
Fiktivní svět životních zkušeností v povídkách Marie Vosikové 

aneb Malá lekce z fenomenologické ontologie

Svatava Urbanová (Ostrava)

Prozaička Marie  Vosiková (1942 -  2014),  ostravská rodačka,  která  střídavě žila  v 

Rožnově  pod  Radhoštěm  nebo  ve  Švýcarsku  u  dcer,  absolventka  matematicko-fyzikální 

fakulty Univerzity Karlovy, pracovala dlouhý čas v oboru výpočetní techniky. Vstoupila do 

literatury nenápadně,  avšak na svou dobu nekonvenčně.  Debutovala  v ostravském Profilu 

souborem  osobitých  alegorických  příběhů  připomínajících  bajky  Kapky  rosy  (1979), 

pokračovala promyšleně strukturovaným románem o životě a smrti   Louka (1981), v němž 

vrchovatě prokázala své narativní schopnosti. Následovala šestice obsahově sevřených próz, 

která se žánrově  pohybovala mezi novelou a povídkou, tematicky byla zakotvena ve všedním 

realistickém životě, ovšem plném fantazie a symboliky ve sféře intimní.  Soubor dostal název 

Klíče (1987), jako kdyby se jím chtělo vyjádřit, že je člověk věčně odsouzen k hledání klíčů k  

smyslu vlastního života.  V nenápadné podobě se v nich představují různé typy vypravěčů 

(včetně tzv. typu nespolehlivého vypravěče). Můžeme souhlasit s Drahomírem Šajtarem, který 

přesně vystihl, že autorka nepíše otrocké kroniky, neopisuje realitu, umí se nad ni povznést a  

bohatě fabulovat, její opus není toliko kopií, ale výsostným uměleckým tvarem, jehož účinnost  

v  kontextu  české  prózy,  zatímco  tu  regionální  vysoko  přesahuje,  je  vysoko  a  nese  znaky  

nadčasovosti, přičemž se stratigraficky ukládá ve vrstvách, které se buď prostupují, nebo jsou  

od sebe izolovány (s. 84).  S tematizací regionu nemají její prózy opravdu nic společného, 

jsou  spíše  modelovými  metaforicko-gnoseologickými  sondami  do  znejistělých  vzorců 

lidského chování, zachycují stereotypy v mezilidských vztazích v určitém hraničním čase.  

Soustředíme-li naši pozornost na její poslední povídkové soubory Dámy bez deštníku 

(2002) a  Jen já  a ty  (2006),  je  tomu hned z  několika  důvodů.  Jednak svou sémantickou 

konotací nekorespondují s nakladatelsky prosazenými tituly připomínajícími banální čtení pro 

ženy, jednak zaujmou konfigurací fiktivních zkušeností zakoušených v čase, v nichž autorka 

zachycuje nejen vzájemné vztahy těch, jejichž životy probíhají v témže čase, čili otáčejí se 

kolem určité společné osy, ale především všechno, co souvisí s časem žitým a mnohdy nabývá 

na významu až v aktu vyslovení (vyprávění), nebo se aktivizuje  při interpretačním chování 

čtenáře.  Povídky  se  vyznačují  řadou  rozdílných  perspektiv,  nejméně  dvoudimenzálních 

pohledů na  život.  Na jedné  straně  jsou  plné  tělesnosti,  na  druhé  v  sobě  nesou duchovní 

1



rozměr, působí nenápadně i tragikomicky až bizarně,  disponují  přední a zadní významovou 

rovinou, na níž se značně podílí prolínání časových dimenzí. Každodennost se v nich zrcadlí v 

mnoha zaběhnutých úkonech, v konáních a konvenčních reakcích, a zejména je nápadné, jak 

zachycují všední zkracování očekávaného nebo prodlužování iluze nebo vzpomínky. 

Identifikace a identita

Povídky tematicky souvisejí se subjektivním světem aktérů, se světem celkem 

srozumitelným, do něhož ovšem nečekaně vstupuje  tajemství, fatalita, iracionalita, které 

dávají příběhům vyšší, vnitřní rozměr nebo se stávají důkazem nepředvídatelnosti nebo 

nesmyslnosti našeho počínání, chvilkovým únikem. Autorčiny postoje se různí. Například v 

povídce Identita odkazuje zcela konkrétně ke svému životopisu.  Údaje však nejsou klíčem k 

biografii jako časovému objektu, v němž se bezpečně určuje totožnost osoby, spíše čtenáři 

slouží k orientaci. Odkazuje se v nich k časovým uzlům, k určitým fázím života důležitým pro 

pochopení společné zkušenosti určité generace a především k poznání toho, že člověk je sice 

součástí historického času, avšak je určován žitým časem a časem univerzálním. Lidská 

existence a lidské jednání je ovšem plné nahodilostí, heterogenity, tvoří je sled okamžiků 

chtěných i bezděčných, pozitivních i nedokonalých, někdy jen instinktivně poznávaných a 

téměř vždy dodatečně zařazovaných. V úvodu se nachází  Několik osobních údajů a několik 

údajů z Kroniky lidstva od roku 1942 do roku 2000: Když mi byl rok, skončila bitva u 

Stalingradu. Když mi byly tři roky, zabila mi bomba tetu a Pepíčka a skončila válka. Když 

jsem byla v první třídě, zvítězil pracující lid. Když jsem byla v páté třídě, umřel Stalin. Když 

jsem se vdávala, zpívali Beatles. Když bylo dceři dva roky, přišlo Pražské jaro. Když byla jen 

o něco starší, přišla normalizace. Když přišla normalizace, nebylo většinou těžké, ani 

hrdinské se dostat do řady nežádoucích. To se stalo také nám. Když bylo mladší dceři čtrnáct, 

umřel nám táta. Když jsem byla rok s dětmi sama, přišla sametová revoluce. Když se rozdělilo  

Československo, narodil se mi první vnuk. Ve Švýcarsku. A pak další vnuci. Také ve 

Švýcarsku. A zůstala jsem tu sama. Takový byl a je můj život. Je rok 2000. Nemám žádný pocit  

viny. Ani nikoho neviním. Jen tak chodím a hledám...Hledám...V jednom kuse hledám...I dnes. 

Nemám stání (s. 135).

Autorka nejen v této próze, ale také v mnoha dalších pozoruhodně propojuje teď s 

body v minulosti, svět textu a svět čtenáře, dovede zachytit něco zvnějška a něco z lidského 

nitra,  přitom se  tak  děje  prostřednictvím narativní  identity,  s  použitím transcendentálních 

reflexí, která sice nevylučují historický čas a společenské a sociální funkce člověka, avšak to 
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nejpodstatnější  se  podobá  proudu  trvání,  v  němž  svůj  ztracený  čas  hledáme.  V  centru 

autorčina zájmu stojí, co si člověk vpisuje do svého vnitřního vědomí, co z minulého podržuje 

v  "soupřítomnosti"  se  stávajícím.  Autorčino  ztvárnění  přechodů  mezi  časem  přítomným, 

minulým, žitým a tušeným, třebaže nepřítomným, je rafinované, protože se děje přes efemérní 

jednotlivosti,  procházející  řadou  uskutečněných  událostí,  třebaže  bývají  líčené  variace  na 

známé téma lidských soužití, na tušené konce vztahů, rozchodů, rozpadů rodin, ztrát životních 

iluzí. Použijeme-li fenomenologickou terminologii, pak umně zachází s retencí a protencí. Jak 

víme, rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že protence nám přibližuje cosi, co se ještě neodehrálo. 

Jedná se o určitý druh očekávání, které je nezbytné, abychom poznali, že nastal konec. 

Její  postavy  se  mnohdy  přímo  konfrontačně  zmocňují  nějaké  vzpomínky  v  čase 

neměřitelné.  Čas  v  autorčině  podání  má  vlastně  dvojí  povahu,  neboť  opakovaně  vzniká 

konflikt mezi časem vnitřním a časem chronologickým (Ricoeur, 2007, s. 181), naznačuje se 

nesoulad  mezi  existováním a  pobýváním na  nějakém místě,  mnohdy  se  dostavují  pocity 

provinění,  které  se  mohou  vyjádřit  jedině  imaginačně.  Právě  ony  však  vypovídají  o 

rozdílnostech blízkého a vzdáleného,  o bezprostředních zkratech,  k  nimž se může dojít  v 

okamžiku štěstí  nebo bezmezného zklamání,  přitom nesou v sobě jak rozměr časový,  tak 

překročení vzdáleností k druhé osobě. Prostřednictvím psaní dochází u autorky k hledání času 

ztraceného  nebo  ještě  nenaplněného,  pátrá  v nich  nebo  spíše  jen  tuší,  že  některé  zákruty 

lidského nitra se poznají snad jen v definitivním okamžiku smrti. 

Souvztažnost mezi významem a účinkem

V  povídkách  je  nápadná  časoprostorová  dimenze,  protože  se  v  nich  sledují 

souvztažnosti mezi významem a účinkem činností, které jsou sice rozdílné nejen podle své 

závažnosti, liší se od sebe svou nevyhnutelností, avšak v popisné části se vždy stávají zdrojem 

informací  o  konkrétním  žitém  prostoru.  Děje  se  tak  třeba  ve  zdánlivě  fantazijně  pojaté 

povídce  Můj  pavouk,  v  níž  sledujeme  neviditelné  vyplňování  prostoru  obývacího  pokoje 

zpočátku nepatrným pavoučkem, který nakonec vytěsní všechno ostatní z mysli hrdinky žijící 

osamoceně a stává se nesouměřitelnou léčkou jí samé. Nejdříve pavouk vzbuzuje marginální 

majitelčinu  pozornost,  čas  tady  působí  pomalu,  pak  začíná  být  spěšným.  Jako  kdyby 

spoluobyvatel  bytu materializoval protikladnou tvář času. Nejdříve připomíná umělce, který 

něco komponuje v geometricky zajímavém grafickém obraze, pak se stává ničitelem jakékoliv 

další představivosti, působí zevnitř. Na nic jiného hrdinka nemyslí než na něj, podřizuje se 

jeho expanzitě, stále více svým nutkavým představám ustupuje. Zdá se, jako kdyby se čas 
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propůjčený fikci vyjadřoval tady přesněji než ve filozofii, protože ani ve fenomenologii se 

přiměřeným způsobem nedaří vyjádřit časový rozpor, k němuž dochází, jestliže se zpřítomňují 

i chybné nebo mylné části objektu, tedy části, které dokonce následně nikdy nenastanou.  

Jinými slovy, v povídkách Marie Vosikové se zúročuje časová a prostorová dimenze 

textu jak ve vztahu ke skutečnosti,  k sémantice "žitého prostoru", tak k intersubjektivním 

vztahům, složeným z nezbytných fenomenologických konstituentů. Každá postava povídek je 

do životního světa  zasazena specifickým způsobem, který odpovídá neopakovatelnosti  její 

identity a každá se nachází v biograficky determinované situaci,  která je dána fyzickou a 

sociální pozicí. Příběh nabývá na zajímavosti až tehdy, když se autorka pokusí o neutralizaci 

např. historického (kalendářního) času a pracuje s příběhem jako imaginativním invariantem, 

nepřihlíží  k  hranicím  souvisejícím  s  hiearchizací  rovin  temporalizace,  ale  s  hraniční 

zkušeností, vyznačující okraje času a věčnosti, nezkoumá, co se hodí uvést a co nikoliv. 

Narativní živel

Čtrnáct povídek souboru  Dáma bez deštníku a dvacet povídek z knihy  Jen já a ty 

spojuje feminní aspekt, a třebaže převažuje typ stárnoucích nebo zralých žen, matek, dcer, 

milenek,  manželek,  přítelkyň,  babiček,  vypovídá  se  v  nich  o  časové  zkušenosti,  o 

nenaplněných  očekáváních  a  pokušeních,  o  přizpůsobování  se  něčemu  a  někomu,  o 

klopotných návycích a jednotvárnostech, kterým se člověk podrobuje a zřejmě se tak vzdaluje 

vysněnému proudu života, a nechybí ani postavy dětské a dívčí (Etuda pro Markétku, Džín). 

Vypovídají o čase, v němž se mnohdy zřejmě ničilo to podstatné pro osobní identitu, takže 

protagonistka zatouží teď a nyní vymanit se ze stereotypu třeba jen myšlenkou nebo snem. 

Nastane-li  prozření, okamžik pravdy, podlehne-li  se tělesné blízkosti  někoho, dostavuje se 

zvědavost, gesto, dikce, doprovází ho třeba nepatřičnost v chování, zmatenost: Co teď? Co s  

tím? Co s tím můžu, co se dá? Teď, když už je zítra. A zítra bude pořád. Zítra bude zase zítra.  

Co mám dělat? Co se dá zítra dělat? Nevím, nechápu, ještě pořád se držím stolu, co se stane,  

až se pustím? (In flagranti, s. 128). Každodenní úkony čas sice prodlužují, ale život s nimi 

může  být  také  nudný a  zdlouhavý,  zatímco  věčnost  proběhne  tryskem a  projeví  se  jako 

narativní živel.

Když chci vyprávět příběh, nebo snad ani nechci, ale něco mě nutí a nedá pokoj, je to  

vždycky příběh, který pro mě začíná dnes, nebo ještě lépe zítra, protože dnes si ho nejlépe  

pamatuji a nemusím se dívat do kalendáře, co se vlastně stalo, a nikdy v něm nic nenacházet,  
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protože  si  skoro  nikdy  do  kalendáře  nezapisuji  nic,  co  má  něco  společného  s  nějakým 

příběhem, ale lépe zítra proto, že dnešek je diskrétním intervalem jinak spjaté veličiny času, je  

něčím, co čas dočasně zastavuje, a tím je jiný než včerejšek nebo zítřek, dnes je všechno v  

jednom  hrnci,  v  kráteru  sopky,  která  se  chystá  vybouchnout  nebo  také  ne,  v  bolesti  

napěchované do zánětu pod vykotlanou stoličkou, v níž v této chvíli, tedy dnes tepe celý svět,  

dnes se ještě neví, co bude zítra, stav není stabilizován, je vážný, nebezpečí hrozí, dá se jenom  

pokrčit rameny, protože dnes se bilancuje na vážkách tenkých jako nohy vodoměrky, které  

jsou tak lehké, že jimi vodoměrka bez potíží klouže po vodní hladině. Ale zítra, zítra už se  

něco vědět bude. A pak - po zítřku přicházejí už jenom zítřky, jeden jako druhý, podobné jako  

vejce vejci, a to je na nich to nejtěžší, z těch je třeba se vypovídat (s. 111). 

 

Náznaky, zámlky, záhadnost zrozených pohybů a gest

Ve  zmíněných  povídkových  souborech  překračují  protagonistky  svůj  vymezený 

prostor  spojený  s  každodenností  a  zaznamenávají  nečekanou  zkušenost  v  čase,  který  je 

přesahuje,  vystupují  z  měřitelného  referenčního  rámce  dne,  měsíce,  roku,  podstupují 

vyčerpávající zápas s rozpadávajícími se nebo opotřebovanými věcmi i vztahy, na kterých 

zbytečně lpěly, kladou si otázky, na které neexistuje jiná než variabilní odpověď. Dokonce se 

samo  kladení  problému  přesouvá  z  původního  místa  někam jinam,  do  náznaku,  zámlky, 

směrem  k  záhadě  zrozené  z  gesta,  z  redukce  času  objektivního  a  vulgárního.  Nabytá 

zkušenost je chvilková, vztahuje se ke stvoření něčeho, o co ani hrdinky nestojí. Jedná-li se 

někdy o rozpad vztahů, rozehrává se v nich něco důvěrného, co nezná hranice mravnosti, 

vynoří se jako myšlenka téměř mysteriózní (Marabu; Adélu nikdo nesvlékne), jeví se jako 

hříšné  pokoušení  (Ďábel  v  Luganu;  In  flagranti),  deziluze  (Najdu  si  tě,  Bubu;  Vyznání  

nelásky;  Ostrůvek  lásky),  doprovází  je  vypětí  a  uvolnění  (Vykloubené rameno,  Pastičky s  

dobrotou), spojují se nespojitelné vrcholy, v nichž sice kulminuje vyprávěný čas a zkušenost 

času (Identifikace), avšak tak i tak se děj rozpadá do neslučitelných perspektiv. 

Soubor Dámy bez deštníku otevírá povídka A odpusť nám naše viny, v níž jsme svědky 

smutečního obřadu v krematoriu, kde se vypravěčka loučí se svou nejdůvěrnější přítelkyní, 

která zakusila tanec smrti, promilovala se a propila se až k sebevraždě. V ní se husserlovské 

překrývání přesouvá směrem k heideggerovskému opětování, aktualizuje se v ní nikoliv téma 

smrti, ale univerzální smysl života, končící vroucnou modlitbou s nadějí na odpuštění. Soubor 

uzavírá  vlastně  jediná  milostná  povídka  a  ta  nese  název  Smrt. Odehrává  se  na  jednotce 

intenzivní péče, kam přichází žena každý den za svým umírajícím manželem. Oba blízké lidi 
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spojuje vědomí smrti přítomné v jeho těle, dochází tu ke spojení těla, lásky, smrti. Vidíme, jak 

je  čas  poměřován jinak než počítáním minut  dovolené návštěvy.  Živé vzpomínky v obou 

prózách  vycházejí  z  přítomnosti,  avšak  zahrnují  řadu  sekundárních  vzpomínek,  které  se 

konstituují retenčně, díky svobodné imaginaci. To dovede evokovat pouze narativní čas fikce. 

Vyprávění  jsou  mnohdy  prostřednictvím  jednoduché  a  nekomplikované  podoby 

vedeny k přijetí jednoduchého plánu. Příběhy však nemají očekávanou pointu a čtenář se musí 

sám vyrovnat s tím, že četl s jinou optikou, přiznat si, že narativní elementy patří do jiných 

souřadnic významové výstavby (Kubíček 2007, s. 168). Například v povídce Džín dochází ke 

střetu všednosti s čímsi nezvyklým, nevysvětlitelným. Dívenky Helena a Izabela pozorují, že 

dochází k opakovanému a záhadnému vysouvání špuntu z láhve s originálním francouzským 

vínem  Sauvignonem. Fikční svět, který je čtenáři přiblížen, je vystavěn tak, že se pohyb stále 

více  subjektivizuje  a  tak  vyprávění  spojené  s  časem na  počátku  50.  let  minulého  století 

splývá s časem mezi dětstvím a dospíváním, nabývá charakter hodnoty, koncentruje se v něm 

všechno to  nedostupné,  zakazované,  tajemné,  nepoznané,  nedosažitelné  a  možná dokonce 

chuťově vysněné, co si obě dívenky podvědomě přejí,  ale ještě nenastal ten pravý čas. V 

závěru  vyprávění  může být  čtenář  na rozpacích,  že podlehl  dívčímu strachu z potrestání, 

neboť láhev stojí neporušeně na stejném regálu ve spíži.  

Variace retence a protence 

V každé z  povídek zmíněného souboru se setkáváme s nečekaným vypointováním 

situací,  které  korespondují  s  nepřenositelností  zkušeností.  Vnímáme  změnu  nikoliv  v 

prostředí,  ale  v  prožívání  sebe  jako  teď,  jako  dnes,  přítomně,  přičemž  se  "přejímá 

fenomenologické pojetí přítomnosti jakožto něco odlišného od libovolného okamžiku, který je 

sám odvozen" (Ricoeur, 2007, s. 153). Někdy hrdinky podlehnou až ďábelskému pokušení, 

chovají  se  neúměrně  vžitým  představám o  ženách  ve  zralém věku  a  s  jistým sociálním 

statusem, v něčem se nečekaně vymknou obecné reciprocitě perspektiv a jejich komunikace a 

jednání orientované na druhého člověka se jeví jako nevypočitatelné, příliš tělesné. Přitom 

samy  mnohdy  ani  nemusí  čelit  nějakým  do  nebes  volajícím  nespravedlnostem,  činí  tak 

dobrovolně, podřizují se muži – milenci, manželovi, zeťovi, synovi (In flagranti, Kufr, Koláč,  

Životní úkol). Renata v povídce Najdu si tě, Bubu, vykonává celá léta stejné domácí činnosti 

pravidelně a ráda, má k předmětnému světu svého domu důvěrně zkušenostní vztah, dokonce 

aktivně osvojený, protože budovali dům vlastníma rukama. Její nečekaný postoj je vyvolán 

pocitem křivdy, živené žárlivostí i kapkou alkoholu. Nahradí osvojenou vstřícnost obrannou 
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sebereflexí  a  najednou  jako  kdyby  se  porušil  chod  budíku  patent  Rosskopf,  chronometr 

rodinného  rytmu,  který  se  pečlivě  spravuje  a  udržuje  v  chodu.  Kdysi  Renata  vyřkla 

anticipující větu: Až ten se zastaví, bude s námi konec (s. 50). Manželův hluchý telefon na 

druhém konci republiky, někde v Praze, v čase, který si domluvili, zpřítomňování některých 

rodinných situací, které nabývají na jiném významu, vede k jejímu nečekanému gestu – změní 

zaběhnutý nedělní rodinný program. Je to forma pomsty za to, že nikdo neviděl, jak se pro 

všechny může rozkrájet, jak považuje za významné, aby dům voněl kachnou, zelím, jablky a 

štrúdlem. Jedná se o dodatečnou reakci na manželovy úniky z domova s výmluvou na venčení 

psa, na synovu zmínku o Mileně, což je manželova sekretářka paní Králíková, která kdysi 

hrála závodně tenis, s tím jsou tedy spojeny tenisové neděle? Rázem je zrušen odstup od 

naplňovaného snu o ideálním domovu, prolomí se hráz, kterou bránila rodinu od vnějších 

vlivů a libovala si v lesku domovních oken nebo předního skla a reflektorů rodinného auta.  

Vzápětí  se  odjinud dovídá,  že  "myslí  jenom na  sebe,  nebere na  nikoho ohled,  je  sobec". 

Izolovaný  prožitek  nachází  izolovanou  ozvěnu.  Je  jím  nerozlišitelnost,  která  vznikla 

splýváním úkonů každodenně opakovaných se stereotypy v manželské komunikaci (viz její 

mazlivé kočičí protažení). Retence nějaké přítomnosti zde překryla protence, která nevyvstala 

ani tak z myšlenky, jako z intuice spojené s časovou relací.

Konflikt mezi vnějškovostí času a vnitřním trváním

Konec  snu,  ztráta  zájmu,  konflikt  mezi  vnějškovostí  času  a  vnitřním  trváním 

neoslabuje  zkušenost  s  časem chronologickým.  Naopak  čas  každodennosti  je  u  Vosikové 

nadále variován, je rozvinut ve škále dalších existenciálních možností. A třebaže se nezdaří 

jejich syntéza a trvá vědomí nesouladu nebo zmaru odhalující  věčnost,  třebaže se variuje 

myšlenka, že v několika minutách lze rekapitulovat život a postavy zažívají okamžiky, kdy 

jejich totožnost splývá dokonce se smrtí, dochází k onomu překrývání. Trvání se konstituuje 

jako něco přirozeného. Vosiková dovede umně proplétat přítomnost s jejími okraji nedávno 

minulého, pracuje s rozpomínáním, v němž čas směřuje vpřed, přitom je stále zadržován, 

takže čtenář nakukuje spolu s hrdinkou kvaziškvírou do budoucnosti (Utíkej k oknu). 

Autorka vždy pracuje s fiktivní zkušeností a vztahy lidí se rozvíjejí uvnitř fiktivního 

světa, a to bez ohledu na použitou vypravěčskou strategii. Dnes ráno jsem se probudila, sedla  

jsem si na postel a řekla nahlas. Nemám nikoho ráda (Jen já a ty, s. 9). Takové je úvodní 

znění první povídky ze souboru  Jen já a ty. V žádném případě ho nemá smysl vztahovat k 

psychologické transpozici. Autorka ovládá narativní proces naprosto bezpečně a poradí si s 
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fiktivní zkušeností  času i  prostoru.  Náhlé finální osvícení,  které je v příběhu umístěno na 

začátek, je spojeno s excentrickou zkušeností s lidmi, kteří stále vstupují do našeho života, 

vztahují se zčásti k něčemu, co proustovsky označujeme jako ztracené. Poznávání lásky – 

nelásky,  použití  různých smyslových znaků,  které jsou v povídkách záměrně vyhrocené a 

relativizované,  způsobují,  že  nabýváme  dojem,  že  se  vypovídá  o  prožitcích  mimovolné 

paměti,  což  pak  opodstatňuje  určité  rozčarování.  Tušíme,  že  pouhé  pomyšlení  se  stává 

přechodem od jednoho času k času dalšímu. 

 

Každodennost jako kategorie časoprostorová

Každodennost je ve fikčním světě literatury záležitostí časoprostorovou, proto se také 

v  těchto  povídkách  jeví  jako  příhodné  sledovat  současně  časovou  a  prostorovou 

rozprostraněnost. Odehrávají se většinou během jednoho dne, popřípadě několika málo dní, 

jsou implicitně vymezené (odehrávají se např. ráno, v den návštěvy, v noci z 31. 8. na 1. 9.),  

což  dovoluje  sledovat  určité  souvztažnosti  mezi  světem důvěrně  známým,  srozumitelným 

svým  významem  a  spojený  s  účinkem  nebo  činností,  které  jsou  rozdílné  podle  svých 

závažností. Liší se od sebe mírou nevyhnutelnosti, avšak v popisné části se stávají zdrojem 

informací o obyčejném, každodenním, každoročním "žitém prostoru". V Reji čarodějnic sedí 

manželská dvojice na terase svého domu, je podvečer 30. dubna, děje se tak potřicáté v jejich 

životě,  ona  si  čte  knihu  a  on  noviny.  Je  to  stále  stejné,  poklidné  a  mírumilovné,  dokud 

nezaskřehotá  jakýsi  pták.  Zvuk  představuje  magický  zvrat.  Žena  si  najednou  prohlíží 

manželovu hlavu, obličej, pupek, ruce, nohy a s údivem konstatuje, že je úplně obyčejný, je 

obyčejnější než Krutílek, je rozteklý jako Banýs, je vrásčitý jako Holásek, holohlavý jako 

Janda,  louská  protivně  prsty  jako  Focidlo.  Panebože  nemá  ani  zapnuté  kalhoty!  Je  jako 

Šuchma. A jak nejapně se tváří! Tak s tímto člověkem já sedávám už třicet roků v podvečer 30.  

dubna v  Den čarodějnic  u stolku  a  třicet  roků je  pokaždé  zítra pozdní  večer,  první  máj,  

večerní máj, je lásky čas. Jak je to možné? (s. 85)  Rostoucí distance mezi přítomným dojmem 

a  dojmem minulým se  stává  ironickou proměnou.  Přestává  fungovat  kouzlo  jedinečnosti, 

otevírá se jen prostor pro rozčarování, sílí odtažitost a odstup. Zvyšuje se nepříznivé vnější 

bilancování (Nezbudou mi ani oči pro pláč. Tak to  bude, s. 86), které se mění ve zhuštěný 

obraz vnitřního vidění a spojuje se s touhou celému reálnému světu uniknout, třeba na koštěti. 

Každodennost s sebou přináší ztvárnění multiciplitních aktivit a dění, které se podílejí 

na utváření "vědomí mikrokosmu". Ten sdílíme prostřednictvím vizuálních efektů, světelných 

vjemů,  zvuků, které  bývají  spojovány s atmosférou ráno v čase rozbřesku,  nebo večera a 
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večerního osvětlení nabývajícího až na archetypálnosti, protože stíny a šero snáze uvádějí do 

pohybu vzpomínky a představy (Ostrůvek lásky). Není nejdůležitější, zda převažuje uzavřený 

prostor domu, bytu, chaty, restaurace, nemocnice, krematoria, zahrady, terasy, hřbitova, avšak 

vcelku se vždy jedná o výstavbu fikčního světa na základě individualizačního přístupu, o 

strukturu času, v němž se umně nakládá s nejmenšími jednotkami (časem, akcí, postavou). V 

každodennosti  jsou  reflektovány  nejenom  vlastnosti  předmětů  vyjadřované  tvarem, 

geometrickými liniemi, ale vnímatel zná vymezený prostor téměř důvěrně, dovede rozlišovat 

obrysy a postavy po tmě, po paměti, avšak stane-li se něco vnitřně, dochází k náhlému pocitu 

vzdalování a odcizení (Marabu, Můj pavouk), které bývá nezvratné.

Vymezili jsme si způsob, jak se v literární fikci syntetizuje svět a bytí v čase, jak je 

zaznamenávána  časová  zkušenost  v  rozměru  každodennosti  a  jak  se  do  žitého  prostoru 

promítají  lidské  vztahy  a  životní  zážitky.  Nezbývá  než  konstatovat,  že  několik  desítek 

povídek, kterých jsme si  záměrně všímali,  jsou nejen několikanásobným, přitom zdařilým 

pokusem o narativní diskurz na téma "hledání klíčů k tajemství nitra", ale jsou také variací 

výpovědi o vnitřním časovém vědomí. V prózách se přiznává záhadnost času, v jehož síti se 

všichni zaplétáme, v němž žijeme, ale nikdy nevyjdeme vítězně. 
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Summary

Ve studii  se  upozorňuje  na  časoprostorovou dimenzi  povídek méně známé české  autorky 

Marie Vosikové, které byly vydány v posledním desetiletí, a rafinovaně se v nich pracuje s  

časovou zkušeností, kdy se každodennost mění v nečekaně hraniční situace. Její postupy jsou 

interpretovány pomocí fenomenologického výkladu retence (vnitřního časového vědomí) a 

protence,  která  zahrnuje  a  přibližuje  také  to,  co  se  ještě  neodehrálo.  Naznačuje  se 

souvztažnost  mezi  významem  a  účinkem,  významnost  narativní  strategie  plné  zámlk, 

náznaků, záhad zrozených ze zvuků nebo gest. Autorčiny příběhy ženských hrdinek nemají 

nic  společného  s  banálním  oddechovým  čtením,  naopak  jsou  rozvinuty  v  bohaté  škále 

existenciálních možností.
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