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Asi bych měl hned na úvod prozradit, o co v mé studii vlastně půjde. Nuže, začněme 
ab ovo: Slovem rytmus rozumějí poetiky záměrné uspořádání zvukových prvků ve verši, 
které se projevuje jako jejich opakování. Tu bych mohl dodat, že Mirákl je román – a 
skončit. Bohužel – Jaroslav Durych se kdysi zabýval rytmem prózy.1 Ten zkoumal především 
v rámci prozodického uspořádání syntaktických úseků. Ano, i takto by bylo možné na dílo 
Josefa Škvoreckého pohlížet – v poslední větě jeho románu („Za oknem zářily jasné hvězdy, 
ty trapné symboly marnosti.“2) bychom po dvou daktylech a dvou trochejích našli trojí 
daktylskou kadenci, v první jeho větě („Nadzdvihl jsem svatého Josefa za svěží hlavičku.“3) 
po trochejské dipodii dokonce daktyl čtyřikráte se opakující –, byla by to ovšem práce 
zdlouhavá a namáhavá, která by navíc velkým obloukem obcházela samotný smysl 
Škvoreckého spisování (ačli by dosvědčovala autorovo mistrovské vládnutí jazykem). 

Ten, smysl, nikoli autor, můžeme-li to prozradit, bude mít hodně společného jak 
s pěstounem Páně, tak i s hvězdami (symboly) a marností. Takže i s našimi docela nedávnými 
dějinami: těmi velkými, ale především těmi, které se nás dotýkaly osobně. 

Bude tedy mít hodně společného také s námi, naší ochotou vstoupit do textu se svou 
zkušeností životní i literární, abychom z textu a nad ním teprve takto vytvořili skutečné 
literární dílo. (Aniž se tím zbavuji odpovědnosti, dodávám: ze zážitků odlišných od těch 
autorových.) Přitom práci Josefa Škvoreckého nemůžeme redukovat na jakési 
ornamentalizované svědectví. Vždyť už její podtitul – Politická detektivka – a motta propojují 
v ní svět (politiky) se světem ducha a světem literatury ukazujíce na souvislosti intertextové 
(mj. s Greenovými enterteinments). Upozorněme i na souvislosti dále ve Škvoreckého textu 
rozvinuté – a to i směrem k české literatuře (najmě 50.-70. let) a tvorbě vlastní (zde zejména 
Tankovému praporu a Příběhu inženýra lidských duší 4). Literárnost Škvoreckého díla je dále 
zvýrazněna textovou sebereflektivností, patrnou v práci s frází, paradoxem, kontrastem 
(vysokého s nízkým, smysluplného se sémanticky vyprázdněným, osobního s tak zvaně 
dějinným) a ironií. 

S touto literárností je klíčovost Škvoreckého románu v rozporu toliko zdánlivém, 
neboť tato klíčovost je neúplnou (ne všechny literární postavy mají skutečné předobrazy; a 
mají-li – ne ve všem se těmto podobají) v rukách vypravěče ne zcela spolehlivého (jak 
uvidíme dále) i autora nešetřícího ironií (dává např. středoškolským studentkám jména přátel: 
Dorůžková, Formanová). 

Obdobně je tomu i se zdroji látkovými, které bylo lze najít na mapě naší republiky 
(popřípadě v atlasu světa) a v našich ne příliš dávných dějinách; z nichž především stalinská 
éra, vrcholící léta šedesátá a počínající se normalizace (s občasnými přesahy do jiných 
období) ukázaly se býti vydatnými zřídly intertextových (a šířeji: interkulturních) vztahů, 
námětů a existenciálně vypjatých situací. 

Nemusím jistě dodávat, že takové události naplňují hlas jedněch prsním patosem, 
zatímco u druhých bychom spíše zaslechli skřípění zubů: Jako pokaždé, hovoří-li se o věcech 
velkých, ve své úplnosti ne-pochopitelných, občas – díky škole – neskonale nudných a takto 
odsouzených buď k užitečnému překroucení, buď k zapomnění. Oživit je, zpřítomnit a 
umožnit nám je spoluprožíti znamená: uzpůsobit lidskému rozměru jejich prožívání. Málokdo 
z nás rozhodoval o osudech milionů, většina však měla – a ne jednou – na starosti ještě toho 
druhého, tu druhou. Jistě ne náhodou je hrdina (a nejen této) Škvoreckého práce vybrán právě 
z takových – čerstvý středoškolský profesor Daniel (Danny) Smiřický se ocitá po únoru 1948 
ve městě, které se jmenuje stejně jako jeho rodiště (čímž je zdůrazněna fiktivnost postavy i 
jejích osudů) a připomíná Hořice (kde v témže čase reálného světa skutečně Škvorecký učil), 



na dívčí sociálně-zdravotní škole (leč také s vidinou brzkého povolání do armády), aby po 
letech o svých tamních dobrodružstvích (milostných i jiných) referoval s ironickým sice 
odstupem, nicméně také s očima pozastřenýma někdejším blaženým nevědomím člověka 
příliš mladého a příliš zamilovaného, aby z trapně bizarní jevové složky dokázal poznat celou 
podstatu českého provinciálního stalinismu. 

Týž hrdina se z bujarého konce blažených let šedesátých vyčleňuje spíše pudovou než 
uvědomělou neangažovaností (leč říká nám vždy o sobě celou pravdu?), a také žánry, jimž se 
v té době věnuje (opereta, detektivka). To mu paradoxně umožňuje být nezaujatým – a ve své 
nezaujatosti také přesným a kritickým – pozorovatelem. 

Týž hrdina, dostane-li se na počátku normalizace do Ameriky, nevidí zde jen pozitivní 
kontrast k domácím negativům, ale zachovává si skepsi a kritičnost. A nakonec se vrací zpět – 
s úkolem přežít a jako jeden ze šedé zóny alespoň poněkud posouvat mantinely dovoleného, 
jako to už dávno dělal jeho přítel Lester. 

Danny Smiřický navíc na sebe (a nejen v této) knize prozrazuje příliš, než abychom 
z něj mohli a směli udělat rozhodčího ve věcech víry a mravů. A příliš prozrazuje velmi často 
také na druhé – asi jako když se karikatura stává zdůrazněním některých (pro poznání 
charakteru důležitých) vlastností osoby. Svěříme však karikaturistovi obrazy světců? Tomu, 
kdo o své milé prohlásí: „V duchu jsem se proklínal, že jsem tu duši plnou sexappealu 
lehkomyslně přivedl na cestu spásy...“?5

Postava Dannyho Smiřického je důležitou spojnicí jak s jinými pracemi Josefa 
Škvoreckého, které reflektují její životní peripetie, tak i mezi třemi v naší knize výrazně 
přítomnými časovými rovinami. Obsáhlá krajinná líčení nás upozorňují, že konec čtyřicátých 
let je v Miráklu podán coby čas lyriky, a to lyriky jako protikladu ke smirkovému papíru, 
který se vše usiluje vyhladit do předzjednané podoby. Lyriky, v níž slovo – díky své 
symbolné povaze – sděluje více, než se na první pohled zdá, zatímco jiné slovo – slovo 
politických (a uměleckých) klišé – ač naplněno patosem sdělení zdánlivě závažného, stává se 
dokonale sémanticky vyprázdněným. Lyriky jako vnitřního útočiště před vnější nesvobodou. 
Čas lyrický je časem individua, jedince vyvázaného ze společenských závazků, jedince, jehož 
vztah k okolnímu světu je definován naplněním odvěkých kategorií rušících přehrady mezi já 
a my – kategorií jako láska nebo přátelství (ale takto nepojmenovaných, neboť výše uvedená 
slova jsou již naplněna novým obsahem). 

Konec šedesátých let byl časem epiky, časem nabitým zápletkami a událostmi, časem, 
v němž není možno (a snad ani dovoleno) stát mimo kolektiv. Stal se časem krátkých a 
úsečných vět – a dlouhých textů, domnívajících se přetvářet svět. Láska a přátelství už 
nevymezují a neohraničují, ale svazují. Láska mívá podobu krátkého erotického dobrodružství 
a přátelství se zaměňuje s podpisem pod některou z deklarací nebo společně propitou nocí (s 
následnou kocovinou). Čas epický je časem kolektivu – jemně strukturovaného vystřízlivěním 
z iluzí; vystřízlivěním do času dramatického: v němž důležitou roli sehrávají promluvy 
jednotlivých postav, promluvy, v nichž se o jiném hovoří a jiné sděluje, promluvy jakoby 
mimoděk charakterizující jak postavu, tak její osud (individuální osud jako jevovou složku 
osudu kolektivního). Čas dramatu je časem výpovědi, časem řeči. 

Považuji za nutné upozornit, že jednotlivé časové roviny (50. léta – Danny jako 
zamilovaný středoškolský pedagog nevida a nevěře je přítomen zázraku; konec 60. let – 
Danny účastnící se pražského kulturního života a pátraní po původci zázraku; počátek 70. let 
– Danny poznává Ameriku a vrací se domů: bohatší dalšími otázkami) nevytvářejí souvislé 
dějové linie, ale na přeskáčku – a navíc nikoli v přímé návaznosti – se člení do podkapitol. 

Řada takových podkapitol obsahuje navíc jenom jednu nebo dvě vyprávěcí situace; 
často zdánlivě bez vazby k podkapitole předchozí a následující. Jsou-li totiž mezi situacemi 
vztahujícími se k téže časové rovině vazby založené na vnějších, zřetelných souvislostech, 
bývají mezi podkapitolami (zejména tehdy, přísluší-li k rozličným časovým rovinám) vazby 
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založené na souvislostech vnitřních, utajených: V obou případech je rozhodující myšlenková 
aktivita čtenáře; rekonstruujícího v prvním případě příběh, ve druhém – se souvislostmi – i 
smysl. Nikoli ovšem smysl jedné z rovin, ale smysl úhrnný. Vyžaduje se tedy od něj ona 
aktivita, již si hlavní hrdina pro sebe nazval komunikací mysl; v jeho případě jde tato 
komunikace jako návod až za hranice románového příběhu: „Ach Bože, vzdychl jsem 
v duchu. Celá země plná křiklavých symbolů. Dokonce nejkřiklavějších. Lidské pochodně. 
Sochy mučedníků. Potenciální mučedníci. Zhýralí patriciové. Synové mučedníků. Matky synů 
mučedníků. Manželky mučedníků. Manželky mučedníků, milenky cyniků... něco se mi dralo 
na povrch vědomí, ale měl jsem je zatažené úzkostí, nedostávalo se to tam. Dávní mučedníci 
jako kněz z patnáctého století. Čerství mučedníci jako hoch politý benzínem. Nedávní 
mučedníci jako páter s hrůzostrašnou manikúrou – milenky cyniků, manželky mučedníků – 
proč se mi do toho pořád plete nějaká ženská?“6 

Nyní bude načase vrátit se k onomu názvem práce inzerovanému rytmu. Ten může být 
totiž – mimo jiné – spoluutvářen zřetězením či opakovaným výskytem motivů. Vzhledem 
k povaze díla, jak jsme ji výše naznačili, je opakování motivů prvkem důležitým pro samu 
soudržnost Škvoreckého textu. Ale nejde jenom o pouhé opakování motivů (např. motivu 
hvězd – hvězd na nebi i hvězd na zemi), ale také o jejich výklad – respektive o vysvětlení 
toho, že ve většině případů jde o znaky, které mají nejméně dvojí denotát – jeden konkrétní a 
jeden abstraktní („Všechno, jako tolikrát v mém životě, byly trapné symboly.“7 … „Všechno 
v mém životě byly symboly.“8). Jak vidno, děje se tak refrénovitým opakováním dokonce celé 
promluvy. To nás upozorňuje, že bychom se jednotlivým motivům měli věnovat podrobněji a 
pozorněji: zda, kde a za jakých okolností se v textu vyskytují (nehty pěstěné, nehty při mučení 
vytrhané), zda nesouvisejí též s předchozí a následující Škvoreckého tvorbou (jazz jako 
internacionální jazyk prosakující hradbami nesvobody, jazz jako prostor svobody ve světě 
plném zákazů a mříží, jazz jako iluze i příslib věčného mládí), jaké podoby nabývají a jakými 
proměnami procházejí. 

Měli bychom se tázat, co je vlastně oním zázrakem, proměněným – světem, dobou i 
řečí – v mirákl. Nevím ale, zda si vystačíme se stručnou charakteristikou, že ústředním 
tématem Škvoreckého knihy je pátrání po okolnostech a původcích čihošťského zázraku, 
oděné zde do hávu literatury: zázrak se odehrává v Kostelci, z patera Toufara je P. Josef 
Doufal (mimochodem: jediný, který, čím více karikován, tím je sošnější; protože také 
lidštější), namísto krucifixu se pohne soška sv. Josefa... Je totiž v povaze zázraku, že půjde o 
věci neviditelné (koneckonců notně společensky unavený prof. Smiřický pohyb sošky při mši 
zaspal), věci za zrakem, mimo úplnou racionální kontrolu a přesné definice. 

Jako je víra – podléhající skepsi („Lehl jsem si do trávy a dlouho do noci jsem klel a 
trpěl. A trochu přemýšlel o víře a zavržení, ne moc. Věřil jsem na zavržení, ale nikoli na víru. 
Nejstrašnější bylo, že nic se nebylo možné dozvědět s jistotou.“9), přicházející proti naší vůli a 
nepozvána („Odložil jsem noviny a zadíval jsem se na ubíhající krajinu. Přes žitná pole 
vykoukla bílá věž vesnického kostela, kousek dál druhá. Měl jsem pocit, že bílýma očima 
krajiny se na mě dívá někdo, kdo mi vidí do duše hloub, než je mi příjemné, a na vteřinku se 
mě dotkla hrůza věčnosti.“10); byť by to i byla chvatná a krátká návštěva. 

Svým nadužíváním a zneužíváním jsou sémanticky vyprázdněna slova láska, krása, 
svoboda, hrdinství, oběť, smysl lidského života, přitom slova, ač začasté dvojího denotátu, 
přece (nebo lépe: právě proto) nesnadno vyložitelná. Podobna odpovědi na otázku, co 
všechno že může být oním zázrakem. Podobna v tom povaze zázraku kosteleckého, 
detektivce, „v níž pachatel se jmenuje Pravda, ale detektiv ho nikdy nechytí. Občas, snad, 
zabliká nějaké řešení, jenže vždycky je přitažené za vlasy, nepravděpodobné. Vypadá třeba 
krásně, ale platí jenom v literatuře.“11

Výpověď o takovém zázraku je nutně přerývaná a neúplná: Mezi činitele rytmující 
Škvoreckého text patří jakési pseudoaposiopese, totiž zdánlivá zamlčení jádra výpovědi – 
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sdělení pro pochopení smyslu podkapitoly klíčové je od této odstřiženo počátkem nové 
podkapitoly (obsahující jinou časovou rovinu) uprostřed neuzavřeného syntaktického celku 
(jde o nápodobu strofického přesahu v poezii; signalizující, že význam daného sdělení nelze 
hledat toliko v rámci věty, podkapitoly, časové roviny). 

K rytmování textu konečně přispívá také jeho rozčlenění do kapitol, a zejména 
podkapitol – jich rychlejší střída souvisí s gradujícím pátráním po původci miráklu i valícími 
se dějinnými událostmi na konci šedesátých let minulého století. Až na nečetné výjimky 
(Lauřina výpověď – vlastně jediná vyprávěcí situace – rozčleněná do několika velmi krátkých 
podkapitol; dialog mezi Kohnem a Pohorským ap.) je možno jich střídu vnímat jako střídání 
filmových záběrů (s tektonikou podobnou filmům české nové vlny – jistě nikoli bez souvislosti 
se spoluprací Josefa Škvoreckého na jejich vzniku a se Škvoreckého teoretickými aktivitami 
na tomto poli). 

Zde bychom mohli skončit. S rytmem, ne však s Miráklem. A tak se táži, zdali 
Škvoreckého kniha nakonec mnohem více než o samotném zázraku nepojednává o světě, 
době – a o řeči. Je-li zázrak katalyzátorem a zrcadlem, nemůže být přítomen než skrze to, co 
urychluje a co zrcadlí. Jednou jako miraculum, jindy jako mirákl. 
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