a záporného pólu v jednom obraze), ale i ko
mickou absurditu, komiku pro komiku samu, smešný nesmysl vyrustající z konfrontační 
pfítomnosti človeka a sveta, z nepretržitého vnímání komických základu života, které se 
projevují v ruzných geografických a klimatických pásmech. 

17 JANKOVIČ, Milan: Cesty za smyslem literárního díla. Praha : Karolinum, 2005, s. 200. 
18 KOLÁR, Jaroslav: Bachtimlv klíč k Rabelaisovi (doslov). In: BACHTIN, Michail Michajlovič: Frani;ois 

Rabelais a lidová ku/tura stredoveku a renesance. Praha: Odeon, 1975, s. 396. 
19 Srov. tamtéž, s. 368, 45. 
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Od rabelaisovských komických výjevu, jejichž podstatou jsou podle Bachtina 
groteskní obrazy tela, a také od rabelaisovské tradice evropské prózy a jejího „radost
ného smíchu" se u Haška dostáváme k dalším druhUm komiky, které si evropská kultu
ra zhruba od 19. století a od svého príklonu k subjektivní grotesknosti osvojovala. 
Hlavne k ironii (zamerení subjektu, s vedomím superiority, na predmet, na druhé), 
k humoru (aspekt výsmešné sebereflexe) a k absurdite (vedomí absurdity sveta i vlastní 
bezvýznamnosti). 20 

Hodovní výjevy,jídlo a pití, ať už se objevují najakékoli sociální úrovni, neodpo
vídají u Haška archaickému kódu; predevším nejsou odmenou a družným triumfom po 
práci či boji, ale jeví se prevážne jako sobestačné obžerství a opilství, jejichž „funkcí" 
je být motivickým materiálem pro utvárení situační nebo slovní komiky. Dokonce se 
práve v této souvislosti zdá, že Hašek s dobrou znalostí tradice a zvyklostí vedome 
paroduje a karikuje struktury a významy starobylých rituálních výjevu, obradu a slav
ností. Mezi nimi na predním míste vynikají svatební hostina a svatební cesta jako neza
pomenutelné oslavy spojení dvou lidí. Na tomto pozadí obecné predstavy a tradice je 
namísto radostné události a (byť treba jen dočasného) idylického souladu výchozím 
bodem komických zápletek nesoulad, nekongruence povah i ruzných pojetí cesty. 

V Haškových „povídkách o sňatcích a svatebních cestách" se setkáváme s jedním 
z účinných prostredku komiky,jakýmje kontrast mezi slavnou historií, památkami ruz
ného druhu a pfízemními aktivitami, které sev tomto prostredí odehrávají. Jenom tento 
základní kontrast by však k následným sériím komických účinku nestačil. Energie prí
zemnosti anebo až karikaturne vyhrocené obyčejnosti (prumernosti) musí architekto
nicky slavnou lokalitu, prastarý monument doslova pohlcovat, pfizpusobovat si je své 
perspektíve, svým rozmerum. Hyperbolizovaná konfrontace pak smazává, naráz či po
stupne, pameť monumentu natolik, až jsou jen nevýraznou kulisou groteskního deje 
nebo součástí slovní legrace. Architektonická a umelecká minulost, element s nanejvýš 
kontrastující úlohou, znamená v komickém vyprávení velmi málo v porovnání s prí
tomností, se zaujetím postav s vyhranenými sklony pro omezené činnosti a jenom urči
tý druh objektu. 

Cestovatelská tematika je v Haškových povídkách spjata jen s nekolika činiteli 
deje, puvodci situací, obecne rečeno: s nekolika kauzalitami. Nemusíme snad už ani 
pfipomínat, že v tomto redukovaném okruhu se k tem nejduležitejším, ba primárním 
radí jídlo a alkohol. V povídce Pul hodiny po Canale Grande (1908) prokurista pražské 
banky na svatební ceste, k níž patrne svolil jen s nechutí, myslí behem nadšených vý
kriku své manželky, schopné vyjmenovat všechny známé paláce a kostely, na benátské 
pivnice a vinárny a zálibne si pročítá jej ich názvy, které si pečlive vypsal do notesu. -
Osou syžetu je konfrontace dv ou vyhotovených seznamu, jednoho „vysokého", druhé
ho „nízkého", tj. srážka dvou systematických príprav na „poznávací zájezd" pojatý 
novomanžely ve zcela odlišném duchu. Kolem této osy se zároveň soustfeďuje vyprá
vení o mužových opileckých eskapádách na pi'edchozích etapách cesty a dialog s domi
nantou vzájemných výčitek. 1 ten však zahrnuje mikropfíbehy o nesouladu dvojice 
a také mikroparodie a anekdotické pointy týkající se „poznávací turistiky" a cestování: 

20 Vycházíme tu z typologií komiky Vladimíra Boreckého, viz Teorie komiky. Praha : nakl. Hynek, 2000. 
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novomanželka, „néžný tvor", se všude velmi zajímá o strašná vezení a mučímy.21 No
vomanžel zoufale pohlíží na vody Velkého kanálu, ikony svetové turistiky, nejen proto, 
že se od rána ničeho nenapil, ale také proto, že silne zapáchají. A vypráveč s patrnou 
zálibou v „obrazoborectví" rozvádí barvy i vône zahnívající laguny: „Mastnota se roz
širovala na zelenavé vodé, spojila se s pruhem jiné husté tekutiny, hrá/a do perleťova 
a panu Kalistovi se délalo špatné" (332). Degradující parodie novomanželské cesty 
i turismu vrcholí zpevem gondoliéra, ďalší legendy Benátek. Nežný nápev kontrastuje 
s výsmešnými slovy písne, jimž mezitím se usmífivší novomanželé nerozumejí. 

Musíme ponekud korigovat názor o jednoduchosti zápletek a deju, který jsme - jak
si podmínečne - prijali, protože do zúžené tematiky, do nekomplikovaných deju, zápletek 
a rozhovorujsou vplétány momenty, miniaturní epizody a detaily s vlastní dejovou poten
cialitou. Takjako v kaskáde ženiných výčitek retrospektivne vypočítávajících manželovy 
„cestovní" prohi'ešky: 

„To všechno ale délá alkohol. Poví mu, kde se opil nebo podnapil. V Brné, ve Vídni, 
v Lublani, v Terstu a na palubé parníku z Terstu do Benátek. To nebyla morská nemoc, to 
byly následky téch péti lahví ,Lacrimae Christi '. A což když se v Prateru pral u koníčku 
s tím starým pánem! Pročpak ho v Mariboru zpolíčkoval ten buršák?" (334). 

Komično se tímto zkratkovitým pohledem do minulosti časove „prohlubuje"; gra
duje také proto, že nabývá na časové dimenzi, že už má svoji historii. 

V jiné benátské povídce zpívající gondoliér, kterého si vypraveč najal (Nešťastný 
gondoliér Vittore. Benátská vzpomínka, 1911 ), provází plavbu rutinním výčtem palácu: 
„napravo, nalevo„. teďjedeme kolem ... " Pritom soubéžne vypráví o svém nepodai'e
ném manželství s pi'elétavou ženou. Tato promluvová pásma doplňuje vypraveč vlast
ními dojmy a zážitky, znehodnocujícími turistické renomé mesta, jehož depoetizace je 
systematická. Ve smrdutých kanálech plavou leklé ryby a mrtvé kočky, v oknech palácu 
se suší prádlo a všude okounejí špinaví žebráci; ze slavného Ponte di Rialto - znesve
cující motiv nečistoty se vrací- „ ... špína zrovna kapala" (419). Jemne ironický incipit 
s presnou lokalizací a konkretizací situace v humoresce Aféra s dalekohledem (1914) 
navozuje dojem osobní vzpomínky a zkušenosti: „Sedél jsem v Horním Bolzanu na 
verandé hotelu Liberata Vinottiho a premýšlel o tom, že pan Liberato Vinotti má asi 
letos špatné obchody, že by! zde hned s lahví vína a tituloval mne pfitom exce!encí" 
( 466). Vypraveč je však jenom „recipientem" príbehu zhrzeného nemeckého obchodní
ka na svatební ceste po Švýcarsku, jehož známé pi'írodní pametihodnosti jsou usou
vztažňovány s obchodníkovými gargantuovskými hody a kulinái'skými zážitky. Karika
turní struktura prózy opet vychází z protikladu novomanželčiny éterické (komické) 
fyziognomie a poetičnosti a obchodníkovy monstrózní žravosti a korpulentnosti. Anek
dotické segmenty, opírající se o absurdní prirovnání a hyperboly („Tak mé však pfipa
dá, že místo užitečných krocanu péstují tu !edovce", 467), zvlášte ale o zúžené pojímání 
sveta, které mu vtiskává groteskní podobu, obsahují posmešnou grimasu adresovanou 

21 Tento v Haškových povídkách opakující se kontrast, jehož sadistické príznaky nebo psychiatrické kono
tace ponechme stranou,jako by pi'edpovídal „vezení" manželského života. 
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jak poetickým duším, tak hypertrofovanému obžerství, jehož reprezentant ze zármutku 
vyjídá „alpské zeme" (srov. 470). 

Role místopisu je intenzivní. S lokální toponymií prubežne účinkují, a to v určitém 
smeru, cizokrajná jména postav, jejich promluvy, útržkovite nebo souvisleji uvádené 
v originálním jazyce, v maďarštine, polštine, italštine aj. Když se teď zamefíme jen na 
tuto nápadnou, signální vrstvu Haškových textô a budemeji nahlížet „samu o sobe",je na 
první pohled zrejmé, že se jedná o smesice autentických či autentifikačních (zverohodňu
jících) prvku charakterizujících cestopisnou literaturu v širokém slova smyslu. Jsou její 
príznačnou a také banální součástí. Avšak i jako nevyhnutelná klišé (mnohdy klišé exoti
ky) či stereotypy zprostredkovávají čtenái'i atmosféru cizích zemí. Pi'inášejí mu nebo po
tvrzují - jestliže odkážeme na známou teorému „horizontu očekávání" - to, co očekává 
(to jiné), co možná i zprosti'edkovane zná, byť by to byly treba jen názvy potravin, nápo
ju, pozdravy a nadávky. 

U Jaroslava Haška jsou použité jazyky obecne prostredkem atmosférotvorným, 
označují jiné prostredí, reprezentují národní pfíslušnost. Ale v kontextu príbehU a anek
dotických situací komunikace v techto jazycích často ukazuje na jejich privilegované 
nebo institucionalizované postavení. Na rozdíl od Osudu dobrého vojáka Švejka za sve
tové války, kde tato pozice prísluší hlavne nemčine, v povídkách z cest se v nadfazeném 
postavení, spojeném zároveň s charakterizačními funkcemi, ocitá na prvním míste ma
ďarština. Humoresky a ironicko-satirické epizody povídek se však neobejdou bez komic
ky groteskní role rečí. Jazyky, tím spíše izolovaná a „exotická" maďarština, jsou také 
„komikotvorné", už samotným skladem hlásek, dojmem, který vyvolávají, významem 
(jadrným či vulgárním), který graficky nebo zvukove sugerují.22 

Tyto prostredky jsou rovnež součástmi Haškova stylu, pro nejž je príznačné zame
rení na konkrétnost vecí a podrobné (treba geografické nebo etnografické) reálie.23 Autor 
tím zesiluje prézentnost postav v místních souvislostech i vzhledem k okolnostem. Je to 
„situovaná skutečnost a situovanost človeka".24 Současne je však tato situovanost pojata 
aktem vyprávení takovým zpusobem, aby z ní opakovane vyčnívaly nekteré stejné sku
tečnosti i situace. A práve tyto navracející se úseky na úrovni hybných motívu a zápletek 
zakládají u Haška podstatný rozdíl mezi dokumentárním cestopisným textem s chronolo
gicky lineární osnovou a autonomními, ale prosti'ednictvím témat, událostí a postav také 
provázanými fikčními svety. 

Soudržnost volnejšího (črty) nebo koncentrovanejšího (povídky, humoresky) žánru 
není zajišťována ani tak fabulí nebo syžetem, jako nepretržitými výkony slov (verbální 
aktivitou), jež zintenzivňují banální tematiku a s využitím detailU aktuálního sveta rozví
její a do karikaturních zkratek dotahují jeho zjevné nebo méne nápadné absurdní stránky. 
Tento zpusob (vektor) Haškova psaní nejvíce pi'ispívá ke komickým účinkum jednotli
vých textô, utvárí jej ich interní významové síte a ozveny propojováním motivti, gest a vý
rokU. V mnohých povídkách s tuláckou inspirací narace taki'íkajíc organizuje „bezúčel
nou legraci" (Premysl Blažíček) či vychází z nevázaného smíchu s indiferentními nebo 
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22 K vícejazyčnosti v Haškových prózách srov. Mareš, c. d„ zvi. s. 93 - 1 O l. 
23 Viz Pytlík, c. d. 1, s. 65. 
24 Blažíček, c. d„ s. 89. 
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cynickými rysy nad veškerým bytím a všemi vecmi. Leckterá z techto vyprávení, zvlášte 
ta, v nichž vystupují Cikáni, Maďari nebo Židé, by mohla být pro dnešní agelasty a stou
pence nivelizující korektnosti nepi'ijatelná. Jiné povídky z cest se naproti tomu inspirují 
dobovou politickou atmosférou,jejími dopady a projevy, zvlášte nacionalismem a maďa
rizací v Uhrách. Pokud bychom se uchýlili k mluve a definicím pfíruček, pak bychom 
jednorázové prohlásili, že tehdy aktuální politické a společenské fenomény jsou v nich 
pľedmetem ironie a satiry (napi'. povídky Zpoved' z Maďárie, 1902, Na maďarské pošte, 
1902). A ty jakožto nástroje kriticky hodnotícího nadhledu pro nás ponekud distancují 
(nekdejší) svet komické grotesknosti proto, že zahrnují historický, tj. nenávratný rozmer. 
Ale když se autor zametuje na smešné stránky pomeru (na jejich komickou potenci), 
které ve strední Evrope panovaly pi'ed 1. svetovou válkou, dochází k tomu, že se jeho 
názory a postoje propojují s komičnem natolik, že snaha hierarchizovat jednotlivé prvky 
a vrstvy textu, napríklad podi'izovat smích ideové rovine, nevede k valným výsledkum. 

Povídka Na maďarské pošte s podtitulem „Obrázek" vychází ze satirickokomického 
výjevu s reportážními prvky. 

,,K.do pfečte tento nadpis, pomyslí si:, Co mi do maďarské pošty? Poštajako pošta. 
Kdyby sepsa/o snad o zafízení pošty nekde v Jižní Africe mezi Kfováky, by/o by to velmi 
zqjímavé, ale psát o pošte v Translqjtánii ... ' 

Podám dukaz, že i maďarská pošta má své puvaby pro cestovatele,jako kdyby se ocitl 
nekde pod rovníkem v krajích obývaných divochy, stojících na nižším stupni vzdelání. 

By/o to ve vetším mestečku, jakých jest nekolik na Slovensku(. . .), kde jest ohromná 
vetšina slovenská, ale ráz vše má maďarský. V takovém míste sedel jsem v hostinci s ne
ko!ika známými a naslouchal bzučení much a zívání maďarsky hovofících sklepníku. 
Mluvili }sme o pomerech a jeden pán obrátil se na me s otázkou, zdali vím, co jest to 
maďarská pošta" (60). 

Vypraveč nejprve s ironickou dikcí položí otázku po názvu povídky a vzápetí stano
ví hyperbolickou analogii mezi divošskými kraji a maďarskou poštou, kde cestovatel 
narazí na neznámé či nečekané jevy, s jakými by se nej spíš setkal nekde v Africe. Tak se 
satirickým zámerem operuje s tzv. blízkou exotikou, projevující sev instituci,jež by mela 
být symbolem civilizace a rádu. 

Próza obsahuje dva príbehy s rozdílnými časy a dva vypraveče; váže se však k podi
vuhodnostem a „puvabum" jednoho a téhož místa. První vyprávení popisuje absurdní po
tíže s prôkazem totožnosti, který podle poštovních úi'edníku neodpovídá jeho nositeli (ne
gace identity); druhé, autorské vyprávení rozvíjí epizodu návštevy pošty se ti'emi elementy, 
tj. pomocí: 1. „exotiky" českému čtenáfi nejspíš nesrozumitelných nápisu v úi'ední maďar
štine na poštovním úrade v prevážne slovenském Liptovském svatém Mikuláši; 2. indolen
ce podi'imujících úi'edníkU; 3. podstatných lingvistických rozdílu mezi maďarštinou a češ
tinou. Stejne jakov predchozím vypráveníjde o snahu vyzvednout zaslané peníze. Úi'edník 
jménem Szamáry (szamár je maďarsky ose!) popírá žadatelovu totožnost a ignoruje jeho 
vysvetlení (poukázka zní na ,Jlaška", zatímco žadatel se predstavuje jako ,,Hašek"). Sou
částí satiry na maďarizační snahy („ .. . jakpak chcete tvrdit, že akusativ od Hašekje Haška. 
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My v Uhrách tak nem/uvíme", 63) je jak slovní, tak situační komika s jejími zdroji: igno
rancí, omezeností, byrokracií, ale i bežnou jazykovou rôzností, jejíž komično by mohlo 
zapusobit všude, nejen vzhledem k určitému teritoriálne politickému celku. 

III. 
Krome nebo místo označení žánru („črta, „humoreska", nekdy „turistická humores

ka") u názvô povídek občas figurují podtituly jako „Vzpomínka na Královu holu", „Vzpo
mínky z cesty", „Benátská vzpomínka", „Z bavorského výletu". Jako by tím autor upo
zorňoval na tesnou souvislost vyprávení s osobním prožitkem, na autentičnost té či oné 
cesty. Jinde se objevují hned lokalizující tituly naznačující také reportážní postup: Pod 
Ďumbierom (1902), V Levoči (1904), Z Nikopole na Ruščuk (1904), Výprava na Moa
semspitze (1907), Když človek spadne v Tatrách (1912), Velká Kaniža a Kôrment (1913), 
Návštevou v meste Neuburgu (1914). 

U vypraveče v první osobe, za nímž tušíme vypraveče autorského, bývá dôležitou 
a stálou okolností toulek a cest citelný nedostatek penez nebo netrpelivé čekání na jejich 
doručení. Vypraveč vzpomíná, jak na nej, tuláka a vagabunda podezfelého spoi'ádaným 
občanum a úfadum, v Bavorsku dopadly tamní zákony, ovšem vzápetí zlidšťované i kari
kované humomými epizodami (snižování vyššího i'ádu a nadosobních pravidel) o dobro
dušném chování místních predstavitelu zákona (Spravedlnost v Bavoi'ích, 1910). Účinku 
kvazireportážní zprávy, spjaté s osobou vypraveče, Hašek dosahuje uvedením presných 
údaju. 

,,Kdo nás videl vycházet dne 6. srpna 1902 z poštovního úŕadu v Levoči, by! rozhod
ne pohnut k slzám pohledem na naše tváre. 

Toho dne pfišlijsme totiž, majíce v kapsách dohromady dvanáct halérn, na levočský 
poštovní úrad pro peníze na další cestu a po dlouhém vyjednávání s úfadníky dospelijsme 
k presvedčení, že pro nás není na pošte nie" (V Levoči, 172). 

Leitmotív nedostávajících se penezje rozvíjen s formální vynalézavostí prostrednict
vím dialogu, poznámek vypravečova pi'ítele a jakoby deníkových záznamu, v nichž se 
navrací divergence mezi dejinami a památkami na jedné strane a obtížemi cestování, 
zvlášte nedostatkem dobrého jídla a pití na strane druhé. K vôli prežití si hladoví tuláci bez 
prosti'edkU nasazují masky suplikantu (evangelických uherských studenrn) i seriózních 
cestovatelu, ačkoli letmá návšteva historických objektU je spíše karikaturou prohlídek, 
a to práve díky navazujícím motivôm potravy a hladovční („nejlepší senám zamlouval 
obraz nejakého svetce, který, pfivázán ke kulu, v poušti, umírá hlady", 177), které ele
mentarizují tematiku povídek tak, aby oponovala ušlechtilým ideám cestování. 

Fyzická námaha chUze, ale neoddelitelne s ní také groteskní reprezentace vysokohor
ských túr predstavují osobitou linii v cestovních „reportážích" s humoristickými pointami 
o slovenských horách, salaších a bačích. Sestup ke kolibe se mení v kutálení a „umelecké 
pokusy ve skoku do hloubky". Obtížnost cesty je pi'evádena do legrační dramaturgie pohybU, 
do kontinuity veselých podrobností: ,,Byly to smutné časy. Hole se ztrácely v boŕícím se 
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mechu, pravá noha klouzla po balvanu, levá noha padala do králíčí díry" (Pod Ďumbierom, 
90). Hned na začátku príbehu o ceste na Kráľovu hoľu (povídka Ovce v žinčici, 1902) vy
praveč avizuje, že na výlet do sídla slavného zbojníka Jánošíka nikdy nezapomene. U neko
lika fází putování Hašek talentovane navazuje na modely krajinných panoramat a výhledu, 
i když tyto popisy jako by vznikaly z povinnosti cestovatele-spisovatele prosti'edkujícího 
dojmy z monumentální prírody i legendy. S jejich pfispením však humorista také udržuje 
kontrastní rovinu vzhledem k tomu, co bezprostredne následuje, protože deskripce není 
souvislá ani rozvleklá. Behem ní dochází k prudkým zmenám výjevô a situací, s jejichž 
účinky operoval už Cervantesuv slavný román. Pfízemnost telesného, hmatatelná realita 
sama oponují, ne-Ii vylučují transcendenci, vytesňují iluzi i ideál. Jestliže Don Quijote po 
srážce s pastýň horekuje nad vyraženými zuby, príčinou radosti Haškova vypraveče nejsou 
prírodní krásy, ale fakt, že ho pfestaly bolet zuby. Po povznášejících panoramatických vý
hledech následuje sestup k salaši provázený pády: „Tak výborné, kluzké trávy jsem nevidel. 
Jen )sem si trochu odŕel nos" (88). Jakmile se nabízí pi'íležitost pro lyrismus, nebo dokonce 
kýčovitost, ať už se týkají pfírodních výjevô, cestování, venkovského lidu, gest, slov„ ., 
v textu okamžite začne účinkovat ambivalence, grotesknost, ironie. Komično vystupuje 
proti stereotypum, jednohlasí, vymaňuje sev ruzných podobách všem paradigmarnm.25 Já
nošíkuv kraj je nádherný, ale vôz, na nemž vypraveč se svými společníky jede, drkotá 
a nadskakuje po témef nesjízdné ceste, takže cestující mají co delat, aby sena nem udrželi. 
Místo obávaného medveda (Pod Ďumbierom) škrábe na dvere opilý bača. Salaš ,je pekná 
čistá", domorodci pfátelští, jenže jejich psi se pokoušejí roztrhat turisrnm odev. Specialita 
slovenských salaší, ovce uvarená v žinčici, chutná skvele,jenže hostitelé omylem predloži
li už pred týdnem pošlé zvífe ... Skutečnost sama je ironická i krutá, protože je jenom tím, 
čím je, nikoli stafáží nebo prostorem predstav, které by ji chtely zabydlet. 

Komické téma, tedy zvláštní zvraty v událostech a chování lidí,je druhem komična, 
které jazyk vyjadruje. Toto komično lze podle Henriho Bergsona eventuálne pfevést i do 
jiného jazyka. Krome nej je ale také komično tvorené jazykem: komickým se stává sám 
jazyk. O jeho pfevoditelnosti do cizí reči Bergson pochybuje.26 Když Milan Jankovič in
terpretuje Osudy, mluví o ,jazykové aktivite vyprávení", o sémantice „posunu od vyprá
vení ke hŕe s vyprávením (podtrhl M. J.)". 27 K této aktivite môžeme rovnež pfii'adit „hu
mome-ludickou" podobu komična,28 na níž se zakládají Haškovy pozdejší povídky. 

IV. 
Po pouti Bavorskem vypraveč podává jakousi shrnující cestovní zprávu, z níž vy

plývá, že od lngolstadtu až k Einigu (správne: Einingu) nenarazil na nie pozoruhodného 
- až na tento zvláštní, to znamená komický detail: 

25 Srov. KUBEALAKOV Á, Martina: ,Iný svet a iný život' alebo Humorom a iróniou proti kánonu starších 
poetík. In: Smiech, slzy a svet komiky. Monografia štúdií o komike. Ed. Ivan Jančovič. Banská Bystrica : 
Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011, s. 151. 

26 Srov. BERGSON, Henri: Le Rire. Essai sur la signification du comique. Paris : F. Alcan, 1924 (23e éd.), 
s. 104-105. 

27 Jankovič, c. d. 2, s. 200, 208. 
28 Kubealaková, c. d., s. 161. 
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,,Leda že by vás zqjímal u Schwaigu vesnice nápis na modrobílém sloupu: Schwaig, 
ves: Schwaig, soudcovský úŕad: Schwaig, politický úrad: Schwaig, zemský soud: Schwaig, 
okresní velitelství: Schwaig.Trochu si to spletli. 

Ve Schwaigu nejsou pfíliš chytrí lidé" (povídka Staroi'ímská tvrz. Z bavorského vý
letu, 1904, s. 211 ). 

Avšak z nudy, nezáživnosti a útrap, jež mohou cestování provázet, spolehlive vytrhnou 
vypraveče pruvodci. Obecne jsou pruvodci (tlumočníci, ciceroni, dragomani ... ) pokládáni 
za prosti'edníky mezi dvema kulturami. Díky nim, pi'esneji i'ečeno díky „hlediskUm" techto 
charakteristických a tradičních postav cestopisné literatury, cizinci objevují nové kraje a mra
vy. Už jsme uvedli, že u Haška jsou nejzajímavejšími druhy setkání, podnetnejšími než po
znávání památek, setkání s lidmi, s lidskou ojedinelostí, zvláštností, stejne jako s lidskou 
omezeností. Velmi výraznými figurkami této Haškovy sociopoetiky, hrdiny povídek z cest 
a zároveň stálými agens jejich komiky jsou rilzní pruvodci (viz už pi'edválečný soubor poví
dek s pi'íznačným názvem Prilvodčí cizincu ajiné satiry z cest i z domova, 1913), vetšinou 
ochmelkové a dotemí mluvkové, hamižní a vykutálení lháfi, ne-Ii darebáci a zlodeji: 

,,Královský bavorský prilvodce po fímské pevnosti. ]menuje se Otto. Sloužil u jede
náctého pluku kyrysníku a má hodnost poddustojníka. Krome prilvodcem jest též kostelní
kem, strážníkem a v noci ponocným. Také hlídá chmel a pomáhá pfi zabijení vepfíku (. .. ) 
Pfišel, pfisedl ke stolu a ptá se, smí-li vypít na muj účet litr piva" (Staroi'ímská tvrz, 213). 

Stručné pripomenutí funkce i'ímských pevností se mihne jen jako ukázka vyprave
čovy erudice; zajímavost pametihodnostíje úplne vysti'ídána aktuální zajímavostí opilého 
pruvodce. Krome piva hraje mimoi'ádnou úlohu v povídkách z bavorskými námety bod
rost obyvatel a svéráz místních pruvodcu, i'ídících se zhruba takovým požadavkem na 
odmenu, jaký vznáší jej ich korpulentní zástupce v Neuburgu: „Čtyfi marky a co sní a vy
pije" (Pruvodčí cizincu ve švábském meste Neuburgu, 536).29 Vyprávení se váže k pečli
ve vyjmenovaným početným hostincum, aje-li i'eč o neuburském hradu, dostane senám 
stežejní informace, že je k nemu ,,pfilípnuto pet pivovárku" (541). Anabázi komickým 
Bavorskem, zvlášte poute po pivnicích, doplňují veselé pi'íhody z místní historie, které 
však čtenái'e také zasvecují do odvekých rozepi'í mezi místními obcemi i do nekterých 
zvláštností bavorských toponym a dialektu. 

Vedie próz s bavorskými námety nejgrotesknejší postavy prôvodcô se objevují 
v Haškových benátských povídkách. Incipity jsou bezprostrední: ,j3ylo nás sedm v dože
cím paláci v Benátkách, najehož konci leží povestné mučírny, touha všech turistu" (V be
nátských mučímách, 530). 30 Všem účastníkum je pi'idelena vyhranená role podle Haško
vy humorne exponované typologie národu a charakteru: napul opilý starosta ze Štýrska 
cosi snaživé blábolí, vzteklý Sicilián projevuje svou nenávist k italskému Severu hyste
rickými výstupy (pop live sochu dóžete) a nesmyslnými pi'irovnáními, nemeckou učitelku 
fascinují mučící nástroje, ztrápené anglické turistky se obávají okradení. 

194 

29 Povídka vznikla asi r. 1914, otištena v 6. sv. Spisu Jaroslava Haška (1924 - 1929). 
30 Otišteno tamtéž. 
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Autorova erudice nebo pameť se odráží v sériích podrobností, výčtU a detailU, které 
se váží k dóžecímu paláci. Ve vyprávení ovšem záleží na tom, kdo je podává a v jakých 
souvislostech. z památek, které môže ukázat, a z informací, které muže podat, pruvodce 
nejprve vytvorí jakýsi trh nabídek se stanovenými poplatky: ,,K.do by si snad ze společ
nosti venoval liru, tomu poví rilzné podrobnosti o ukrutném utrácení vezňu tak mistrne, že 
možno zešedivet" (532). - V kontrastující smesici popisovaných pametihodností a komic
kého narativu se slavná památka rozpadá na smešné kousky díky výkonu pruvodce, jehož 
lhaní pred jednotlivými exponáty se úmerne zvetšuje s velikostí sálu. 

Odmysleme si teď Haškovy humoristické zámery s látkou či groteskní literarizaci 
opakovane používaných námeru. Samo zúžení tematiky- pruvodci, jídlo a pití - karikuje 
cestopisné texty, obrací se proti jej ich paradigmarum. Ale není to proto, že by tato tema
tika v cestopisech chybela. Naopak, vždyť informace o odlišných potravinách a o zvlášt
nostech stravování patrí k bežným, dokonce závazným charakteristikám jiných zemí. 
Komický účinek však vyplývá z izolace a hyperbolizace témat - anebo závisí na míi'e 
jejich redukce. Jestliže jsou tyto figury dotaženy až do krajnosti, cestopis se stává cesto
pisem burleskním. Zámerne i'íkáme cestopis, protože na pozadí tohoto nevážného psaní 
se pi'ece jen nevytrácejí obrysy dokumentámího žánru, jehož tvái'nost je <lána aktem ces
tování. 1 takto je možné pojednávat o ceste, aniž by prestala být cestou. Cestopis zachy
cuje prôbeh poznávání a pojmenování tech či onech specifik. Haškova vyprávení tento 
proces nepopírají, i když se vztahují k jasne omezené výseči a ke zcela materiální (po
zemské) rovine. 

Místopisný název povídky Velká Kaniža a Kärment by mohl napovídat, že se čtenáf 
neco dozví o dvou maďarských mestech. K tomu skutečne dojde, ale informace jsou ta
kové povahy, že fakticky parodují standardní popisy bedekru a odrazují každého turistu. 
Velká Kaniža je pfiblížena parataktickým spojením nekolika historických údaju - mesto 
bylo sídlem tureckého pašalíku a nejvetším trhem s kresťanskými otroky - s groteskne 
snižujícím vyjádrením k současnému stavu: nyní se tu padelají ve velkém vína a koňaky 
a pochází odtud nejvetší procento uherských zločincu. Z kontrastujících informací a roz
víjených inkongruencí slov a situací vznikají anekdotické historky, absurdní obrazy 
a pointy. „Podobu" obou údajne proslulých zlodejských mest následne dokresluje pi'íbeh 
z vypravečovy osobní zkušenosti, jehož hlavní postavou je jistý pan Arpád Kiczibazán, 
prý místní prôvodce, jehož „hlava i s očima hodila by se do knihy, pojednávqjící o vroze
ných typech zločincu" (449, obdobné pfirovnání použije Hašek v Osudech). 

Autentické cestopisné reportáži se z Haškových próz zrejme nejvíce približuje delší 
próza Z Nikopole na Ruščuk. Vzpomínky z cesty. Začíná takfka poetickými popisy noční 
plavby pamíkem po Dunaji a pokračuje reportážními strihy, turistickými postrehy. Pro
hlídce mesta Svišťova venuje vypraveč šest hodin se snahou, u Haška nezvyklou, o sou
visle stfízlivý, vecný popis: 

,,Svišťov má kolem tfinácti tisíc obyvatelu. Zamlouvá se mnohem více návštevníku 
než Nikopol. Leží terasovite na nevysokém svahu Kad-bairu. Bílé jeho domky pekne se 
vyjímají mezi zahradami a pečlive pestovanými vinicemi. 

Na nedaleké výšine Čuce tyčí se zfíceniny hradu stredovekého puvodu" ( 195 - 196). 
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Informace o obyvatelích, obchodu, doprave a vzhledu mest nasvedčují tomu, že 
autor snad chtel více pfihlížet k funkcím cestopisného žánru (není bez významu, že po
vídka vyšla v časopise Ilustrovaný svet). Proto dost pečlive zaznamenal dojmy z prostredí 
a postrehy o obyčejné existenci, jakkoli si pfi líčení koloritu neodpustil ironické poznám
ky o balkánské vlezlosti nebo o jednotvámých kukuričných polích. 

1 zde se však prosazuje Haškova predstava jak lze psát cesty. Ani v této črte či repor
táži s faktografickou osnovou a kultumehistorickými vysvetlivkami nechybejí komické 
figury, situace a motivy, tedy humoristova literámí práce s „plochým", neutrálním mate
riálem. Také tady dochází ke zmenám zorného úhlu i stylu, k prudkým „sti'ihUm", když 
deskripci prostredí stfídá zaostrení na detaily a postavy, jimiž se v zobrazeném svete ro
zevírá prostor pro komično a ironii (mj. téma Nemci na Balkáne). Do lineámí kompozice, 
odpovídající dráze cesty, jsou dumyslne, se schopností účinne vyvažovat a gradovat dru
hy komiky, vepsáni dva výrazní aktéri. Jedním je vnejší, nebalkánský element- nemecký 
pojišťovací agent Schwarz, bezradný a smešný idiot, namáhavé a vcelku mame se pokou
šející naučit se pár bulharských frází, aby mohl „pojišťovat lidi na život a na smrt". Vy
krikuje jedinou a v dané situaci vždy absurdní bulharskou vetu, kterou si zapamatoval: 
,,já rád zeleninu" (190, 200). Vniti'ní, tj. domácí komický element naproti tomu zosobňu
je bulharský Čerkes, místní pruvodce (arabadža) s bujnou fantazií. Drobné události, letmá 
setkání i bezvýznamné tlení na lodi, na níž vypraveč cestuje, jsou impulzem k utvái'ení 
samostatných anekdotických sekvencí, skeču a humoristických scének. Realistický a iro
nicko-kritický pohled muže kdekoli precházet v kratičkou humoresku (autonomní mikro
žánr) nebo v kuriózní digresi (návšteva mesta Ruščuku je také pi'íležitostí k sestavení 
slovníčku místních nadávek). 

V. 
Dve rané povídky s polskými námety môžeme už fadit k pozoruhodným výsledkum 

Haškova humoristického nadání. V obou je využito cestovních motivu, trebaže jiným 
zpusobem. Rozšifují oblast sveta cest, jejichž groteskno je figurou životní zkušenosti 
a lidské prítomnosti. Jsou naším dovetkem, a to bez explicitního záveru, k aktanrum 
a strukturám komična v Haškových povídkách z cest. 

První, Oj, Dunajec, biala wôda ... ( 1902), je turistickou humoreskou o výlete polské
ho profesora s rodinou do Tater k pramenum Bílého Dunajce. Mimo již zmínené význa
mové struktury (ironizace a komické dôsledky túr; fakt, že prírodní skutečnost sama není 
tak zajímavá jako realita lidská; „texty v textu", tzn. jazykové reálie, písne aj. 31 ) tu nená
padne pôsobí idea turistického kýče nebo novodobá ideologie prírody, takjakji vyznáva
jí výhradne obyvatelé mest. Z tohoto zdroje vychází a v promluvovém pásmu výletníku 
se realizuje lyrizující tónina textu oslavující „bílé horské štíty", čistou oblohu a vzduch, 
šumení vody (23). Od začátku je groteskní rámec tvorený protikladem lyrismu a realismu 
vyplňován ironicko-komickými detaily. Jej ich úloha je sice také charakterizační (prostre
dí, obyvatelé, zvyky), ale na prvním míste karikují emfázia predjímají smešný záver tu
ristické výpravy. Zvýrazňované pocity blaženosti z krásné, „hygienické" prírody, z vody 

31 K tomu srov. Blažíček, c. d.; Mareš, c. d. 
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Dunajce „čistéjako kfištäl" (25) jen pi'ipravují vpád komické konkrétnosti, stejne jako jej 
pi'edznamenávají slova opakované písne o bílém Dunajci. Tento leitmotív povídky nako
nec podtrhuje nevinný paradox pfírody: v proudu i'eky, jejíž chladnou a chutnou vodu 
profesorova rodina popíjí, o kus dá! horalé perou kožichy a louhují stažené kuže. 

Je-Ii cesta, jak víme podle románového chronotopu M. M. Bachtina,32 privilegova
ným místem nahodilých setkání, uzlovým dejištem událostí, kde se protínají rozdílné 
osudy, pak môžeme tvrdit analogicky k Haškove tvorbe, že cesta je rovnež prostoročasem 
pfivolávajícím komiku. Za specifickou součást „komična na ceste" považujeme „komic
kou cestu", kdy jsou v popredí okolnosti a sám prôbeh fyzického pohybu. Jejich propoje
ní ústí ve Švejkovu budejovickou anabázi. Komično v podobe rôzných setkání, zvlášte 
s putimskými četníky, vyvstává na ki'ivolaké ceste v kruhu; komickou se potom stává 
obtížná pouť s opilým závod čím z Putimi do Písku. -A pi'edobrazem práve této komické 
cesty zdá se být povídka Kontuš. Črta z Haliče (1906).33 

Její zápletka odkazuje k pfíslovečné frázi „šaty delají človeka"; možná tu pusobí, 
i když na první pohled bez obdobné existenciální hloubky, též ohlas Gogolova Plášte. 
Výprava polského sedláka za novým kabátem do vzdálené vsi je jen preludiem k jeho 
strastiplnému návratu pod vlivem alkoholu. Téma komické cesty tak spoluurčují v pfímé 
závislosti dva motivy: nádherný kontuš a kontušovka. Dlouhý a spletitý návrat domu 
Andrzeje Wilka, na jehož konci jsou z kabátu zablácené cáry, ze kterých je k rozeznání 
jen „veliký žlutý knoflík" (Haškuv pointující kontrastní detail), je režírovánajako scénická 
(situační) groteska s vrávoráním, pády, kutálením apod., s jednotlivými gradujícími eta
pami v podrobne konkretizovaném prostom (názvy míst, vesnic, osob, schudnost či ne
schUdnost cest). 

Touha být spatfen milovanou dívkou v novém kontuši svádí heroicko-komický zá
pas s nemohoucím, nekoordinovaným telem. V duchu Bergsonových definicí tu komično 
událostí podstatne souvisí se zevnejškem či s fyzickým stavem postavy a pfírodajako by 
se pritom bavila, že má momentálne v rukou dočasnou loutku človeka.34 V Osudech však 
čteme: „Mašíroval porád kupfedu, tomu se fíká anabaze. Prodírat se neznámými krajina
mi. Být obklíčen nepfáteli, ktefí číhají na nej bližší pfíležitost, aby ti zakroutili krk."35 I hr
dina Kontuše se snaží kráčet vpred, úporne bojuje jak sám se sebou, tak s prekážkami na 
ceste s cílem dojít. Zosobňuje heroicko-komickou anabázi, na jejímž konci spatfujeme 
groteskne truchlivou postavu. 

Z moderních cestopisu nekdy vyplývá, že nejen človek delá cestu, ale že také cesta 
delá človeka. Anebo ho rozkládá. U Haška devastuje odev, s nímž si jednoduchý hrdina 
ztotožnil své prosté nadeje, ale s nimi i to - a tady poopravme naše letmé srovnání s Go
golovým Pláštem -, CO muže být otázkou existence, jakkoli banální. Dlouhý kabát, vec, 
která mela zušlechťovat, se kvôli ceste pod vlivem alkoholu mení ve vec, která degraduje; 

32 Srov. BACHTIN, Michail Michajlovič: Románjako dialog. Praha : Odeon, 1980, s. 222 - 377 (kap. Čas 
a chronotop v románu). 

33 V obou textech Hašek použil pfirovnání o pilném mravenci, který nepfestává lézt nahoru, i když opetov
ne padá. 

34 Srov. Bergson, c. d., s. 78, 88. 
35 HAŠEK, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka I -II. Praha: Čs. spisovatel, 1962, s. 222. 
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ze šviháka je pobuda. To už jsou prvky čemého humoru, součásti této Haškovy povídky 
jakožto zvláštního cestopisného „záhybu". 

Studie vznikla v rámci grantového projektu 13-299858 GA ČR Slovník literárne
vedného strukturalismu. 
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