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Abstract
Alena Vostrá built her first novel LukewarmWave (1966) on the catenal principle

and the principle of a game. Its structure consists to a large extent of variational and
framing chapters. The tectonics of Lukewarm Wave has a number of similarities with
the picaresque novel, with themainwork of J. Ha�ek and the initial novels of L. Fuks.

Alena Vostrá svùj první román Vlaûná vlna (1966) vybudovala na katenálním
principu a na principu hry. Na jeho výstavbì se výraznou mìrou podílejí také variaèní
a rámující kapitoly. Tektonika Vlaûné vlny má nejednu pøíbuznost s pikareskním
románem, se stìûejním dílem J. Ha�ka a s poèáteèními romány L. Fukse.

Románový ûánr jako takový existuje uû nìkolik století; bìhem své
pomìrnì dlouhé existence se náleûitì zformoval a ûánrovì ustálil,
takûe kaûdé vyboèení ze stabilizované normy je chápáno jako experi-
mentální èin. V románové produkci šedesátých let není takových èinù
velký poèet, daleko závaûnìjší však je, ûe její tvùrci „porušovali”
a pøetváøeli ustálenou normu nejrùznìjšími zpùsoby. Jinak postupoval
napø. Milan Kundera, jinak Ladislav Fuks a jinak zase Alena Vostrá,
která obmìnila románový tvar uû v jeho nejzákladnìjší podobì, tj. ve
sféøe ûánrové.

Osu románového díla tvoøí obvykle dramaticky nosný pøíbìh, kte-
rý se postupnì zauzluje, vrcholí a nakonec nìjakým zpùsobem rozuzlí.
Ve Vlaûné vlnì (1966) A. Vostré je tomu ponìkud jinak, její první ro-
mán neobsahuje jeden celistvý uzavøený pøíbìh, ale kaleidoskop dosti

rùznorodých pøíbìhù, jeû jsou jen velmi volnì spjaty postavou Emílie
Jezdinské. Rùznorodost a tím i odstøedivost nìkterých pøíbìhù je dosti
znaèná, viz napø. kapitolu líèící školení civilní obrany, jeû se z ústøední
dìjové linie témìø vymyká. Kapitoly tohoto druhu (ale nejenom ony,
platí to v podstatì o všech) mají povídkový charakter, inklinují k dìjo-
vé uzavøenosti a tím vlastnì k samostatné existenci. Vlaûná vlna je
tedy román, jehoû dìj probíhá stále ve stejné rovinì, neboÙ jeho udá-
losti se nekupí, nevrší, ale odvíjejí se od pøíbìhu k pøíbìhu. Souøadné
uspoøádání dìjového materiálu vede nakonec k tomu, ûe román je ne-
jen bez kulminace, ale i bez dramatických výkyvù, takûe nakonec
i smrt paní Taiflové – jediná smrt v celém románì – vyznívá nevzruši-
vì a zapadá do øady bìûných kaûdodenních pøíhod; není dramatem, je
toliko událostí (dovedeno do dùsledku je smrt Nadi Taiflové stejnou
událostí jako napø. školení civilní obrany).

Románový tvar Vlaûné vlny celým svým uspoøádáním pøipomíná
prvotní podobu románu vùbec. Román v podstatì vznikl nakupením
nìkolika pøíhod, jeû jejich tvùrce navzájem pospojoval postavou hrdi-
ny (nejèastìji pikareskního), který všemi tìmito pøíhodami procházel.
Pøíbìhy, jichû mohl být libovolný poèet, se navlékaly jeden za dru-
hým. Pøíhody byly vìtšinou rovnocenné, ûádná nepotlaèovala druhou,
takûe román byl vlastnì bez kulminace. Vlaûná vlna se tomuto pùvod-
nímu románovému tvaru, tvoøícímu øetìzec pøíhod, znaènì podobá.
Pøíbìhy Vlaûné vlny jsou rovnìû zøetìzeny, dominuje v ní tedy a po-
sloupnost událostí stanoví katenální princip.

Pro prvotní román (pøedevším pro jeho pikareskní verzi) bylo dále
pøíznaèné, ûe jeho hrdina jím procházel témìø nezmìnìn, byl stejný na
poèátku jako na konci. Obdobnì je tomu i s Emílií Jezdinskou, hlavní
postavou Vlaûné vlny, jeû prochází celým románem bez jakýchkoliv
zmìn (pøispívá k tomu ostatnì i èasové rozpìtí díla, které je nerozsáh-
lé, èiní všehovšudy tøináct obyèejných dnù).

Katenální charakter románu A. Vostré koresponduje pøitom nejen
s obsahem, ale pøímo s tématem: uvolnìnost a rozpojitost románového
tvaru odpovídá v podstatì uvolnìnosti lidských vazeb, vlaûnosti autor-
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èiných postav. „Nevyspìlá” podoba románová jako by zde korespon-
dovala s nedokonalostí lidskou1.

Celková výstavba Vlaûné vlny je však ještì sloûitìjší, v nejednom
smìru se totiû stýká s dalším literárním druhem, s dramatem. Události
Vlaûné vlny nejsou totiû tradiènì vyprávìny, ale dìjí se a odehrávají.
Dìj románu se skuteènì dìje a jeho jednotlivé kapitoly mají v podstatì
charakter dìjství, do nichû se rozpadá kaûdá rozsáhlejší divadelní hra.

Na divadelní scénì se hraje a hovoøí. Nejinak je tomu i ve Vlaûné
vlnì, jejíû postavy jsou nadány neobyèejnou výøeèností. Pøímá mluva
v ní dominuje, dialog tvoøí rozhodující sloûku spisovatelèiny výpo-
vìdi. Dialog postav zahrnuje pøitom snad všechny škály a polohy, jeû

si lze v hovorové mluvì vùbec pøedstavit. A. Vostrá dovede zachytit
nejrùznìjší mluvní tempa; pohrává si s nejrozmanitìjšími defekty, jeû

mohou vzniknout v prudkém toku hovorové øeèi; dovede vystihnout
mluvu, která si vypomáhá gesty; stylizuje bezobsaûné a nanicovaté
hovory, pøi nichû se hovoøí jenom proto, aby se hovoøilo; paroduje pla-
nost funkcionáøské hantýrky.

Autorèina inklinace k principùm dramatického ûánru nijak nepøe-
kvapuje, neboÙ A. Vostrá byla dramatickou spisovatelkou, v dobì
vzniku svého prvního románu pøíslušela k autorskému kolektivu Èi-
noherního klubu. Vlaûná vlna byla jejím dramatickým vidìním a cítì-
ním nemálo ovlivnìna, dokonce i v takové sféøe, jakou je kompozièní
výstavba. A. Vostrá svùj román vybudovala pøibliûnì stejným zpùso-
bem jako své divadelní hry.

Románový tvar Vlaûné vlny je uvolnìný a rozpojitý, v nìkterých
svých sloûkách dokonce i odstøedivý. Pøes všechny tyto tendence pù-
sobí však autorèin román jako celistvý organismus. Je tomu tak pøe-
devším proto, ûe A. Vostrá proti tendencím jednoho druhu staví ten-
dence právì opaèné. Uvolnìnost a rozpojitost románového tvaru ome-

zuje kompozièními prostøedky, jeû jednotlivé kapitoly spínají v jeden
celek. Nejzávaûnìjším kompozièním prostøedkem tohoto druhu jsou
variaèní kapitoly, velice blízké a pøíbuzné kapitoly, které navzájem
vytváøejí variaèní dvojice. Vlaûná vlna, román o tøinácti kapitolách,
má dvì takové dvojice, z nichû první vloûila autorka do první poloviny
románu (kapitola 3. a 7.) a druhou do druhé poloviny (kapitola 8.
a 11.)2.

Variaèní kapitoly jsou mezi sebou navzájem spjaty jednak základ-
ním významem, jednak pøíbuzností dìjovou. Základní smysl druhé
dvojice (8. kapitola zachycuje Taifla a Emílii ve vinárnì, jedenáctá líèí
mejdan v jedné praûské vile) tkví ve vystiûení „vlaûnosti”, stavu, jenû

je vlastní hlavním postavám románu. První dvojice (3. kapitola se
odehrává v pøístìnku dámského záchodku, sedmá v bytì u Taiflù)
pøedstavuje Barborku Taiflovu, její dìtskou naivitu a fantazii, které
jsou jakýmsi protìjškem k svìtu dospìlých. Osmá a jedenáctá kapitola
ukazují postavy zasaûené vlaûnou vlnou, 3. a 7. kapitola pøedvádìjí
naopak dìtské hrdiny (Barborku a jejího spoluûáka Kastnera), kteøí
jsou vlaûnou vlnou nedotèeni, neboÙ stojí mimo ni. Skuteènost, ûe
v 3. a 7. kapitole nevystupuje Emílie Jezdinská, hlavní hrdinka romá-
nu, svìdèí o tendenci vyzvednout jinou dívèí postavu – Barborku,
která je v jistém smyslu protipólem Emílie.

Variaèní kapitoly jsou vystavìny na principu konfrontace, která je
dùslednì vedena pøedevším mezi jednotlivými postavami. Konfron-
taèní postup je v kaûdé dvojici ponìkud jiný, autorka jej obmìòuje
a variuje. První dvojice je zaloûena na pøímé konfrontaci: v 3. kapitole
je konfrontována Barborka s paní Plaèkovou a v sedmé opìt ona se
svým otcem. V druhé dvojici postupuje spisovatelka jinak, srovnává
nejen pøímo, ale také nepøímo. V 8. kapitole konfrontuje Emílii s Tai-
flem a v jedenácté Víta s praûskou zlatou mládeûí. Vedle této pøímé
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1 Katenální zpùsob výstavby shledává Klaus Hermsdorf i v prózách Franze Kaf-
ky: �Celek jeho románù vznikl na principu lineárního pøiøazování, takového øazení,
jeû je moûno protahovat do nekoneèna a jehoû èásti jsou mezi sebou zamìnitelné�
(Kafka, 2. Auflage, Berlin, Rütten & Loening 1966, s. 218).

2 Ve Vlaûné vlnì nejsou kapitoly èíslovány, Vostrá jim dala názvy podle jed-
notlivých dnù v týdnu, které zde prùbìûnì jeden za druhým následují. Vzhledem
k tomu, ûe u vìt�iny kapitol se jejich názvy opakují (dvì støedeèní kapitoly, dvì
ètvrteèní atd.), a vzhledem k tomu, ûe o jejich poøadí bude neustále øeè, oznaèuji
jednotlivé kapitoly èísly.



konfrontace dochází zároveò i k nepøímé konfrontaci Emílie a Víta,
kteøí v tìchto kapitolách reagují na pøibliûnì stejné situace; porovnání
vyznívá pro Víta pøíznivìji.

A. Vostrá nekonfrontuje však pouze v malém, ale také ve velkém,
konfrontuje nejen jednotlivé variaèní kapitoly, ale také jejich dvojice.
První dvojice je konfrontována s druhou; Barborka, jeû vévodí první
dvojici, je srovnávána s Emílií, otcem a Vítem, kteøí dominují druhé
dvojici. Barborèin svìt prosté naivity a neobyèejné fantazie je stavìn
do protikladu k vlaûnosti tohoto svìta.

Obì dvojice variaèních kapitol jsou vybudovány na principu kon-
trastní konfrontace, která se bezprostøednì dotýká ústøední myšlenky,
vloûené do názvu díla. Obì dvojice mají však k ústøední myšlence
rùzný vztah; druhá dvojice tuto myšlenku pouze zvýrazòuje, neboÙ je-
jí smysl – vlaûnost jednajících postav – je s vìtší nebo menší intenzi-
tou vyjádøen v rozsahu celého románu, kdeûto smysl první dvojice –
kontrast k vlaûnosti – je víceménì jedineèný a neopakovatelný, neboÙ
Barborka vystupuje toliko v tìchto dvou kapitolách.

Princip konfrontace uplatnila autorka i v jiných kapitolách, nejdù-
slednìji však právì v kapitolách variaèních.

Pøíbuznost mezi variaèními kapitolami se neprojevuje pouze v cel-
kové vnìjší výstavbì, ale také ve vnitøní výstavbì jednotlivých dvojic.
Jejich vnitøní výstavba je zaloûena na variacích trojího druhu; jednak
na pøíbuznosti dìjových momentù a fází, dále na celkovém barevném
ladìní, a koneènì na nìkterých dílèích podobnostech.

V druhé dvojici variaèních kapitol se pøíbuzenství dìjových mo-
mentù a fází projevuje aû v jejich druhé polovinì, kde následují ve
stejném chronologickém poøádku. V 8. kapitole hrají Taifl a Emílie
spoleèenskou hru, pak jde Emílie na záchodek, cestou je obtìûována
muûskou spoleèností, pozdìji potom ji obtìûuje skupina dìvèat, nako-
nec z vinárny odchází, pøesnìji øeèeno je z ní vystrnadìna; v 11. kapi-
tole hrají úèastníci mejdanu spoleèenskou hru, Vít se jí chce vyhnout
tím, ûe se pokouší jít na záchodek, ostatní jej však ohroûují, Vít nako-
nec pøesto odchází, pøesnìji øeèeno sám se rozhoduje odejít. V okam-

ûicích, kdy jsou Emílie v 8. kapitole a Vít v 11. ohroûováni, objevují se
ve vzniklé hádce antisemitské naráûky.

Stejnì je tomu i s celkovým barevným ladìním, které na rozdíl od
pøedchozích analogických situací prostupuje obì kapitoly od zaèátku
aû do konce. Jednotící barevné ladìní má pøedevším osvìtlení míst-
nosti a obleèení postav (8. kapitola – dùslednì rudé osvìtlení, tlumené
èervené svìtlo, èervenavý pøísvit, 11. kapitola – zarudlé šero, èervené
svìtlo, èervenavý zakouøený prostor; 8. – Emílie má èervené šaty bez
rukávù, 11. – Vít je v silném èerveném svetru). Ostatní jevy zacho-
vávají shodu uû pouze v barvì, jev sám se neopakuje (8. – èervená
Ludmila, èervenì zalité oèi, cihlový bar, 11. – velké rudé korále). Ko-
neènì vinárna, jiû Emílie s Taiflem navštíví, se jmenuje Inferno,
a Emílie ji pøíznaènì vystihuje: „…tady je èervený všecko, sem si
mùûete vzít na sebe co chcete a stejnì jste vûdycky celej èervenej”3.

Obì variaèní kapitoly jsou vzájemnì spjaty i nìkterými dílèími po-
dobnostmi. Tak napø. v 8. kapitole má na sobì jeden host (nebo ales-
poò tak tvrdí) dìdeèkovy šaty, v 11. kapitole si dívka s japonskýma
oèima potøísní šaty, jeû patøí její matce. V 8. kapitole chytí Taifl Emílii
za ruku a zjistí, ûe tam má zaschlý krvavý šrám, který jí udìlala koèka;
v 11. kapitole se vyskytuje obdobná situace: bìlovlasá dívka Dagmara
vezme Víta za ruku a zjistí, ûe tam má jizvu, kterou mu kdysi udìlala
sestra. Poslední dvì scénky jsou si podobny nejen pøíbuznými detaily,
ale pøedevším základní situací – oba poznamenaní jsou v obou pøípa-
dech pøedmìtem erotického zájmu aktivnìjších a vyspìlejších part-
nerù4.
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3 Cituji z 1. vydání � A. Vostrá, Vlaûná vlna, Praha, Ès. spisovatel 1966, s. 288.
4 Kompozièní výstavba textu pomocí spøíznìných variaèních kapitol patøí pøes

v�echny uvedené souvislosti k strukturním prostøedkùm natolik nezjevným a ne-
okázalým, ûe ji a její funkci mnohý recenzent nepochopil. Franti�ek Benhart napø.
o 11. kapitole napsal: ��tøetí kapitola od konce, studentský mejdan, nesouvisí
s ostatním textem ani nijak vnitønì a zdá se, ûe v románu zùstala z jeho jakési
prapùvodní podoby jen proto, ûe se sama o sobì ,dobøe ète�� (Alena Vostrá aneb
odvaha být mimo, �Plamen� 8, 1966, è. 10, s. 145).



Analogické znaky má i první dvojice variaèních kapitol, avšak va-
riaènost druhé dvojice je zjevnì výraznìjší a dùslednìjší. Celkovì
však platí, ûe variaènost všech variaèních kapitol není nijak zjevná, je
spíše skrytá a zasutá; navíc A. Vostrá nevede své variace ani syme-
tricky, ani – jak by se oèekávalo – mezi stejnými dny (napø. mezi jed-
notlivými pátky). Vede je naopak jiným smìrem a jiným zpùsobem.

Podobnì jako A. Vostrá konstruuje své prozaické texty také L. Fuks.
I u nìho jde o ètveøici kapitol, z nichû vûdy dvì a dvì jsou si velice
blízké. Tak je tomu napø. v Panu Theodoru Mundstockovi a ve Va-
riacích pro temnou strunu5. Na rozdíl od Fuksových kapitol je pøí-
buznost variaèních kapitol A. Vostré znaènì volná, neboÙ Fuksovy ka-
pitoly jsou zaloûeny na podobnosti témìø totoûné, kdeûto variaèní ka-
pitoly Vlaûné vlny na podobnosti dosti volné. U L. Fukse jde v pod-
statì o tìsnou spojitost, kdeûto u A. Vostré o spojitost pøibliûnou. Fuk-
sovy kapitoly mají dále naprosto pravidelné umístìní, zatímco va-
riaèní kapitoly Vlaûné vlny nikoli (i kdyû je v jejich umístìní rovnìû

jistá pravidelnost). Variaèní kapitoly A. Vostré vyztuûují kompozièní
stavbu, omezují uvolnìnost a rozpojitost románového tvaru a podtrhu-
jí jeho sémantiku, kdeûto Fuksovy kapitoly podávají klíè k celému
dílu, odhalují jeho smysl a podstatu. Variaèní kapitoly A. Vostré jsou
svorníkem, zatímco Fuksovy klíèové kapitoly jsou klíèem, pøesnìji
øeèeno, klíèem a svorníkem zároveò.

Vlaûná vlna je román nejen o ûivotní vlaûnosti, ale také o ûivotní
høe. Hrdinové A. Vostré si hrají a zahrávají, hrají hru zvanou ûivot.
Tento smysl pøedznamenává uû motto, které si autorka zvolila z P. Du-
barla:

Lidské procesy lze totiû srovnat s hrou, jejíû pravidla nejsou úplnì vymezena, a co
navíc, tato pravidla jsou funkcí èasu (s. 7).

¦ivot je pro hrdiny A. Vostré hrou, která pøipouští toliko dvì moû-

nosti: buï hrát, nebo být hrán. Mechanismus této hry je dosti krutý, je-
jí úèastníci se mu však podøizují – hrají a jsou hráni.

Obdobný smysl má i autorèina komedie Na koho to slovo padne,
jejímû základním principem je hra ve høe. Lidský ûivot chápou její
hrdinové rovnìû jako hru; vidí v nìm hru, která nemá zaèátek ani ko-
nec; sledují jej jako hru, jejíû prùbìh nelze nijak ovlivnit; ûivot je pro
nì hrou, o níû se neví, zda má vùbec nìjaká pravidla.

Princip hry je ve Vlaûné vlnì dostateènì obnaûen právì ve va-
riaèních kapitolách (i kdyû pochopitelnì nejenom v nich). Variaèní ka-
pitoly jsou pøedevším místa, kde se nejvíc a nejèastìji hraje; jejich
hrdinové v nich hrají hry v pùvodním slova smyslu. Tak v 8. kapitole
hrají Taifl a Emílie hru, jejíû nejasnosti si smí druhá osoba ovìøovat to-
liko otázkami, na nìû je jednoznaènì kladná nebo záporná odpovìï;
pozdìji hrají hru, v níû vyhrává ten, kdo øekne vìtší hloupost. V 11. ka-
pitole se hraje hra, pøi níû všichni úèastníci mají øíkat naprostou
pravdu.

Ve variaèních kapitolách dostal urèitou roli také prvek zahrávání
si, který je v obou dvojicích rùznì variován. V první dvojici si spolu
„zahrávají” partneøi víceménì nestejní (v 3. kapitole Barborka s paní
Plaèkovou a v 7. Taifl s Barborkou), v druhé dvojici naopak partneøi
zhruba rovnocenní a vyrovnaní (v 8. kapitole Emílie a Taifl, v 11. Vít
a pøíslušníci praûské zlaté mládeûe). ¦ivotní hra, náleûitì odstupòo-
vaná, se tak dostává do rùzných poloh a sfér.

V 8. kapitole, jako jediné v celém románì, se hovoøí o potøebnosti
pravidel hry. Taifl v ní øíká:

Ale nesmíte zapomínat, ûe i ta nejbujnìj�í fantazie musí z nìèeho vyjít. Má-li se
výsledná výpovìï aspoò èásteènì blíûit pravdì. Jinými slovy, musíme se domluvit na
pravidlech hry (s. 169).

Tento Taiflùv poûadavek je vlastnì jediným místem celé knihy,
které pøímo koresponduje s Dubarlovým mottem.

V 11. kapitole je zase nejplnìji vysloven pocit, ûe hrdinové jsou
hráni, ûe jsou pøedmìtem hry, dokonce nekalé hry. Nad tímto stavem
usilovnì pøemýšlí Hana, dívka s japonskýma oèima, která svoje uva-
ûování uzavírá lapidární vìtou:

Hraje se s náma loutkový divadlo (s. 236).
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5 V Panu Theodoru Mundstockovi jde o 4., 10., 15. a 21. kapitolu a ve Variacích
o kapitolu 6., 10., 22. a 26.



S principem hry souvisí koneènì i pøevleky jednotlivých postav:
teoretizující Hana z 11. kapitoly má na sobì matèiny sváteèní šaty, je-
den host z 8. kapitoly zase dìdeèkovy. Ve své podstatì jsou však pøe-
vleky prvkem divadelním, který je ve vzájemném vnitøním vztahu ne-
jen k principu hry, ale také k dramatickému ûánru, k nìmuû Vlaûná
vlna tolik inklinuje.

Souèástí mechanismu hry je i hra s dopisy. Tento motiv prochází
celým románem a dostává v nìm rùznou podobu a rùznou funkci.
Jednou frekventuje jako dopis Emíliiny tety, podruhé jako Taiflùv do-
pis Emílii, jindy zase jako Barborèin dopis paní Tiché (ve Vlaûné vlnì
je celkem šest takových variací); jednou slouûí k obrannému manév-
rování, podruhé k navazování známosti, jindy k dìtskému fantazí-
rování.

Motivem dopisu jsou spjaty také variaèní kapitoly; 3. a 7. kapitola
Barborèiným dopisem paní Tiché, osmá a jedenáctá zmínkami o Emí-
liinì dopisu Vítovi. Z obou motivických variant je relevantnìjší va-
rianta první, neboÙ v uvedené dvojici hraje úlohu dominantní, kdeûto
druhá varianta má v druhé dvojici úlohu podruûnou.

Dopisy, které ve skuteèném ûivotì usnadòují komunikaci mezi lid-
mi, znamenají ve Vlaûné vlnì pravý opak, neboÙ témìø kaûdý dopis
vytváøí vûdy nìjakou pøekáûku, zábranu nebo falešnou domnìnku.
Zasílané dopisy pùsobí neobyèejné komplikace, neboÙ zcela pravi-
delnì se dostávají do nepravých rukou, a mnohdy se k adresátovi vù-
bec nedostanou. Motiv dopisù ztìlesòuje v románì zprostøedkovanost
lidských vztahù, jejich formálnost, ukazuje na neobyèejnou vzdále-
nost mezi lidskými bytostmi.

K nedostateèné komunikaci mezi postavami pøispívá ostatnì nejen
slovo psané, ale i slovo mluvené – dialogy jednotlivých osob, jeû se
nemohou, nebo dokonce nechtìjí domluvit.

Motiv dopisù má v románì pøibliûnì stejnou funkci jako variaèní
kapitoly, podobnì jako ony spojuje „rozpojenou” výstavbu Vlaûné vl-
ny. Motiv dopisù je ovšem toliko akcesorní motiv, proto nemá v tomto
smìru takovou platnost a takový dosah jako variaèní kapitoly.

Struktura Vlaûné vlny zahrnuje nìkteré prvky, které jsou zcela
bìûné v dramatu; její kapitoly mají v nejednom smìru podobnou
výstavbu jako dìjství v divadelní høe. V jednotlivých kapitolách pro-
bíhá urèitý dìj, postavy mezi sebou jednají, hovoøí, a nakonec odchá-
zejí. Právì tento závìreèný moment má v dramatu svou analogii, ne-
boÙ jednotlivá dìjství a jednotlivé scény konèí obvykle odchodem jed-
najících osob. A. Vostrá uzavírá tímto zpùsobem vìtšinu kapitol svého
románu, deset kapitol z tøinácti konèí odchodem nebo rozchodem pos-
tav. V 1. kapitole odchází doktor Princ ze své pracovny, v 2. odchází
Emílie z ústøedí, v 3. opouští Barborka záchodek a obdobnì je tomu
i v dalších sedmi kapitolách.

Pro celkový smysl závìreèných momentù jsou závaûné pøedevším
okolnosti, za nichû k odchodùm nebo rozchodùm dochází. Je pøíznaè-
né, ûe podobnì jako se opakují odchody hrdinù, opakují se i jejich
okolnosti. Autorèiny postavy odcházejí vìtšinou s nepoøízenou, v ne-
uspokojivém a rozladìném stavu. V 7. kapitole odchází Barborka
zakøiknuta spát, neboÙ otec jí pøedtím náleûitì vyèinil; v 8. kapitole
odchází Emílie proti své vùli z Inferna, její pøítelkynì ji odtud vystrna-
dily; v 10. kapitole odvádí doktor Princ zdrceného Taifla z nemocniè-
ního pokoje, kde pøed chvílí zemøela jeho ûena. Nejinak je tomu i v os-
tatních závìreèných momentech, v nichû nedochází k vyslovenì de-
presívním nebo deprimujícím situacím. Jejich podtext je pøeváûnì
neurèitý a nevyjasnìný. Ve všech tìchto závìrech, aÙ uû je v nich od-
chod postav doprovázen jakýmikoliv okolnostmi, pøevládá disharmo-
nický prvek; není v nich souladu, existuje toliko nesoulad. Závìreèné
momenty kapitol zahrnují v sobì odstøedivost a mimobìûnost lid-
ských vztahù; vyjadøují pocity, stavy a situace, jeû bezprostøednì sou-
visejí s mechanismem hry a s funkcí dopisù.

Odchodem nebo rozchodem postav konèí deset kapitol z tøinácti,
ve zbývajících tøech je závìreèný moment ponìkud jiný. V kapitole 5.
a 12. dochází ke zcela opaènému úkonu neû ve zmínìných deseti kapi-
tolách; nikdo v nich neodchází, ale právì naopak pøichází nebo se pøi-
bliûuje. Ve 12. kapitole pøichází listonoška s dopisem od Víta, v 5. ka-
pitole „jako by se váhavì pøibliûovala trojice zmáèených vran”
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(s. 113). Oba závìry mají pøibliûnì stejný smysl: ve 12. kapitole pøi-
chází listonoška s dopisem, který však uû nemùûe zabránit rozchodu
Emílie a Víta; v 5. kapitole se pøibliûují stíny, jeû spolu s pøedchozími
událostmi tento rozchod naznaèují. Dvanáctá kapitola konèí skuteè-
ností, pátá náznakem skuteènosti, nápovìdí, obì však konèí stejnì di-
sharmonicky jako kapitoly, v nichû postavy odcházejí. Shodou okol-
ností obì tyto kapitoly jsou kapitoly nedìlní.

Kapitoly se závìreènými pøíchody mají se zbývajícími kapitolami
spoleèný nejen podtext, ale také spojitost s výstavbou dramatu.
V obou kapitolách zùstává dìj otevøen a na jejich scénu bytosti teprve
pøicházejí; nejinak je tomu i v nìkterých dramatech, jejichû dìj rovnìû

nekonèí a jednající osoby nejenûe ze scény neodcházejí, ale navíc jiné
osoby pøicházejí, nebo je jejich pøíchod teprve oèekáván, opona jde
však pøesto dolù.

Do celkového poètu kapitol schází uû pouze kapitola poslední,
v jejímû závìru nedochází ani k odchodu postav, ani k jejich pøíchodu,
ale k závaûnému prohlášení o tom, ûe „zejtra mùûe ten kolotoè zaèít
znova” (s. 286). Zase mohou postavièky odcházet a pøicházet, zase
mùûe pokraèovat zábavná hra na lidský ûivot.

Na principu opakovanosti je vedle mechanismu hry zaloûeno i za-
rámování Vlaûné vlny. A. Vostrá svùj román zarámovala vztahem me-
zi kapitolou druhou a poslední. Zarámovala jej, pomineme-li nìkteré
dílèí momenty, trojím zpùsobem: prostøedím, postavami a rozsahem
kapitol. Druhá a tøináctá kapitola se odehrávají ve stejných a pøibliûnì
stejných prostøedích. Druhá kapitola nejprve na ústøedí, pak cestou
z kadeønické provozovny na ústøedí, a nakonec opìt na ústøedí; 13. ka-
pitola nejprve rovnìû na ústøedí, pak cestou z ústøedí do provozovny
a nakonec v provozovnì. Uspoøádání tohoto druhu nemá uû ûádná jiná
kapitola, neboÙ 5. kapitola, jejíû dìj se také odehrává v nìkolika pro-
støedích (konkrétnì ve dvou), postrádá zase svùj opakující se protìj-
šek. První a desátá kapitola, které zase protìjšek vytváøejí, se odehrá-
vají toliko v jednom prostøedí, konkrétnì v nemocnici.

Rámující kapitoly jsou dále spjaty stejnými postavami (vystupuje
v nich Emílie, Taifl a jeho sekretáøky) a stejným, ne-li totoûným rozsa-

hem (obì kapitoly se totiû od sebe liší jedním øádkem, 2. kapitola zahr-
nuje 22 stran a 12 øádek a 13. kapitola 22 stran a 11 øádek)6.

Zarámování Vlaûné vlny je vlastnì jistou obdobou variaèních kapi-
tol, podobnì jako ony spíná románový tvar a navíc jej i rámuje. Mezi
obìma prostøedky je však jeden podstatný rozdíl – variaèní kapitoly
jsou výraznìjší a významovì relevantnìjší. Je tomu tak nepochybnì
i proto, ûe funkce rámujících kapitol je ponìkud jiná. Variaèní kapito-
ly spojovaly a svazovaly, kdeûto rámující kapitoly vedle tohoto
vnitøního pùsobení ukazují a smìøují také opaèným smìrem, mimo
prozaický text. Jejich zdánlivá asémantiènost, v obou kapitolách ja-
koby se nic nedìlo, pøispívá k otevøenosti románového díla, naznaèu-
je, ûe hra nekonèí, ale stále pokraèuje. Zarámování odpovídá zároveò
uvolnìné, rozpojené stavbì románu. Zarámování tohoto druhu není
ovšem nezbytnì vázáno jen na prózy s takovou nebo podobnou
výstavbou jakou má Vlaûná vlna. Tuto nepodmínìnost dokazuje napø.
Šotolovo Tovaryšstvo Jeûíšovo, jehoû stavba má ucelený ráz.

Zcela jiným zpùsobem je zarámována autorèina komedie Na koho
to slovo padne. A. Vostrá ji zarámovala zpìvem, a navíc zarámovala
zpìvem i obì rámující dìjství. V obou dìjstvích zpívají obì hlavní
postavy, Margit a Ofsajd. Margit zpívá na zaèátku prvního a posled-
ního dìjství, v obou pøípadech zpívá Vospalý blues. Na konci prvního
a posledního dìjství zpívá Ofsajd, na konci prvního dìjství píseò o ha-
du a úplnì v závìru píseò o nepohledné holce. Obì dìjství se dále
odehrávají na stejné scénì – v zahradní kavárnièce.

Všechny románové prostøedky, jichû A. Vostrá ve Vlaûné vlnì pou-

ûila, mezi sebou nìjakým zpùsobem souvisejí, jsou na sobì závislé,
jedny doplòují druhé a tak pøispívají k vzájemné souhøe všech. A. Vos-
trá velice dbá na to, aby si jejich souhru ètenáø pokud moûno neuvìdo-
moval. Aby si ji neuvìdomoval pøibliûnì stejnou mìrou, jako si její
hrdinové neuvìdomují svoji hru. NeboÙ jedinì neuvìdomování si sou-
hry románových prostøedkù mùûe vézt k dokonalému vìdomí o høe
románových hrdinù.
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Souvislost románových postupù s postupy dramatickými poukazu-
je pak nejen na autorèinu druhovou dvojdomost, ale také na její výraz-
né pokusnické úsilí, jehoû výsledkem je románový tvar obohacený
o prvky, prostøedky a moûnosti odlišného umìleckého druhu.

Nejznámìjším èeským dílem, jeû je na katenálním principu za-
loûeno, jsou Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka za svìtové války.
A. Vostrá na tento zpùsob výstavby navazuje. Jistá spojitost tvaru
Vlaûné vlny s prvotní podobou románu (napø. pikareskního) a na druhé
stranì spojitost s románem Haškovým ukazuje nejen na morfologické
smìøování tohoto románového díla, ale pøedevším na jeho morfolo-
gické rozpìtí. Rozpìtí obìma tìmito smìry spojené s inklinací drama-
tickou dostateènì vymezují neobvyklost románového debutu Aleny
Vostré.
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