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 „Nikoli jeden, nýbrž dva výkřiky se ozývají v kapitalismu a 
 svědčí o stejném rozčarování: emigranti všech zemí, spojte  

 se… Proletáři všech zemí…“ 
 Giles Deleuze a Félix Guattari  

  
 Wayne Booth si kdysi poněkud bezradně kladl otázku, zda Sternův Tristram Shandy 
opravdu končí. Později si stejnou otázku položil Wolfgang Iser, ale opačně, totiž jestli 
Tristram Shandy vůbec někdy začíná. A nezůstali ve svém tázání sami. Stejně, tím i oním 
způsobem, se ptá téměř každý (nejen literární vědec) nad Příběhem inženýra lidských duší. 
Neptá se tedy po ničem jiném než po tom, kam se poděl příběh, který má Škvoreckého kniha 
dokonce vepsán v názvu, a jestli to nakonec není jediné místo, kde je možné jej najít. Kde 
tedy hledat příslušná tik k odpovídajícím tak, řečeno s Frankem Kermodem? Jak tiká 
Škvoreckého kniha? Netiká. Hodiny se zastavily, apokalypsa proběhla a my jsme si toho ani 
nevšimli. 

Někdo možná namítne, že příběhů je ve Škvoreckého knize naopak několik, 
přinejmenším tolik, kolik témat je vyjmenováno v podtitulu knihy, a pokud nenalézáme 
žádný, který bychom označili za hlavní nebo nejdůležitější, neznamená to ještě, že tam není. 
S tím by se dalo souhlasit. Já mám ale na mysli přeci jen něco poněkud jiného. Pokud se 
budeme chtít poučit v sekundární literatuře, dočteme se v souvislosti s Příběhem inženýra 
lidských duší o fragmentarizaci, téměř filmovém střihu a dokonce o – přesněji neurčeném – 
experimentálním tvaru. Myslím si, že účinek Škvoreckého textu, který tato epiteta popisují 
jako rozdělování něčeho, co by mělo zůstat pohromadě, jako přerušování toho, co by mohlo 
pokračovat, je naopak konzistentním naplněním principu, utvářejícího podobu tohoto textu. 
Možná bychom mohli mluvit o narativní strategii, ale zdá se mi, že tento princip leží ještě 
pod vyprávěním. Spíše než způsoby verbalizace totiž určuje samotná uspořádání toho, co se 
objevuje jako vyprávění. Mám na mysli paměť. Co vše ovlivňuje, a jaký má vliv na podobu 
popisovaných událostí? Předpokládám, že většina z nás nějakou paměť má, a asi tušíme, že 
paměť události neřadí chronologicky, ani je nespojuje v příčinné řetězce, ale nechává jim 
vyvstávat díky často nekontrolovatelným asociacím, díky zahlédnutému předmětu, 
zaslechnutému slovu; spojení jednotlivých součástí jsou velice volná a proměnlivá. Není to 
archív, jeho vnější manifestaci bychom popsali nejspíše jako proud: „»Jsem živoucí stream-of 
consciousness.« »Nejsme takoví všichni?« [...]»Jenže v Temži každého z nás plove jiný bric-
a-brac... empty bottles, sandwich papers, silk handkerchiefs, cardboard boxes... cigarette 
ends...«“ (ŠKVORECKÝ 1992b: 21–2). Paměť nemá začátek ani konec, není to nic, co bychom 
mohli přerušovat nebo lámat. Dění namísto změn, opakovatelnost vzpomínky bez ohledu na 
to, kde se objeví a jestli časově zapadá do svého okolí, procesuálnost namísto časoprostorově 
definovatelné události jsou vlastnosti paměti, které zároveň vytvářejí události a příběhy, které 
jako by zapomínaly svůj počátek a ztrácely své směřování.  

Za příklad popisovaných vlastností paměti si vezměme smrt, která tradičně funguje 
jako model „správných příběhů“ s definitivním koncem, a její pojetí u Škvoreckého je proto 
tím výmluvnější. V knize se smrt vlastně neobjevuje, Naďa Jiroušková umírá nejméně 
dvakrát, jednou prostřednictvím dopisu, který dostane Smiřický do Prahy a téměř nestihne 
pohřeb, podruhé, na jiném místě knihy, když na stránce vidíme reprodukci textu úmrtního 
oznámení. Důvodem je jistě i to, že vypravěč nebyl smrti přítomen, a proto ji nemohl popsat, 
na druhou stranu Naďa umírá na tuberkulózu od chvíle, kdy se v knize objevuje. I s tímto 
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Nadiným umíráním se Smiřický míjí, pozoruje sice symptomy (zadýchanost, hubenost) – 
když ji poprvé uvidí tak ji dokonce popisuje jako: „Dlouhá, kostlivá holka ...“ (ŠKVORECKÝ 
1992a: 23) – ale není schopen rozpoznat příčinu. Text na úmrtním oznámení mluví o 
„očekávání slavného z mrtvých vzkříšení“, s důrazem na „očekávání“ spíše než na 
„vzkříšení“. Nalézáme zde tedy procesuálnost obsaženu dokonce několikrát, ve smrtící 
chorobě Nadi, v opakované neschopnosti Smiřického ji rozpoznat, v očekávání 
zmrtvýchvstání. Úmrtní oznámení je navíc textem, který je rozmnožován a rozesílán, a 
singulárnost události smrti je takto porušována i „post mortem“. O smrti mistra Vachouška se 
dovídáme jen prostřednictvím vyprávěné historky, tedy textu, který je předáván ústně a v 
tomto svém možném opakování také deformovatelný, Bočárova verze navíc přidává brutální 
podrobnosti o katově zálibě v odkládaní poprav. Podobným příkladem může být noha 
Dannyho otce, která od svého průstřelu za první světové války hnije, stále k němu připojená. 
I zde je skutečná změna odkládána – noha není amputována, ale cosi rozpadajícího se, 
hnijícího parazituje na živém těle. Do absurdní až karikující polohy tuto podobu „příběhu“ 
dovádí Voženilova dobrodružství, ve kterých se jejich aktér neustále pohybuje v těsné 
blízkosti smrti, ať už v Říši ve funkci „fojrmeldra“, v nápravném ústavu, nebo při svém 
zaměstnání v pohřebních službách, ale je to právě jen věčné přibližování konci, které nikdy 
není očekávaným způsobem završeno (např. v historkách o lidech pohřbených zaživa).  
 Dalším výmluvným příkladem je uplatňování tohoto principu u „příběhu“ lásky. Tak 
si manželé Bočárovi prožijí několik let vynuceného celibátu, po kterých sice jejich láska 
dochází sexuálního naplnění, ale jen proto, aby přišlo další přerušení, tentokrát, jak se zdá, 
definitivní. Jiný příklad: Smiřický sice svou studentku Irene nakonec zbaví panenství, ale 
teprve potom, co je tato událost již jednou odložena (scéna na jachtě), přičemž není bez 
zajímavosti, že samotné pojemnování postavy je zde opakováním (Irena, Irene).  
 Smiřického paměť není jen pamětí osobní, ale také historickou, často mluví o 
„zkušenosti“, která jej odlišuje od jeho naivních studentů, od univerzitních rádoby marxistů, 
zjednodušeně, od Západu. Do této historické paměti patří třeba na první pohled nekonečná 
„válka s bolševikem“, ať už v legiích (pan Skočdopole), po válce a zvláště po Únoru, při 
okupaci roku 1968 a ve Vietnamu. Pokud chápeme tyto jednotlivé varianty jako součásti 
jediného „příběhu“, potom se jedná o příběh, který ztrácí svou časovou orientaci, kdy prizma 
začátku a konce je ve vyprávění nahrazeno opakováním. Zde už nestačí odvolávat se na 
paměť. Škvorecký ve velké míře tematizuje rozdělenost světa (a tím nemyslím jen studenou 
válku nebo železnou oponu), umožňující každou událost vyložit přinejmenším dvěma 
způsoby: marxisticky a demokraticky, „východně“ a „západně“. Neustálý pohyb mezi 
východem a západem, Evropou a Amerikou znemožňuje dospět k nějakému společnému 
smyslu, na místo dialogu nastupuje „metalog“, jak jej nazývá Václav Bělohradský. Zde je 
literatura sobě samé modelem. Mám tím na mysli scény ze seminářů Dannyho Smiřického, 
ve kterých se interpretují díla angloamerické literatury. Zatímco studenti se zuby nehty drží 
autoritativních výkladů, zjevené pravdy posvěcené tiskařskou černí, Smiřickému to nestačí a 
tvrdí, že „všechno je jinak“, což nepřekvapuje u člověka, který přichází ze země, kde se po 
umění vždy chtělo, aby plnilo nějaké úkoly: být „svědomím národa“, přinášet „pravdu“. Snad 
i tato hluboce zakořeněná víra v umění a zvláště v literaturu (která je většině z nás společná), 
v její schopnost když už ne svět měnit, tedy o něm alespoň něco pravdivého vypovídat, vede 
Smiřického k „nadinterpretacím“ (např. Conradovo Srdce temnoty má být proroctvím o 
Sovětském svazu), které nemohou najít pochopení u „podinterpretovávajících“ studentů (viz 
návštěva filmového představení Doznání Costase Gavrase): „Asi to pro ně pro všechny 
navždy zůstane biograf. Ne navždy. Do pádu západního světa.“ (ŠKVORECKÝ 1992a: 72)  
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 Možná je ten pád blíž, než se zdá. Chalupecký již roku 1946 píše: „Starý svět, který 
šel svou předvídatelnou a kontrolovatelnou cestou, je ztracen nenávratně; a nic nám už 
nemůže pomoci, abychom nevešli v podivuhodnou, neschůdnou, krásnou a zlou krajinu 
budoucnosti, která se před námi stře.“ (CHALUPECKÝ 1991: 157-158) Tradiční způsoby 
vybavování dějin smyslem: „Na jednom pólu světa jeden geniální žid, Kristus, na druhém 
pólu druhý génius, Marx. Dva špecialisti na makrokosmy, na celky“ (HRABAL 1965: 45), se 
rozpadají, i když jsou všechny ve Škvoreckého knize přítomny, ale již jen jako literární 
materiál, a nikoli ve své původní mýtické platnosti. Jakkoli se může Příběh inženýra lidských 
duší jevit jako svého druhu osobní encyklopedie velké (nejen středoevropské) části dvacátého 
století (německá okupace, konec druhé světové války, Vietnam, sovětská okupace, Allen 
Ginsberg v Praze, odchod do exilu atd.), jsou tyto historické události událostmi ztracených 
dějin, svědky „konce moderní doby“, a to právě díky společnému původu kapitalismu a 
socialismu „v eschatologickém pojetí času, jehož jsou obě tyto rozhodující historické formy 
modernosti vyvrcholením“ (BĚLOHRADSKÝ 2000: 44). Jestliže modernost vrcholí v 
kapitalismu a socialismu (a jiným způsobem ve fašismu), toto vyvrcholení modernost 
zároveň absorbuje a ničí, ale zároveň se tak kapitalismus i socialismus zbavují své 
oprávněnosti či výlučnosti. Snad je ona ztráta samozřejmosti, o které píše Chalupecký, 
ozvěnou tohoto ztroskotání, vzdálenou ozvěnou Apokalypsy, která proběhla bez toho, 
abychom si jí všimli.  

Jakkoli eschatologické ve svém původním programovém směřování, nejpozději ve 
druhé polovině dvacátého století se stávají socialismus i kapitalismus formacemi, které svou 
eschatologii, a tedy svou smysluplnost, ztratily. V rámci dějin, ve kterých už proto nejsme 
schopni rozlišit žádné směřování, počátek ani konec, kde vedou jen cesty „nepředvídatelné“ a 
„nekontrolovatelné“, vykazuje nejkratší trvanlivost eschatologie nacistická. Naopak 
nejtrvanlivější se jeví kapitalismus, který je zajímavý tím, že jako jediný transformoval svůj 
časový charakter, aby na místo budoucí Apokalypsy, všesvětové Třetí Říše, rajské sociální 
spravedlnosti položil již uskutečněnou ideu trhu, nepřetržitého proudění peněz, výrobků a 
práce: „Je mi blaze. Tříproudá karavana se u nájezdu na Jarvis Street plynule rozdělí na dva 
proudy, jeden pokračuje dál po Gardiner Expressway, druhý, já v něm, neméně plynule sjede 
svažující se smyčkou dolů, projedu na zelenou, zahlédnu neposkvrněně zářící reklamu na 
Breggfast s tuřínovitou tváří pihovatého kanadského spratka, cpoucího se volskými oky, a v 
pocitu blaha se náhle rozhodnu dovršit je večeří v Mourek Innu, kde vaří nejlepší svíčkovou 
na sever od hranic Spojených států. [...] Je mi jako v ráji. Jsem vlastně v ráji.“ (ŠKVORECKÝ 
1992a: 41-42) V míře, v jaké se ukázaly výše zmíněné projekty iluzorními či provizorními, 
usvědčují z naivity i všechny pokusy umísťovat do dějin absolutní hodiny, které by 
odměřovaly totální čas dějinnosti, a varují nás před všemi, kteří se staví do pozic 
„zasvěcenců“ s přístupem k takovým hodinám. Pokus hledat totální, konečné výklady 
literárních děl potom musíme označit za projev stejné zvůle.  
 Je zde ovšem ještě jeden moment. Když mluvíme o dějinách, máme na mysli 
evropské dějiny, které jsou dějinami usedlíků, dějinami autochtonních obyvatel, obývajících 
přesně definované území, stavějící města, vytvářející „svou“ krajinu. Tento často 
neuvědomovaný charakter evropské dějinnosti vystupuje ve své nahotě právě v exilu. Exulant 
je vždy na cestě, aby se stal „skutečným“ obyvatelem své nové země: „»Jsem tam, kde mám 
místo«“ (ŠKVORECKÝ 1992a: 31), ale nikdy se mu to zcela nepodaří, nebo to dokonce vůbec 
odmítá (Veronika Prstová). Je to tedy „historie“ meziprostoru, to, co Deleuze nazývá 
„nomádologií“. Heideggerovské Da-sein, které poznáváme jako jeden z konstitutivních rysů 
evropských dějin (přecházející u samotného Heideggera v historii završující im-Reich-sein) 
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tak prochází proměnou, kdy je „da“ nahrazováno „im-Exil“, Američané by možná řekli „on-
the-road“. Bytí zbavené místa, nomádi namísto usedlíků, to jsou důsledky, které s sebou nese 
exilová perspektiva, vytvářející uspořádání paralelní s paměťovými konfiguracemi. Snad 
proto, že – řečeno metaforicky – jediným místem, o kterém můžeme prohlásit, že je tady, da, 
je paměť, kde je Smiřický ještě stále „doma“, zároveň proto jediným místem, odkud může 
být vyprávěno adekvátně situaci exilu. Vše je dále umocněno tím, že oním novým domovem 
se má stát Severní Amerika, země, která nemá žádná historická místa ani architekturu, které 
bychom identifikovali jako vnější projev vytváření dějinného prostoru. Smiřický popisuje 
Kanadu takto: „Často takhle vnitřním zrakem vidím mnoho krásných věcí, které jsem spatřil 
na vlastní oči v téhle zemi měst bez minulosti.“ (ŠKVORECKÝ 1992a: 14) Stačí srovnat s 
pařížskými Dvěma magoty: „Kolem procházejí duchové, ubohý Scott, zranitelný Hem, Bill 
jenom na skok, cizí poezii tohoto města, šílený Ezra, sobecký Joyce, lesbická Gertruda. 
Všichni pijí, duchové Paříže, vstali z mrtvých.“ (ŠKVORECKÝ 1992b: 247) Rozdíl je 
výmluvný: Na rozdíl od Evropy jsou v Americe města bez minulosti, je to země bez času, bez 
dějin, nahrazující dějiny mýtem, z nichž nejdůležitější jsou právě mýty dobývání prostoru, 
obydlování (Myflower, go West!, organizace jako Daughters of American Revolution apod.). 
To je jen jeden z mnoha znaků odlišujících Ameriku a Evropu ve vztahu k historickému času, 
který však ve velké míře ovlivňuje povahu americké literatury, i když není jisté, že Smiřický 
vždy tuto zvláštnost rozpoznává (především ve svých úvahách nad Faulknerem, Clemensem a 
Hawthornem).  
 Exilový spisovatel nepřichází jen o svůj prostor, ztrácí zároveň také svůj jazyk, což je 
proces snad ještě důsažnější (odtud hluboká spřízněnost Smiřického a Josepha Conrada). A 
tak i jazykově zůstávají postavy – ale i vypravěč – kdesi uprostřed mezi angličtinou a 
češtinou, protože rodný jazyk svou samozřejmost již ztratil, zatímco jazyk nové země ji ještě 
nenabyl. Smiřický po svých studentech „čekuje papíry“, vždyť „hýr výr in Keneda“. Tento 
základní pohyb mezi dvěma jazyky je doplňován vedlejšími jazykovými proudy, např. 
dialektem Nadi Jirouškové, továrním slangem, němčinou, ruštinou, latinou. Jakoby vedlejším 
důsledkem takto rozpohybované hierarchie jazykové je rozpad hierarchie estetické, ať už v 
oblasti filmu, kde vedle sebe stojí Doznání, Triumf vůle a Deep Throat, nebo v literatuře, kde 
intertextové souvislosti vytvářejí často velice podivuhodné (autorské) řady, např.: Lovecraft, 
Verne, Poe, Jesenin, Volpin. 
  Mluvil jsem o tom, co vše se do Škvoreckého knihy směstná, a je toho ještě více: 
dopisy, úmrtní oznámení, básně, interpretace jiných literárních děl, citáty, muklovské 
historky, gagy, rozdílné jazyky, něco o životě, ženách, osudu, snění, dělnické třídě, fízlech, 
lásce a smrti. Znamená to snad, že literatura se zde nakonec představuje jako ten poslední 
totální prostor, schopný do sebe pojmout vše? Že by tedy literatura, kniha byla schopna toho, 
čeho nedosáhly eschatologické výklady časového charakteru dějin, tedy usouvztažnit vše, co 
se v knize objeví se začátkem i koncem, dát všemu pevné, neměnné místo? Kniha jako 
utopie? Kniha jako ekumenický prostor? Nebo naopak kniha jako příklad totální moci, 
převádějící v literaturu vše, čeho se dotkne? Vždyť Škvoreckého kniha se jeví do té míry 
totální, že v sobě dokonce obsahuje i jiné knihy, například knihu, která tu, kterou držíme v 
ruce, v její „neuspořádanosti“ opakuje; mám teď na mysli Kropáčkův paranoidně historický 
spis. 
 Několikrát jsem mluvil o „Škvoreckého knize“. Když jsem poprvé a poté ještě 
několikrát držel v ruce atlantisovské vydání Příběhu inženýra lidských duší, měl jsem s jeho 
četbou poněkud problémy. Ty kupodivu nebyly ani tak způsobeny významovou nebo 
kompoziční složitostí, jako spíše tím, že použitá vazba se ukázala velice nestabilní, a namísto 
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dvou samostatných knih jsem držel v ruce dva papírové obaly, ve kterých se nacházelo 
několik vícelistých útvarů, proložených listy samostatnými. Přemýšlel jsem, co by se stalo, 
kdybychom opravdu rozebrali celou knihu (její dva díly) na jednotlivé listy, odstranili 
paginaci a zamíchali. Byla by to ještě Škvoreckého kniha? Možná bychom mohli uvažovat v 
tom smyslu, že se zde vnější rozpadávající se tvar knihy ideálně doplňuje s významovými 
uspořádáními, která jsem se snažil popsat. Možná je tato idealita dokonce idealitou 
evropského románu v jeho rezignaci na tradiční tvar, na výrobu již provždy platných 
totalizujících, vzorových popisů a příběhů. Škvoreckého román je román. Je to veliké dílo, 
protože má podobu rozpadávající se knihy.  
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