
Jednou z důležitých rolí umělec-
kých děl literárního realismu 
je uchovávat obraz určité doby. 

Ačkoli nejde o vědecky přesné a vy-
čerpávající zprávy, mohou taková díla 
čtenáři zprostředkovat obraz všední 
každodennosti určité epochy stejně 
dobře (ne-li lépe) než objemná od-
borná studie. V české literární sou-
časnosti se takové role ujal nedávno 
zesnulý pražský rodák Petr Šabach 
(1951–2017). 

Do literatury nenápadně vstou-
pil v 70. letech minulého století, 
kdy občas publikuje (v mezích 
možností určených kulturní poli-
tikou tzv. normalizace) v tehdej-
ších novinách a časopisech. Zlom 
nastane po roce 1989, kdy se český 
literární svět zcela promění. Na-
místo několika státních vydavatel-
ských podniků se  objeví desítky 
větších či menších nakladatelství, 
a ta objevují zapomenuté, pře-
hlížené či nové autorky a autory, 
z nichž vzejdou spisovatelé 90. 
let i počátku nového tisíciletí. Již 
v prosinci roku 1989 vzniká nakla-
datelství Paseka, jehož nejznáměj-
ší tváří se stane právě náš autor, 
publikující své povídky a romány 
v pravidelných (zhruba dvoule-

tých) intervalech od poloviny 90. 
let až do roku 2015.

Vypravěč z Dejvic
Literární publikum, ale také od-
bornou kritiku zaujal Šabach  všed-
ním jazykem a lidovou až hospod-
skou mluvou a jejími typickými 
náměty. V nepříliš rozsáhlé knize 
Občanský průkaz. nenalezneme 
jeden sevřený novelistický příběh, 
ale pestrou mozaiku drobnějších 
i větších příhod a událostí vypl-
ňující kompoziční rámec určený 
dobou dospívání vypravěče a jeho 
několika kamarádů z pražských 
Dejvic. Tuto zvolenou kompozici 
autor doplňuje jednak o intermez-
za představující charakteristické 
dobové události-legendy a také 
o sarkastické básně jedné z postav, 
kamaráda Aleše (básně vycházejí 
z písňové tradice tzv. městského 
folklóru).

Skupinku ústředních postav do-
plňuje rozmanitá plejáda figurek 
a figur prolínajících jejich životem 
takříkajíc na hraně zákona, vždyť 
první vpravdě symbolickou udá-
lostí je tu typický rituál tehdejší-
ho socialistického státu – předání 

malé objemné knížky, občanského 
průkazu. Akt se totiž neobešel bez 
účasti příslušníků Veřejné bezpeč-
nosti (VB), tedy státní policie, jejíž 
název byl oprávněně vnímán jako 
krutě ironický – přítomnost „pří-
slušníků“ totiž nevyvolávala pocit 
bezpečí, ale naopak strachu a po-
nížení. Sám občanský průkaz nebyl 

jen dokladem identity, ale hlavně 
nástrojem časté šikany a zvůle VB, 
do jejíhož teritoria tak novopečený 
majitel průkazu vstupoval.

Základem pásma vypravěče je 
tu ich-forma a tzv. omezená per-
spektiva (znamená to, že autor 
svého vypravěče nepojímá jako 
vševědoucího); jeho očima sle-
dujeme, jak do života dejvických 
kluků (a později mužů rychle ubí-
hajícího věku) vstupuje slavný 
pražský Majáles roku 1966, mihne 
se tu „osmašedesátý“ a srpnová 
„bratrská pomoc“, kruté potlačení 
demonstrantů v srpnu roku 1969… 
a poté žijeme odpuzující normali-
zační realitu prolezlou nejen „Bez-
pečností“, ale i udavači a slídily 
všeho druhu činícími každodenní 
šikanu, ponížení a beznaděj ještě 
odpudivější. Jen hospoda přináší 
chvilkovou úlevu… Autor svého 
vypravěče opouští v červnu 2006 
poté, co ho nechá projít nejednou 
hořkostí „nové doby“ po sameto-
vém listopadu 1989.

Obecná čeština plná 
bohatých souvětí
Výňatek představuje nejen jednu 
z podlých figurek vypravěčova 
světa, ale především autorův styl. 
Ten stojí na jazykových prostřed-
cích (především mluvnice a slovní 
zásoby) obecné češtiny, jak ukazují 
koncovky přídavných jmen (nepří-
četnej, vytřeštěnejma), tvary slo-
ves (bysme, zakles, chňap) i v této 
vrstvě jazyka neutrální výrazy (drá-
pat se, prdel, parniválec). Obec-
ná čeština a její prostředky jsou 
také základní nástroj tzv. pásma 
postav (především jejich přímých 
řečí). Všimněme si také, jak autor 
využívá mluvnických prostředků 
skladby – bohatá souvětí svým cha-
rakterem odpovídají rytmu přiro-
zené řeči, jež vypravuje. Stejnou 
roli plní i tropy a figury – najdeme 
tu konstantní epiteta (vytřeštěný 
voči) i přirovnání (zaskřehotal jako 
páv) a metafory (změnil se v šíle-
nýho skřeta), ale také přiléhavé or-
nantní epiteton (reliéfní Pačes), jež 
dosvědčuje, že  Šabachův autorský 
styl není nikterak povrchní.

Tahák na svaťák
Petr Šabach: Občanský průkaz
Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, U mě dobrý, Občanský průkaz… Všem těmto 
známým českým filmům byly předlohou knihy humoristy a povídkáře Petra 
Šabacha. Jenomže znát film ještě neznamená, že dopodrobna znáte literární 
dílo. Začtěme se tentokrát do originálu – úryvku o Danielu Pačesovi, kterého 
nikdo z kluků neměl moc rád.

Daniel Pačes překonal ten den veškerý moje 
očekávání. Měl v obličeji naprosto nepříčetnej 
výraz, jak tam tak stál, a ten výraz ho neopou-
štěl ani na vteřinu, ani ve chvíli, kdy mu děda 
říkal: „Počkej! Vydrž! Hned se svezeš…!“, 
a s tímhle výrazem se začal na to kolo drápat, 
a jak ho jeho děda odmetal a zaháněl rukou, 
tak on s vytřeštěnejma očima a s úsměvem 
slabomyslného pořád šplhal na to kolo a děda 
ho nemoh vůbec setřást, protože mladej Pačes 
se držel řídítek jako klíště a jedinýho hlásku při 
tom nevydal, a když mu děda odlamoval ruce 
prst po prstu od řídítek, tak se furt jen idiotsky 
a nepřítomně usmíval. Ne že by se smál, to 
bysme si nerozuměli, on se tvářil spíš jako ně-
jakej blázen, co škrtí malý děti, až to nahánělo 
čirej a jenom čirej strach. Děda ho nakonec od 
těch řídítek odtrh a pak zakřičel: „Jenom chvil-
ku, než to zkontroluju, Daníku!“, ale Pačes, 

kterej se už dávno změnil v šílenýho skřeta, 
jen pomalu obešel kolo a chňap po rámu, a jak 
přes něj přehazoval nohu, tak nakop dědu do 
ucha, a když ten bolestí zaskřehotal jako páv 
a na chvíli to kolo pustil, tak se Pačes zase za-
kles rukama za řídítka a zadkem se snažil zavr-
tat do sedla, ale měl ho moc vysoko, a tak se 
skácel i s tím fungl novým kolem Favoritem na 
bok, a i na zemi, kam se s rachotem zřítil, ležel, 
jakoby jel, jako by byl dvourozměrnej, vystřiže-
nej z papíru nebo přejetej parniválcem, ale furt 
s tím debilním úsměvem na rtech, a to už děda 
doopravdy nevydržel a tak, jak tam ten reliéfní 
Pačes ležel s tím kolem skoro v závodní pozici, 
tak ho děda řezal pumpou přes prdel, ale ten 
strašidelnej úsměv z něj nevymlátil….

Celým výňatkem prolíná mo-
tiv občanského průkazu. 

K němu směřuje i hlavní myšlen-
ka výňatku: jaké důsledky přináší 
právní koncepce povinnosti mít 
identifikační průkaz? Vše, co text 
říká, tuto koncepci nějak 
komentuje – proto zde 
nenalezneme žádné ne-
podstatné informace. 

Protože text je výrazně věcný 
(= nepřináší žádné domněnky), 
nelze mluvit ani o více možnos-
tech jeho interpretace. Předpo-
kládaným adresátem-čtenářem 
je tu tedy ten, kdo se chce poučit 

o právní situaci vymezené faktem 
existence dokladu prokazujícího 
totožnost; zdroj textu pak na-
značuje, že vysílačem-autorem 
může být odborník v právních 
otázkách.

Tato komunikační 
situace také diktuje pro 
ni náležité jazykové pro-
středky – především spi-

sovnou češtinu (na rovině mluv-
nice i slovní zásoby) obohacenou 
o právní termíny (výzva k proká-
zání totožnosti, právní úprava). 
Slovník textu ovšem není výlučně 
odborný, viz frazém zakopaný 

pes nebo příklad s vynáše-
nými odpadky. Pokud jde 
o slohový postup, autor ve 
shodě se záměrem textu volí zce-
la bez pochyb postup výkladový; 
tomu odpovídá i tzv. horizontální 
členění textu podporující plynulé 
vnímání předkládaného výkladu 
právní skutečnosti.

Všechny popsané jevy textu – 
jazykové prostředky, kompoziční 
výstavba, slohový postup i zdroj 
– nás opravňují k tvrzení, že au-
tor využil populárně naučný styl; 
jeho útvar bychom mohli určit 
jako popularizační výklad.

Česká právní úprava vychází z koncepce povinnosti 
mít občanský průkaz, nikoliv práva občana jej mít, 
jak je tomu např. ve Francii, neboť v ČR neexistuje 
žádný doklad, který by rozsahem údajů zcela na-
hrazoval občanský průkaz. V některých zemích jej 
ani jinou identifikační kartu nemají (Velká Británie). 
Zakopaný pes ovšem tkví v tom, že povinnost mít 
občanský průkaz neznamená mít jej stále u sebe. 
Předešlá právní úprava2) naopak tuto povinnost 
stanovovala. Takže kupříkladu při vynášení odpadků 
před dům bez OP netřeba obav z možné pokuty od 
náhodně se vyskytnuvšího policisty za jeho zapo-
menutí. To však neznamená, že jeho výzvu na pro-
kázání totožnosti můžete ignorovat. K tomu viz dále.

Jan Hrnčář, http://www.epravo.cz
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Autorem textových rozborů je  
PhDr. Stanislav Zajíček  

z Gymnázia Matyáše Lercha, Brno.

Seriál připravila redaktorka MF DNES  
Bohdana Jarošová.
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Před sebou máme 
závěrečný díl seriálu. 

Naposledy si rozebereme 
i neumělecké dílo, 

tentokrát – jak tomu motiv 
občanského průkazu 

napovídá – se podíváme 
na právní výklad.

Věříme, že vás maturitní 
seriál poučil i pobavil, 

a všem maturantům 
přejeme v příštích dnech 

šťastný tah z klobouku.

Když vypráví  
hospoda...
Šabachův osobitý styl navazuje na  velké 
české spisovatele 20. století – světově pro-
slulého Jaroslava Haška a Bohumila Hraba-
la. Všechny tři autory zajímá „všední“ lidský 
osud a jeho rozmanitá tvář, již si lidský život 
uchovává navzdory často ničivému tlaku 
velkých dějin. Nikoli náhodou přirozeným 
prostředím těchto autorů (i koneckonců je-
jich děl) často byla hospoda – ale ne toliko 
jako místo pijáků, nýbrž především vypra-
věčů. Zaujmout v hlučném místě hospod-
ského stolu spolubesedníky, to chce umět 
vytvořit atraktivní příběh se silnou a vtipnou 
pointou, zemitým jazykem všedního dne i 
osobním ručením za jeho pravost; takový 
je nutný základ takzvaného hospodského 
vyprávění.

Co byste měli vědět

 Maturita 2018 10. díl
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