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Novela Josefa Škvoreckého Legenda Emöke, jež poprvé vyšla před jedenačtyřiceti lety, 

v roce 1963, byla tehdejší literární kritikou (zde si vypůjčeme fragmenty recepcí ze záložky 

druhého vydání novely) přijata dosti rozporně. Na jedné straně se do hodnocení prózy 

propašovávají takové kvality, jakými jsou autorova statečnost či autorská charakternost, jež 

asistují vyhrocenému estetickému názoru (Milan Jungmann), jindy je Legenda klasifikována 

jako kombinace jakési ořezané tragédie, tj. tragédie bez patosu, a ostrého, zřetelně zacíleného 

humoru, který atakuje lidskou nízkost a hloupost (Josef Vohryzek). Jaroslava Blažková si 

naproti tomu všímá materiálu novely a způsob jejího jazykového ztvárnění přirovnává 

k hudebním postupům, k jazzové improvizaci.  

Jednostrannost, jasnost, jednoznačnost – tak charakterizují Škvoreckého prózu oba kritici, 

kombinace, spontánnost a živelnost – to je popis kritičky. Oba odlišné kritické proudy pak 

zmíněné atributy vyzdvihují, považují je za pozitivní a určující. Domnívám se však, že ona 

nezastřenost a zřetelnost jsou spíše jakousi receptivní pastí a že nezkrotnost improvizujícího 

jazzmana projevuje se bohužel povětšinou jen u práce s jazykem novely.  

Ale tyto mé domněnky jsou jistě silně formovány dnešním čtením Legendy Emöke a 

dnešním čtením jejích tehdejších reflexí. A právě proto se zde nyní pokusím krátce popsat to, 

co pro mne z Legendy výrazně vystupuje dnes, při současné percepci, při současném čtení. 

Jsem ostatně přesvědčen, že je téměř nezbytné brát znovu do ruky texty, jež vznikly před 

delším časovým úsekem a jejichž autorům je nyní třeba osmdesát let. Jsem přesvědčen, že je 

nutné podrobovat již zrcadlené texty dalším a dalším čtením. I tak lze totiž rozhýbat tu 

podivuhodnou masu textů, kterou nazýváme literárními dějinami, i tak lze dát zdánlivě 

průzračným věcem nový a čerstvý smysl. 

Legenda Emöke je souborem mnoha paralelních světů. Je to zvláštní prostor, v němž se 

snoubí světy příběhu, tedy událostí, dějů, postav apod., se světy komentářů a světy 

metanarativů k těmto příběhovým univerzům. A právě ony interpretace a exegeze, jež jsou 

přítomny uvnitř samotného vyprávění a jež na něj fakticky nahlížejí z vlastních pozic, jsou 

myslím jedním z primárních prvků, které definují tvář autorovy druhé knihy. Pojďme se tedy 



nyní pokusit nahlédnout do řádu a povahy tohoto sousvětí, jehož vesmírem hýbe ten, kdo je 

svým vlastním jménem podepsán pod Legendou Emöke, totiž Josef Škvorecký. 

Nejvýraznějším ze světů obsažených v novele, je svět Emöke. Ten je autorem budován 

jako prazvláštní směsice erotizujících sil, jež jsou ovšem neustále rozmělňovány mystickými 

kontrapunkty, naivním hledačstvím Boha, Nejvyššího, Dobra, Lásky – vše psáno s velkým 

písmenem. Živočišnost Emöke, jež proudí z její postavy „jakou mívají tanečnice, štíhlé jako 

noční lucerny […] s ňadry podobnými ňadrům stylizovaných soch, jež neruší tu štíhlou, 

mladou symetrii těla v trikotu“, je strhávána její všudypřítomnou touhou po lásce psychické, 

netělesné, boží. Symetrie pružného těla je tak usouvztažňována s asymetrií tužeb, žádostivost 

a chtíč jsou drásavě naleptávány jejím přáním splynout s Ním.  

Zásadní silou v tomto světě jsou pak průniky ze světa vypravěče. Tyto ataky svět Emöke 

výrazně dynamizují, zároveň však posilují explicitnost vyprávění, tedy hlavní zdroj degradace 

významového spektra. Hlas, který přichází z jiného světa, si zkrátka uzurpuje moc na smysl a 

význam. Čtenář se tak díky tomu stává pouze pasivním divákem, někým, kdo pouze přihlíží 

vyprávění. Emöke je díky tomu hotovým produktem, je určena, je definitivní. „Nebyla to 

dívka, jakým se člověk přibližuje v kavárně a řekne Smím prosit, slečno, a potom něco, že 

hezky hrajou a že má krásné šaty a jaké má telefonní číslo, a pak se na to číslo zavolá a ona 

buď nepřijde, nebo přijde, a když přijde, jde se zase tancovat a pak se už nemusí mnoho 

mluvit a záleží na tom, má-li člověk byt nebo garsoniéru nebo alespoň bytnou, která mlčí, a 

když nemá nic z toho, tedy dost peněz na dva pokoje v hotelu. Tohle však byla hluboká dívka 

a někde v hloubce její duše ležela ukryta životní filosofie a muselo se mluvit o té filosofii a 

jenom tak se k ní mohl člověk přiblížit, jinak ne.“ 

Avšak. Škvorecký svět Emöke přeci jen komplikuje. Ne že by jeho vypravěč ustal 

v mezisvětovém cestování – jeho hlas je stále imperialistický – ale stále progresivnější ironie 

při tlumočení Emöčiných promluv („Emöke pila čínský čaj, protože člověk nemá pít alkohol, 

protože alkohol ho sráží na nejnižší stupeň fyzična […] a vyprávěla o stromech, které na sebe 

berou lidské choroby, stačí jemná jizvička v bříšku prstu a krůpěj krve vytvoří pouto, jímž 

člověk zůstává navěky spojen s tím stromem, vyprávěla o vlkodlacích, upírech, strašidelných 

domech“ atd. atd.) tento lehký opar ironie jednoznačnost světa Emöke již opatrně rozechvívá. 

Gradace postupného rozrušování Emöčiny aureoly, která je, jak si později ukážeme, v novele 
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budována opět na konfrontaci více světů, se pak objeví v části, kde vyprávějící subjekt 

pozoruje Emöke jakoby z výšky, nezúčastněně, až medicínsky chladně: „Maďarka, nepříliš 

inteligentní, nahlodaná tím šílenstvím metapsychologie, bůhvíjak svatá, odmítavá, snažící se 

obrátit jiné na svou víru.“ Vzápětí se však opět objeví sentence, jež hodnocení Emöke znova 

přesouvají směrem k adoraci: „taková věc to byla, ne věc jedné noci, ale všech nocí, po 

mnoho roků, a ne vlastně věc nocí, ale dnů, vzájemné péče, manželské lásky a snášení 

dobrého i zlého, dokud smrt nerozloučí dva lidi. Takové to bylo s tou dívkou, s tou dívkou, 

s tou dívkou Emöke.“ 

Emöke je zkrátka a dobře vsazena do světa, jež je bohatý, mravný, vysoký. Tato laskavá 

tvář jejího světa je pak umocňována srážkou se světem ostatních ženských postav novely, je 

touto konfrontací posilována, stupňována. Svět ženy vedoucího konfekce v Pardubicích je 

líčen například takto: „ožívala vždycky u oběda, ale ne proto, že by byla hltavá a lačná jídla, 

ale protože jídlo byla jediná věc, které v životě rozuměla, jinak pro ni všechno byla mlžina 

života, řízená světly bezpečných konvencí.“ O světě staré švadleny se dozvídáme, že „v 

životě neznala nic než pánské košile… že žila zakleta mezi prózou košil a primitivní poezií 

staropanenských snů“.  

Vzato do důsledku, svět Emöke vlastně není vůbec takový, jaký jej sama zažívá, ale spíše 

takový, jak jej subjektivní hlas, v našem případě hlas vypravěče, hodnotí, jak jej komentuje, 

čím jej obklopuje. Emöke jako fikční postava je vlastně hrozně nesvobodná – smysl a význam 

jejích akcí je totiž hodnocením těchto akcí zpoza hranic vypravěčova světa stlačován do 

jakýchsi sémantických mantinelů, z nichž ústí pouze jeden východ – a klíč k této bráně 

neohroženě třímá tvůrce celého sousvětí novely, její autor. Emöke je tedy trpnou obětí, na své 

vlastní akce nedokáže sama nahlédnout, nerozumí jim, protože význam těchto akcí je již 

předem dán. S Emöke tak trpí i čtenář, jež s otevřenými ústy pouze sleduje běh předložených 

světů. Charakter světa Emöke je autorem uhájen, deheroizace se nekoná, explicitnost a 

konfrontace umožňují tento svět opatřit významovou nálepkou, umožňují jej zařadit, 

katalogizovat. 

Podobně je tomu i s dalším světem, se světem mužů. Se světem, z jehož hranic je ale 

subjekt vypravěče vyjmut – objevuje se opět jen jako návštěvník z jiného světa, jehož rolí je 

navštívený svět formovat, deformovat. Ale pozval-li se vypravěč do světa Emöke téměř 
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výhradně jen pro její heroizaci, zde hraje hlavně sám na sebe. Svět mužských postav zde totiž 

slouží výlučně jako symbol pro nízkost a tupost, pro, řečeno s Josefem Vohryzkem, „duševní 

mrzáky, kteří neumějí a nechtějí žít naplno a kteří to nepřejí ani druhým“. S tímto světem 

však vyprávějící subjekt nemá nic společného. Je diametrálně odlišný, pohrdá jím, vysmívá se 

mu. V textovém sousvětí Legendy Emöke je nejvýraznějším symbolem pro shora nastíněné 

„nízkosti“ postava učitele. Málokdy je mu ale „dovoleno“ ukázat svou malost činy, akcemi. 

Jeho pobyt uvnitř světa duševních mrzáků je vyprávějícím subjektem opět převyprávěn, 

přetlumočen. „On vykládal pak sám o ženských, slova plná oplzlých představ, vulgární, 

sprostá se mu valila z huby, z toho králičího mozku, a hluboce mě skličovala“; „psal jí dopisy 

učitelským krasopisem a básně, které jako by už někde četla (učitel měl starou příručku 

milostné korespondence s milostnými verši anonymních básníků, které si přizpůsoboval 

okamžité potřebě)“; „v mozku se mu převalovalo těch několik myšlenek, které měl v moci, ne 

myšlenek, ale konverzačních schémat, a vždycky čas od času popošel k ní a některé z nich 

vytáhl a použil“ atd. atd.  

Jako by měl strůjce předkládaného souboru světů strach, že postava učitele začne jednat 

jinak, že u Emöke bude mít i přes svou nízkost úspěch. Proto raději opět minimalizuje jeho 

konání, jeho svět pouze převypravuje, tlumočí. Ale jsou tu i další prostředky. Přestože jsou 

promluvy postav v první části novely sloučeny (bez grafického odlišení) do mohutných 

proudů vypravěčských monologů, řeč učitele je vždy odlišena uvozovkami. Tak může jeho 

hloupost a podlost z textu lépe vystoupit, i tak se stává obraz charakteru jeho světa více 

explicitním. 

Takto připravený prostor pak umožňuje přejít k přímé komparaci světa vypravěče se 

světem učitele, respektive se světem ostatních mužských postav Legendy. Postava subjektu, 

který vypráví, z tohoto srovnání samozřejmě vychází kladně. Kladné znaménko si vypravěč 

opatřil mimochodem již dříve – svou mocí vůbec hodnotit (má ji v novele jako jediný). Nyní 

tedy dochází i na otevřený „souboj“ s ostatními, o jehož férovosti jsme však nuceni 

pochybovat, protože se odehrává v intencích pravidel, jež určuje pouze jedna strana. Strana 

vyprávějícího subjektu: „Tohle však byla hluboká dívka a někde v hloubce její duše ležela 

ukryta životní filosofie a muselo se mluvit o té filosofii a jenom tak se k ní mohl člověk 

přiblížit, jinak ne. Učitel to ovšem nevěděl a vyrážel skřeky, prskal vulgárními slovy, 
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oplzlými schématy konverzace z tancovaček, vtipné konverzace venkovských a 

předměstských seladonů…“ 

Podobně ostrých střihů, kdy se na malé ploše dostane do sváru učitelovo křupanství 

s vytříbeností a intelektuální zdatností vyprávějícího subjektu, nalezneme v Legendě veliké 

množství. Vždy jde o jasnou a zřetelnou demonstraci statutu, která není gentlemanská, která 

nic nemaskuje a jejíž směřování končí kdesi u výsměchu všemu nízkému. Vypravěč si 

vyrovnává účty s malostí skrze postavu učitele (a v malé míře i skrze několik dalších 

mužských postav – zde hlavně skrze kulturního referenta rekreačního střediska), učitel je 

symbolem, do kterého lze kdykoliv kopnout, a to postava vypravěče činí vždy z pozice moci, 

kterou se sama obdařila. Rozdílnost statutů je pak, jak jsme již viděli několikrát, prezentována 

těsným explicitním srovnáváním: „neumí o mnoho víc, než se podepsat, usmoleným 

krasopisem, který je přežitkem ještě z c. a k., a nezná o mnoho víc než čtyři základní početní 

úkony a trojčlenku a stručný přehled českého dějepisu… dovede roztřídit vulgární zvířenu 

této země na savce, ptáky a bezobratlé, ale neví nic o Dollově zákonu ireverzibility… a celý 

život je zvyklý intelektuálně převyšovat své okolí šesti až jedenáctiletých žáčků; věděl tedy, 

že moje vzdělanost… je větší, působivější než jeho… a proto mě zlýma a bezmocnýma očima 

slabšího, odstraněného, handicapovaného sledoval na parketu, kde jsem tančil s Emöke.“  

Učitelův svět je tak postavou vypravěče interpretován a komentován, opět bez větší 

možnosti bránit se těmto tlumočením jakoukoliv akcí. Učitel je ve své bezmocnosti 

nemilosrdně ponechán, není mu dopřáno opustit hranice svého světa, zatímco vyprávějící 

postava se v klidu, po dobře vykonané práci, může navrátit zpět. Zpět do světa neomezené 

moci, do světa, který jediný platí za správný a mravní, do světa, kde se tvoří zákony pro 

ostatní spolusvěty. Dodejme jen, že největší výpad zažije učitel (a s ním samozřejmě šosáctví 

a malost) ve scéně ve vlaku, kde se mu dostane „nejhlubšího pokoření jeho života, byl-li to 

vůbec život“, kde dochází zároveň k obžalobě a pomstě všem „podlidem“, kde postava učitele 

de facto umírá zaživa. 

Jediným momentem, kdy se vypravěč přihlásí ke své slabosti a kdy téměř splyne 

s živočišností učitelovou, tak zůstává pouze úsek, v němž se objevuje přiznaná a zveřejněná 

fyzická touha po Emöke: „a tu jsem náhle začal, jako učitel, také toužit po tom těle, které bylo 

štíhlé a pevné, po ňadrech, která nerušila jeho symetrii.“ 
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Posledním světem, který zde zmíním a jehož existence je nejvíce diskutabilní, je svět 

autora. V Legendě se totiž vyskytuje nápadné množství pasáží, kde má čtenář plné právo se 

ptát, zda nejde o mínění, názory či soudy pocházející právě od autora. Jsou to pasáže, v nichž 

si postavy (nejčastěji jde o postavu vypravěče) nárokují svými tvrzeními platnost ve světech 

stojících mimo text. Na straně 13 druhého vydání Legendy najdeme tuto sentenci: „Jak se to 

stalo? zeptal jsem se ironicky, neboť byla štíhlá jako tanečnice a tanečnice sice často chodí do 

kostela a klekají a křižují se, ale v Boha nevěří, totiž nepřemýšlejí o něm, mají ho jako 

pověru, podobně jako na sebe nechávají plivat, než vstoupí na jeviště, než nasadí 

profesionální úsměv a vběhnou miniaturními krůčky do záře reflektorů.“ 

Jistě, již výše jsme viděli, že Legenda obsahuje obrovské množství komentářů a 

interpretací, jejichž původcem je rovněž vypravěč, ale jejich cílem byly vždy jen a pouze 

světy textu. Ukázali jsme si rovněž, že komentování a výklady jednotlivých světů, stejně jako 

jejich vzájemné prolínání a střety jsou vlastně základním stavebním prvkem novely Legenda 

Emöke. Ale výroky, jež jsou součástí textového světa a jež se zároveň, chtě nechtě, otevírají 

k možnostem jejich verifikace, musí nutně změnit náš pohled na „nestrannost“ vypravěče. 

V Legendě zkrátka objevíme mnoho atomů, z nichž se mohou skládat jak světy textu, tak i 

světy fyzikálně zachytitelné, světy naší každodenní zkušenosti. A právě v těchto momentech 

myslím dochází k jakémusi zapomenutí se vypravěče, jenž se na okamžik mihne na scéně 

s maskou (tváří?) autorovou. Jinými slovy, v Legendě máme několik možností spatřit 

samotného tvůrce předložených světů, ba co víc, máme možnost podrobit jeho slova 

pravdivostnímu soudu, který zasedá vně fikčního textu. Máme tak tedy v souhrnu možnost 

nahlédnout i do světa autora, do světa, který je jinak ve většině případů i tím 

nejsubjektivnějším vypravěčem zamlžen, zašifrován, rozostřen. 

Legenda je však tak mistrně (promiňte mi ten výraz) vyrobena, že pasáže komentářů, 

vztahujících se ke světům textu, a pasáže, řečeno s Ejchenbaumem, teoretických odboček, se 

všemožně proplétají, mísí se s citacemi promluv i s různými formami řeči postav, myšlenky 

postav přecházejí ve vypravěčské komentáře atd. atd., že možnosti vstupu do autorova světa 

stávají se docela detektivní činností. Tak například na straně 14 se objeví metanarativ, který 

téměř nepozorovaně přejde v klasické vyprávění: „Mezi věřícími a nevěřícími není 
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dorozumění, ale hradba, ocelový pancíř, o nějž se argumenty lámou. Dělal jsem, co jsem 

mohl, abych jí vysvětlil… atd.“ 

Ano, můžeme se často domnívat, že vidíme autorův svět, dokonce v Legendě nás toto 

může přepadávat téměř neustále, ale jediné právo na tuto domněnku můžeme mít jen 

v momentě kontaktu s teoretickou odbočkou, s metanarativem chcete-li. 

Legenda Emöke poskytuje mnoho dalších možností k exkurzům do obsažených světů, ale 

myslím, že pro dnešní účely jsem toho namluvil až dost. 

Na závěr tedy jen krátké shrnutí. Komplexní univerzum Legendy Emöke je zaplněno 

mnoha světy, jež jsou paralelní a jež jsou téměř neustále atakovány nejvyšší možnou mocí, a 

to mocí přicházející ze světa vyprávějícího subjektu. Ten si nenechává ujít žádnou příležitost 

k zásahu, což má za následek několik důležitých věcí. Jednak se možná až příliš hlasitě 

objevuje hlas vypravěče, který je vševědoucí, všeznající a který výrazně moralizuje (ano, to je 

ona Jungmannem vyzdvihovaná jednostrannost a vyhrocenost), což je na tak malé ploše, 

jakou je novela, dosti rušivé, a jednak tímto dochází k chycení čtenáře do pasti, z níž může jen 

pasivně přihlížet vyprávěným dějům. Mnohem závažnější je ale nesvoboda, která obsažené 

světy obklopuje. Jejím zdrojem je diktatura vypravěče a autora, z jejichž vlivu se postavy ani 

na okamžik nemohou vysmeknout, postavy zde nenaleznou prostor pro vlastní, svobodné 

jednání, schází jim pohyb apod. Mají svůj osud již předem napsaný, jejich možné směřování 

je čtenářem přečteno ještě dříve, než se dokáží rozhýbat, atak vypravěčského a autorského 

světa je zkrátka tak zásadní, že nelze jednat jinak.  

Tato diktatura, jež se díky bohu odehrává jen v rovině fikce a jejího vytváření, mne 

přesvědčuje o tom, že Legenda Emöke není až tak prózou o nenaplněné lásce apod., ale že její 

vnitřní zákony a pravidla, to, jak je svým autorem zkonstruována, tím, co je vysoko nad ní (a 

co není na první pohled třeba vůbec vidět), tím vším, že je Legenda Emöke textem o 

nesvobodě, o rizicích, jež přináší koncentrace moci, textem o ohrožení nesvobodou. A to, že 

jsem zde často k tomuto textu byl kritický, vůbec neznamená, že by Škvoreckého novela 

ztratila po čtyřiceti letech drive – spíše naopak. Je to totiž kniha plná provokací a pastí a já 

jsem pouze jedním z těch, co se nechal polapit a vyprovokovat. 
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