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POSTAVY RANNÝCH PRÓZ RAYMONDA CARVERA A ICH 

PRÍBEHY 

 

Peter TRIZNA 

 

Americký spisovateľ Raymond Carver je vo všeobecnosti považovaný za „jednu z 

najvýraznejších osobností americkej poviedky“, no v našom literárnom kontexte je známy len 

málo. Cieľom tejto práce je preto oboznámenie s hlavnými znakmi jeho tvorby vo 

všeobecnosti, a zároveň snaha o výrazovú aj významovú analýzu poviedky Řeknu ženským, že 

vyrážíme, v ktorej možno podľa nás nájsť takmer všetky výrazné črty jeho poetiky. „To, co 

znamenal Hemingway ve 20. letech, znamenal Carver v 80. letech, s tím rozdílem, že 

„kavárny, penziony a bojiště Evropy byly nahrazeny parkovištem pro obytné přívěsy a 

bytovýmikomplexy a atraktivní zaměstnání příležitostními výďelky.“ (Carver, 1994, s. 232) 

Carver sa počas svojich tvorivých rokov venoval aj poézii, ktorá oproti jeho poviedkam 

kvantitatívne prevažuje. Ako prozaik debutoval pomerne neskoro, až deväť rokov po prvej 

básnickej knihe, v čase, keď mal takmer štyridsať rokov. Jeho prózy sa nachádzajú 

predovšetkým v štyroch knihách – Will you be quiet, please, What do we talk about when we 

talk about love, Cathedral Elephant and other stories. ý čitateľ sa môže S tvorbou Raymonda 

Carvera zoznámiť prostredníctvom dvoch českých prekladov – Buď prosim tě zticha a 

Katedrála jedného slovenského prekladu – O čom hovoríme, keď hovoríme o láske.Pre 

potreby našich analýz sme pracovali s poslednými dvomi so spomenutých kníh. 

Jednou z najvýraznejších čŕt Carverových poviedok je úspornosť. A to ako kvantitatívna, tak 

aj kvalitatívna. V knihách, s ktorými sme pracovali poviedka len zriedka presiahla dvadsať 

strán. Striedmosť zasahuje aj Carverov jazyko ktorom Josef Jařab tvrdí, že „působil zvláště v 

kontextu soudobé americké prózy téměř jako vedomá reakce na slovně i obrazově až 

přebohatý sloh „tradičnějších mdernistů“ jako jsou Saul Bellow, William Styron, či John 

Updike, i na extravagantní jazykové experimenty takového Johna Barthe, Williama Gaddise, 

Thomasa Pynchona, nebo Williama H. Gasse. (Carver, 1994, s. 234) 

V Carverových poviedkach takmer vôbec nenájdeme trópy (pre našu poviedku tento 

fakt platí v plnej miere. či nejaký odklon od obvyklej, nepríznakovej vetnej stavby. Využíva 

predovšetkým jednoduché vety, a krátke súvetia, zväčša len z dvoch viet. Carver je autorom 

výrazne dynamickým, vyhýbajúcim sa opisnosti, o čom svedčí aj fakt, že v nami vybranej 

poviedke Řeknu ženským, že vyrážíme nachádza len štyridsaťpäť ív, a pomer verb voči 



 897

substantívam je takmer jedna k jednej. Väčšina slovies z poviedky je pritom dynamickej 

povahy – napríklad chodil, vyměňovali, drátkovali, prošli, oženil se, zašel, posunul, přejel, 

podíval, šlapaly, otočil, přidržel, pomrkával, odložil, klesat, vidět, sjel, zasmály se.Rozpráva o 

svojich postavách a ich činoch, no nevysvetľuje ich, o čom z hľadiska formy svedčí aj nízky 

výskyt adverbií a podraďovacích súvetí. 

Pokiaľ hovoríme o jazyku próz tohto autora, treba poznamenať, že k jeho formálnej 

jednoduchosti, či azda lepšie povedané priamočiarosti, neprispieva len absencia trópov, ale aj 

hovorová uvoľnenosť, ktorá je vlastná nielen reči postáv, ale aj rozprávača. Svedčí o tom 

výskyt subštandardných výrazov ako napríklad „nadrátovali se, zašoustat si, ženským, válet, 

stará(ako podmet vo vete). Tento jazyk pôsobí v diele prirodzeným dojmom nielen preto, že 

postavy pochádzajú z prostredia, v ktorom je takéto vyjadrovanie bežné, ale tým, že ho 

využíva aj sám rozprávač, sa jednak nestavia do polohy kritika postáv ani podmienok, v 

akých žijú, a zachováva si tak od nich odstup. Takýto prístup pomohol autorovi vyvarovať sa 

aj kontrastu rozprávača a postáv na formálnej úrovni jazyka, ktorým hovoria, a ktorý by, 

podľa nášho názoru, vzhľadom na stratifikáciu hrdinov pôsobil rušivo aj z literárno-

estetického hľadiska. Preto o týchto vlastnostiach nemožno hovoriť ako o deficitných.  

Jeho postavy, načo odkazuje aj Navrátil,1 sú väčšinou málovravné. V nami rozoberanom texte 

sa síce na (rozdiel od množstva ďalších textov Raymonda Carvera) nachádza viac ako 

osemdesiat príkladov na priamu reč. Všetky dohromady pritom ale neobsiahnu viac, ako tristo 

slov. 

To nás privádza k jednej z najdôležitejších čŕt Carverových próz, a to, že jeho postavy 

vstupujú do komunikačného vzťahu so svojim okolím predovšetkým svojimi činmi, 

respektíve tým, že nekonajú tak, ako sa od nich očakáva. Carverovi hrdinovia často nedokážu 

verbalizovať svoje pocity. Súvisí to s prostredím v akom žijú a z akého pochádzajú, z ich 

životnej skúsenosti, ale aj s faktom, že im často krát ani sami nerozumejú, či preto, že ľudia, o 

ktorých Carver hovorí, sú mnohokrát emocionálne vyprahnutí.. Rovnakým spôsobom, 

nepriamo, preto Carver poodhaľuje vo väčšine próz aj vnútorný svet postáv,. Takýto autorský 

prístup nachádzame aj v našej poviedke: „Jerry zíral na šňůru na prádlo nebo na chevrolet z 

roku 68, který stál v garáži. Bill myslel na to, jak Jerry, když takhle pořád kouká a skoro 

vůbec nemluví, působí tajemně. Bill poposedl a zapálil si cigaretu. „Něco se děje?“ zeptal se. 

„Ani ne, co.“ Jerry dopil pivo a zmáčkl plechovku. Pokrčil rameny. „Ani ne,“ řekl. Pak Jerry 

řekl: „Co se takhle takhle trochu povyrazit ?“ „Prima nápad,“ souhlasil Bill. „Řeknu 

ženským, že vyrážíme.“ ako u väčšiny Carverových postáv, aj Jerry svoje rozčarovanie a 
                                                           
1  Pozri Carver, 2001, s. 197 – 200 
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ťažkosti teda nikdy explicitne nevyjadrí, dusí ich v sebe. Dozvedáme sa o nich buď 

prostredníctvom dojmov a myšlienok Billa, alebo cez Jerryho vlastné paralingválne prejavy. 

„Tak jak se, kluci vede?“ řekl Riley. „Kde se pořád flákáte? A jak to válíte s holkama? Když 

jsem tě, Jerry, viděl naposledy, tvoje stará byla v šestým měsíci.“ Jerry chvíli stál a 

pomrkával. ... Bill se vždycky podíval na hodinky a pak na Jerryho. „Tak co, Jerry?“ zeptal 

se. „Co jako teď?“ Jerry dopil plechovku, zmáčkl ji v ruce a pak tam chvíli stál a otáčel 

plechovku v ruce.“ nedôležité posunky, automatizovane pôsobiace činy, či gestá sa v 

mnohých Carverových prózach sa výrazne významovo napĺňajú. Napríklad stlačenie 

plechovky a jej otáčanie v ruke môžeme interpretovať ako prejav Jerryho nervozity a 

potlačovanej zlosti z Rileyho poznámky. Skutočnosť, že krátko po tejto navonok nedôležitej, 

malichernej udalosti Jerry rozhodol, že si pôjdu vyraziť s nejakými dievčatami, možno 

pochopiť ako ventilovanie týchto pocitov. Ako prejav Billovej nervozity a vnútorného napätia 

možno zase vysvetliť fakt, že keď sa schyľovalo k opätovnému prenasledovaniu dievčat, 

ktoré stretli na ceste a Jerry začal zúriť, Bill si chcel zafajčiť, no nemohol zapáliť cigaretu. Aj 

práve vďaka takémuto autorskému prístupu pôsobia postavy v poviedkach hodnovernejšie, a 

ň v poviedkach sa zároveň vytvára dramatické napätie, čo potvrdzuje aj teória Stanislava 

Rakúsa o penetrancii.2 

Hlavné postavy Carverových poviedok, tak ako je to v prípade Billa a Jerryho Z Řeknu 

ženským, že vyrážímepociťujú akúsi úzkosť, či znechutenie, ktorú sami nevedia definovať, a 

ktorá obvykle vychádza z minulosti, čo ich istým spôsobom ťaží. Zväčša preto, lebo je pre 

nich ťaživou, vedome, či podvedome bojujú s jej následkami, nevedia sa od nej odpútať, aj 

keď by hádam chceli. (V mnohých prípadoch, ako uvádza aj prekladateľ Jiří Hrubý, sú jeho 

postavy bývalými alkoholikmi, alebo rozvedení muži v stredných rokoch s rozvrátenými 

rodinami, či muži, čo prišli vďaka záväzkom priskoro o svoju mladosť.3 Slovom ľudia, ktorí 

nemôžu (alebo preto, čím prešli, preto čím sú) mnohokrát ani nevedia žiť inak ako žijú. 

„Typická „carverovská“ postava má své výrazné rysy:v prvé řade postavy, kterými jsou často 

obyčejné a nezajímavé manželské páry z nižší střední vrstvy, muži bez zaměstnání, alkoholici 

a jiní stroskotanci. [...] a v neposlední řadě znepokojivá přítomnost neurčité, jen sotva 

hmatatelné hrozby, nebezpečí, či záhady.“ (Carver, 1994, vonk. obal). Jerry, ťažisková 

postava prózy, je takouto postavou priskoro usadeného, zodpovedného otca rodiny. „Když se 

Bill a Linda brali, Jerry šel Billovi za svědka. Hostina pochopitelně byla v hotelu Donnelly. 

Jerry a Bill se nadrátovali, chodili do seba zavěšeni a házeli do sebe koktejly. Ale najednou 

                                                           
2  Pozri Rakús, 2004, s.61 – 65 
3  Pozri Carver, 1994, s. 232 – 241 
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uprostřed všech těch radovánek se Bill na Jerryho podíval a napadlo ho, že Jerry vypadá o 

moc starší – na víc než dvaadvacet. V té době byl Jerry štastným otcem dvou dětí, povýšil u 

Robyho na vedoucího a Carol už zase čakala.“ či chyby minulosti prenasledujúce postavy a 

ovplyvňujúce ich konanie v súčasnosti poviedky nie je vlastné len Carverovi ako autorovi a 

teda taktiež postavám, ktoré projektuje, ale aj Carverovi ako človeku. Mnohé z jeho poviedok 

sú viac, či menej založené na reálnej skutočnosti, aj keď, pochopiteľne, vďaka autorskému 

zásahu sa reálna látková skutočnosť projektuje v priestore textu ako fikcia. Život autora má, v 

prípade nami analyzovanej poviedky, dosť spoločného so životom Jerryho. Ešte ako študent 

sa v devätnástich rokoch oženil, pár rokov nato už mali aj s manželkou dve deti, obaja 

pracovali, a Carver sa popri starostlivosti o rodinu venoval vlastnej tvorbe. 

Z hľadiska modelovania postavy Jerryho (a, pochopiteľne, celého príbehu) je dôležitý 

rozprávač, a jeho úloha v texte. Raymond Carver vo svojich prózach približne s rovnakou 

frekvenciou využíva ako personálneho, tak aj neosobného rozprávača v er forme. V prípade 

poviedky Řeknu ženským, že vyrážíme, autor pracuje so striedaním objektívnosti a 

subjektívnosti rozprávania Využitie er v nami analyzovanom texte spôsobuje zdanie 

objektivity. Carver opisuje len vonkajšie, hmatateľné udalosti – oboznamuje s hlavnými 

postavami a genézou vzťahov obidvoch mužov, ich zmenu z bezstarostných študujúcich 

chlapcov na mladých pracujúcich manželov. (Táto zmena, ako sme uviedli už skôr, sa 

výraznejšie dotýkala predovšetkým postavy Jerryho, ktorý už mal dve deti a jeho manželka 

čakala tretie). Subjektívnejšie rozprávač opisuje pocity Billa aj jeho dojmy, ako v už citovanej 

časti o Billovej svadbe, alebo v pasáži zo záveru poviedky „Bill si vyndal cigaretu, ale 

nemohl ji zapáliť. Pak se objevil Jerry, takže to nevadilo. Bill si chtěl jenom zašoustat. Nebo 

je jen vidět nahé. Ale na druhou stranu by mu , kdyby to nevyšlo. Neměl ponětí, co chce 

Jerry.“ Ako vyplýva aj z práve spomenutého citátu, Bill sa správal od Jerryho v opisovanej 

situácii odlišne. Hoci obidvaja vyšli z rovnakého prostredia (chodili do rovnakej školy aj s 

rovnakými dievčatami), no po určitom čase sa, prirodzene, vyvíjali osudy obidvoch priateľov 

rozdielne. Keď sa Bill oženil, Jerry už bol dlhšie ženatý a mal dve deti. Necítil až taký tlak, aj 

keď Jerrymu rozumel. Nebol to on, ktorý chcel, aby si vyrazili, ani nemal od aférky 

výnimočné očakávania - "Nevadilo mu, kdyby to nevyšlo." Vo vzťahu k Jerrymu bol 

submisívnejší. Podľa všetkého môžeme usudzovať, že bol takisto aj oveľa spokojnejší 

(celkovo pôsobil vyrovnanejšie než jeho priateľ, nebol agresívny, nehnal sa za dievčatami). 

Príčinou tohto rozdielu je, podľa nášho názoru skutočnosť, ktorá už bola spomenutá - necítil 

toľký tlak, pretože sa ženil neskôr, a nemal ešte deti, teda oproti priateľovi mal na svojich 

pleciach menšiu zodpovednosť. Jerry je najvýraznejšou, a aj najdôležitejšou postavou 



 900

poviedky - Bill pôsobí ako kontrast ku konaniu svojho kamaráta, a ako sme už naznačili 

prostredníctvom niektorých ukážok, dozvedáme sa z nich viac o jeho priateľovi. 

Jednou z najvýraznejších čŕt Carverových próz je nedopovedanosť. Tá, súvisí už aj s 

naznačenou málovravnosťou postáv, avšak najvypuklejšie sa podľa nášho názoru prejavuje 

predovšetkým v záveroch poviedok. Zvyčajne sa končia neurčito, kdesi uprostred, to, čo by 

sme tak veľmi chceli vedieť, sa obvykle nedozvieme, len nepresne tušíme, čo sa s postavami 

ďalej mohlo stať. Tieto skutočnosti možno obvykle potvrdiť záverečnými vetami, ktoré 

príbeh neukončujú, ale ponechávajú ho otvoreným, stupňujú v čitateľovi napätie, pretože ešte 

vždy ostáva čosi „visieť vo vzduchu.“ V prípade našej analyzovanej prózy sú posledné vety 

„Neměl ponětí, co chce Jerry. Ae začalo to i skončilo kamenem. Jerrymu stačil stejný kámen 

na obě devčata, nejdříve na tu, co sej menovala Sharon, a pak na tu, co měla být Billova.“ 

Uveďme ešte niekoľko ďalších: „Můj život půjde jiným směrem. Cítím to; Nic se neboj – 

pošeptal ji do ucha – Pro boha živýho – neboj se. Stáli na místě. Drželi se. Opírali se o dveře, 

jakoby se schovávali pŕed větrem a objímali se; Budem len musieť dúfať, že to nezdvihne ten 

jej chalan. – Ahoj, srdiečko – povieim, keď to zdvihne ona. – To som ja.; Počul som, ako mi 

búši srdce. Počul som srdcia všetkých prítomných. Počul som drobné ľudské zvuky, ktoré sme 

tam posediačky vydávali, hoci ani jeden z nás sa nepohol, ani keď izba celkom stemnela. 

Tým, že Carver často pracuje s nedopovedanosťou a veľkú výpovednú hodnotu má v jeho 

tvorbe mlčanie, a tým, že uprednostňoval minimalistické vyjadrenie, možno nájsť mnoho 

spojitostí jeho prózy s lyrickou poéziou, aj napriek tomu, že, minimalizmus sa netýka len 

množstva slov, ale aj vyjadrovania. 

S nedopovedanosťou Carverových próz, a s autorským štýlom jeho prvých dvoch kníh súvisí 

od konca deväťdesiatych rokov v amerických literárnych kruhoch pomerne diskutovaná aféra 

o autentickosti Carverových textov. Jeho vtedajší editor Gordon Lish, totiž mnohé z 

Carverových próz výrazne upravil, o čom svedčí aj štúdia Carver chronicles D. T. Maxa 

(http://donswaim.com/nytimes.carverchronicles.html [22.5. 2009]), ako aj porovnanie 

Carverovej pôvodnej prózy Beginners, oproti následne publikovanej, Lishom upravenej What 

do we talk about, when we talk about love.4 Lish v mnohých poviedkach prepísal, či doplnil 

celé vety, ba vynechal množstvo odsekov, čím niekedy zredukoval poviedku na menej než 

polovicu pôvodnej dĺžky. Max preto hovorí, že pri mnohých Carverových prózach z jeho 

prvých próz je namieste hovoriť o Lishovom spoluautorstve. Na základe spomenutých faktov 

a porovnania týchto textov sa prikláňame k názoru, že minimalizmus a nedopovedanosť, či 

                                                           
4  Porovnané podľa http://www.newyorker.com/online/2007/12/24/071224on_onlineonly_carver 
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nevypovedanosť aj v nami rozoberanom texte je dôsledkom editovania Gordona Lisha, a 

ktoré v prípade poviedky Řeknu ženským, že vyrážíme, hodnotí D. T. Max negatívne: „Ak bola 

poviedka „Tučný muž“ úspešným, aj keď nobvykle rozsiahlym editorským činom, Lishove 

úsilia v inej poviedke, „Poviem ženským, že vyrážame“ vyzerajú ako úplný prepis. [...] Príbeh 

sa po prvýkrát objavil pod názvom „Priateľstvo“ v Sou'wester-i, malom literárnom magazíne. 

V čase, keď sa objavil v knihe „O čom hovoríme, keď hovoríme o láske“ ho Lish premenoval 

a skrátil o štyridsať percent. […] To, čo je na príbehu hodné pozornosti je spôsob, akým 

Carver vystavia dej od nudného popoludnia až k vražde. Lisha to nezaujímalo. Šiel za 

abstraktnejšími účinkami. Škrtal na každej strane. Bill sa stáva len Jerryho pasívnym 

spoločníkom. Cieľ je odstránený: násilie teraz prichádza odnikiaľ a je takmer halucinogénne. 

(Vlastný preklad). Nemáme možnosť porovnať pôvodný rukopis s publikovanou verziou, 

avšak to nie je ani naším cieľom. Bez ohľadu na kvalitu originálu sa nenazdávame, že by bol 

text vďaka neukončenosti deficitný. Na základe našej vyššie uvedenej analýzy sa prikláňame 

k opačnému názoru, čo sa týka aj nižšie uvedeného záveru prózy, ktorý do tejto podoby 

upravil Lish. Pokiaľ ide o autorstvo poviedky, Carvera, napriek nepochybne výraznému 

vplyvu Gordana Lisha ,(ako sa zdá, predovšetkým z formálnej stránky), primárne považujeme 

za autora, keďže vymyslel postavy, dej a zápletku a ako jej autor je aj oficiálne uvedený.

  

S tým, čo sme práve uviedli, súvisí takisto aj výrazná významová nasýtenosť záverov 

jednotlivých próz. Záver „Ale začalo to i skončilo kamenem. Jerrymu stačil stejný kámen na 

obě dévčata, nejdříve na tu, co se jmenovala Sharon, a pak na tu, co méla být Billova“ nie je 

výnimkou. Nejde tu však len o eskaláciu napätia, keďže nevieme, čo sa potom s Billom a 

rovnako aj s Jerrym stalo, ale aj o dvojnásobnú tragiku. Jednak o tragiku nevinných dievčat, 

ktoré Jerry v návale zlosti a frustrácie brutálne zavraždil, ale aj o tragédiu samotného Jerryho, 

mladého otca rodiny, ktorý sa stal vrahom. Aj keď to, čo bolo príčinou Jerryho konania v 

texte nie je explicitne vyjadrené, ale domnievame sa, že je hlbšia než len rozčarovanie z toho, 

že mu nevyšla milostná aférka, čo sa potom zmenilo na nenávisť a hnev. Je to prejav 

nahromadenej zlosti a hnevu z toho, čo mala táto aféra predstavovať – z navrátenej slobody a 

bezstarostnosti – a čo nenaplnila, lebo Jerry sa musel opätovne pozrieť na svoju realitu, svoju 

prítomnosť. Na skľúčenosť, ktorú pociťoval zo svojho života a stratenej mladosti. Stretnúť sa 

znova s pocitmi, ktoré azda nikdy nevypovedal. 

V Carverových textoch nenájdeme filozofovanie. Jeho postavám niečo také nie je vlastné. Vo 

svete, ktorý opisuje, na také niečo nie je miesto. Tam je čas iba na ŽITIE. Ak sa aj postava 
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napokon pustí do premýšľania, zvyčajne trvá len krátko, lebo to, k čomu dospeje, je pre ňu 

samu istým spôsobom znechucujúce a znepokojujúce. 

Myslíme si, že Carverove poviedky sú jedinečné práve svojou (zdanlivou) všednosťou. Tým, 

že sa nesnaží o veľké slová, veľké postavy, ani veľké pravdy, ale opisuje obyčajných ľudí, 

často bojujúcich so svojím vlastným tieňom. Mnohé z jeho postáv, títo „malí“ ľudia nedúfajú 

v „svetlejší zajtrajšok“. Dúfajú len, že zajtrajšok príde, a oni už nejako, tak ako vedia, pôjdu 

ďalej. 
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