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ŽIVOT JAKO OBYČEJNÝ LIDSKÝ ÚDĚL
(Nad prózou Václava Chytila Chodci v soumraku)

SVATAVA URBANOVÁ

Ostravského novináře, redaktora a nakladatele Vítězslava Bělovského (1943) známe 
v literatuře pod pseudonymem Václav Chytil. Debutoval v nakladatelství Profil povídkovým 
souborem Holoubek (1981), po němž následoval soubor Faraón v deset večer (1985). Na 
dlouhý čas se však odmlčel a zdálo se, že jeho hlas již nikdy samostatně nezazní. Vydání 
prózy Chodci v soumraku (2011) v rodinném Nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy se 
tak pro mnohé stalo milým překvapením. Autor znovu oživuje krajinu a lidi svého dětství, 
venkovský svět spojený s domem v lipové aleji, který dva roky po válce postavili vlastníma 
rukama dědeček a babička a do něhož se na mnoho let vměstnala celá rozvětvená rodina. Ve 
vzpomínkách se autor potkává se svými blízkými, pěšáky, chodci, jak je nazývá, a zároveň se 
vyrovnává sám se sebou. Zjišťuje, kdo vlastně je (Chodci, s. 123), kam kráčí a proč se právě 
na místech spojených s dětstvím cítí také dnes nejlépe. Dům a lipová alej nabývá v autorově 
tvorbě na významnosti. Lípy staré dvě stě nebo snad tři sta let jsou v ní jako lidé, každá je 
svá, jinak stavěná a rozdílně zjizvená, přibližně stejného stáří, ale odlišně vysoká a košatá. 
Všechny spojuje přináležitost k témuž druhu – Tilia cordata. Domněnky, odkud se vzal název 
šenovského nakladatelství, tady nabývají na konkrétnosti.

Prostor a čas
 Lípy, které tvoří alej, lemují cestu k domu, kde vypravěč bydlí. Stávají se součástí 

prostorového vymezení prózy, což je prostředí Doliny, bezpečného mikrokosmu, topograficky 
vnímaného, avšak zároveň nebránícího individuálnímu rozletu. Vše souvisí s domovem, 
konkrétně s toposem domu prarodičů – světem jistoty. Následně obrazy směřují jak k reálnému 
světu, tak k tomu abstraktnějšímu, vnitřnímu, k prostoru vyjádřenému horizontálně 
a vertikálně, aplikováno na žitý a vnitřní prostor hrdinů.

 V Chytilových prózách se pohybujeme ve spirále prvotního časoprostoru, kterým je 
dětství. Z něho člověk vychází do neznámého světa. Dětství a fixace na domy v lipové aleji 
nejsou nikde zpochybňovány. Lípy svou rozložitostí a plností poskytují už dlouho, co se 
od nich očekává, stávají se paralelou k žitému prostoru. Setkáváme se s nimi v Holoubkovi 
i Chodcích v soumraku; zintenzivňuje se jimi rodinné pouto a pocitová pospolitost. Oknem do 
pokoje voněla lípa celý rok. I v zimě jako by sytila vzduch a pročišťovala jej do průzračnosti 
(Holoubek, s. 72). Jsou ve své existenci samozřejmé, přitom člověka opakovaně obdarovávají, 
mnohé mu poskytují. Vždyť na jaře tvoří koruny lipové aleje zelený tunel, plný vůně a včel, 
v létě jsou zabydlené ptáky, poskytují jim bezpečí a lidem nabízejí stín. Bezpečně signalizují 
změnu ročního období, cyklický koloběh, který koresponduje s lidským.

 Stromy v obou prózách poměřují také výšku domků a slouží jako orientační body, stojí 
pevně, zakořeněně na svém místě v každém ročním období. Stávají se navíc jakýmsi středem 
autorovy krajiny dětství, v níž se střetává venkovský živel s městským. Evokují naši obrazovou 
představivost reálnou, fantazijní, snovou. Z těchto konkrétních míst na severní straně vidíme 
obrys lesa, z něhož vyčuhovaly dvě těžní věže, na východě se tyčilo nové město (Havířov), 
které z dálky připomínalo žlutošedou zeď. Krajina na jižní straně zvolna směřovala k horám, ty 
čněly k zenitu jako temný val, byly ovšem daleko (Chodci, s. 52).

 Blízká lipová alej kolem cesty končila křížem a svatým Floriánem, zasahovala do horizontu, 
kde stál dům, kde byla zahrada, louky a pole. Vymezují se dohromady spíše kruhovým 
půdorysem, představují něco ještě venkovsky rudimentárního, spíše chalupnicko-rolnického, 
archetypálně stabilního, základního, co se váže k hodnotě, jakou je rodina. Avšak ještě jeden 
dům bývá všude vzpomínán. Svět autorova dětství a dospívání je jednou provždy spojený 
s malým tetiným domkem, kde rodiči žili, když se dům dědečka a babičky teprve stavěl. Tam se 
narodil Vladko i jeho bratr. Přesně si pamatuje vlahý letní večer, kdy čekali venku s nervózním 
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tátou, zatímco uvnitř se děly přípravy k něčemu mimořádnému, čemu ještě nerozuměl, ale kde 
by překáželi. Tehdy si byli s tátou hodně blízko.

Dům jako domov
 S obrazem dědečkova a babiččina domu, který je v literární fikci pochopitelně stylizovaný 

a promítnutý do vertikálního bytí a vědomí, se v Chytilových prózách setkáváme opakovaně, 
známe ho podrobněji v podobě literárního popisu. Selektivnost popisu zřejmě souvisí se 
subjektivností, protože autobiografické prky slouží autorovi jako východisko. Nesleduje 
úplnost, spíše volí úsporný náznak, nicméně některé objekty a pohledy jsou konkretizované, 
početně více zastoupené, vytvářejí větší povědomí o jeho domovu. Můžeme rozpoznat, že 
jejich dům byl skromně a prakticky vystavěn, se schodištěm do prvního patra. Dovídáme se 
však více, protože podle prostorových vztahů rozpoznáme hodnotové konotace. Do patra 
se nastěhoval po vojně strýc Jura s rodinou, zatímco dole žili rodiče a dědeček s babičkou. 
Dům ve vypravěčových návratech představuje důvěrný vnitřní prostor, je koutem světa 
zcela intimním a zároveň vzájemným, vypovídá o sdílení, ale také o citlivých hranicích mezi 
jednotlivci. Není prostorem uzavřeným, který nedovoluje pohyb, možnost změny, proto chodba 
ústí na dvůr, aby se mohlo vyběhnout ven. Na rozmezí dětství a dospívání nabývají na hodnotě 
zejména ty obrazy a výjevy, které potvrzují obecně lidské situace, obnovují vzpomínky a sny. 
Podle Bachelardovy Poetiky prostoru se odjakživa sní na půdě, nahoře, tajemství bývá skryto 
ve skříňkách a truhlách, v zavřených komnatách. Také tady utíká chlapec nahoru a v době, 
než se strýc Jura s Aňou nastěhovali do domu, mohl Vladko v prvním patře v neobývané 
a nezařízené místnosti celé hodiny nerušeně číst.

 V dynamickém spojení člověka a domu je skryt přesah do lidských vztahů, naznačuje se, co 
všechno jako malý chlapec vnímal. Na jedné straně domu bydleli rodiče s Petříkem. Vybavení 
pořádně neznáme, snad je důležitá pouze zmínka o gauči v kuchyni, kde sice Vladko mohl 
spát, ale většinou se rád stěhoval na druhý konec chodby k babičce a dědečkovi. U nich znal 
předmět od předmětu, protože k nim nabyl vztah, všechno mělo své místo, ale zároveň nějak 
souviselo s nejběžnějšími každodenními úkony. Do popisu záměrně vstupuje dějový prvek, 
úlohu popisu přejímá vyprávění a dialogy postav. Chlapec bezpečně rozpoznával zvuky, které 
byly spojeny s babiččiným ranním zatápěním a přípravou na den, v paměti mu utkvěly hrnce 
s pokličkami na kuchyňském sporáku, které po poledni čekaly s připraveným jídlem, důležitým 
místem byl pevný stůl i kredenc s hrníčky, do kterých se někdy vkládaly peníze. V ložnici 
nacházel své hnízdo, spokojeně usínal v babiččině a dědově manželské posteli, v pelíšku 
s mohutnými peřinami. S odstupem času nabýváme spolu s vypravěčem na přesvědčení, že 
vidíme vše nejen zvenčí, ale především zblízka, zevnitř, důvěrně známé věci ožívají a tvoří duši 
domu.

 Orientovat se v čase je složitější, proto se semióza prostoru spojuje s cykly, vybavují se 
opakující činnosti, vykonávané den co den, v předem stanoveném řádu reálných životních 
situací. Utvrzují nás také v tom, že na každodenních úkonech je něco tak přirozeného, jako 
když ptáci létají, starají se o mladé, zkrátka vykonávají, k čemu byli zrozeni. V Chytilově 
zobrazení životní cesty babičky a dědečka, jejich a svého domova je něco z cesty chodce, 
poutníka, který se pohybuje v záhadném prostoru mezi domovem a krajinou, mezi kolébkou 
a hrobem. Odkazuje na rozdíl mezi samozřejmou, zpomalenou venkovskou každodenností 
a věčným neklidem spojeným s průmyslovým městem, evokují se obrazy spojené s kuchyní, 
chlívkem, stodolou, zahradou či loukou. Když se úkony vytrácejí z běžného života, nebo 
nemohou-li se na něm postavy podílet, dochází k zpochybňování dosavadních významů 
přikládaným životu, jejich existence ztrácí smysl.

Blízkost města
 Chronotop a prostorové toposy souvisejí s Chytilovou blízkostí k přírodě, kam utíká, když si 

s něčím neví rady, kde hledá rovnováhu, když je smutný a chce být sám. Ludvík v Holoubkovi 
chodil loukami křížem krážem, zastavoval se a naslouchal času, jenž byl všude i v něm, a který 
plynul pomalu, jakoby zrnko po zrnku (Holoubek, s. 42). Vladko zase miluje křišťálovou 
řeku Lucinu s horskou vodou, která volně plyne, kde ještě žijí perlorodky, ryby i raci. Zná její 
zátočiny, zvláště tu s rozložitou vrbou, kde začne rybařit (Chodci, s. 45). Industriální průnik 
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do idylické krajiny se v jeho dětství projevoval zatím jen vnějškově, vyznačoval se hlomozem 
a hučením vzdálené huti, temným duněním nákladních vlaků, které jako kdyby vycházely ze 
země, zaměstnáním rodinných příslušníků. Průmysl byl spojen se šedivým, ponurým kouřem 
na obloze, s vlhkými mračny prachu, s noční rudou září na horizontu, avšak nepůsobí ještě 
devastačně. Město v době autorova dětství pozvolna ukrajovalo díl přírody, v paměti mu však 
zůstává Dolina taková, jak si ji v dětství vštípil. Je to konkrétní místo téměř idylické, citové 
a důvěrně známé. Podobně je to s obrazem lidí, kteří se po desetiletí v jeho představě nezměnili 
v souladu s jejich povahou a celou bytostí, třebaže je následný osud zavál někam jinam, 
většinou do nových měst a sídlišť.

Komora a roura – místa s tajemstvím
 Prostorem, v němž se v Chodcích mnohé zauzluje, je komora u babiččiny kuchyně. 

Jinde u kuchyní komory nebyly, jedná se tedy o místo jedinečné. Chlapec si pamatuje 
police s různorodými předměty, s potravinami, ale také s láhvemi a zavařeninami, vybavuje 
si situace, které ho nějak zaujaly. Vždycky když jsem babičku v komoře našel, stála zády 
obrácená k okýnku a tváří pootočená k policím. Jakmile si mě všimla, vyšla ven (s. 100). V ní 
přistihne chlapec babičku zamyšlenou i plačící. Dodatečně pochopí, že příčinou byl dědečkův 
nesouhlas s jejich sňatkem v kostele. Kdysi zamlada neměli na zaplacení svatby a byli oddáni 
jen na úřadě, babička neměla čas nad tím přemýšlet. Teď s nemocí, při skryté rekapitulaci 
života, se tím trápí. Když nakonec děda ustoupí, čeká je nesmlouvavé odmítnutí farářem. 
Tehdy se dědeček znovu mohutně opije. V komoře se babička rozhodne skoncovat se svou 
ochromeností, se svou bezmocností a závislostí na pomoci jiných. Tady se napije žíraviny 
a končí v pekelných bolestech.

 Nemoc a smrt jsou v prózách Václava Chytila mnohonásobně přítomny, smrt je jednou 
z antropomorfních konstant (vzpomeňme smrt holoubka, předčasný strýcův odchod ze života, 
strach z babiččiny nervové nemoci, její sebevraždu, dědečkovu nemoc a smrt, smysl života 
poměřovaný vědomím smrtelnosti aj.). V Chodcích v soumraku se rodiče věnují podobně jako 
v povídce Holoubek nemocnému bratrovi a Vladko se stává tak trochu „neviditelným dítětem“ 
(s. 19). Maminka a otec ho mají rádi, avšak jsou zaměstnaní, na všechno nestačí a Vladko 
si pomalu zvyká, cítí se nakonec nejšťastnější u prarodičů. Uzavřená, jinak přísná babička, 
ho neodhání, kupodivu si s ním vypráví, třebaže kuse a v náznacích. Povídání s dědečkem 
je mnohem bezprostřednější, panuje mezi nimi tiché spojenectví. Vladko pomáhá s úplnou 
samozřejmostí přitáhnout dědu z hospody, když ho s babičkou konečně najdou, a děda mu 
to vrací, když ho vytáhne z roury, kam se vydal přitahovaný světlem na konci a zapasoval se. 
Mohl se v rouře udusit, kdyby nebylo dědovy sporé postavy a zvláště jeho ostražitosti. Ještě 
štěstí, že jsem takový malý a že všude vlezu. Synku, buď rád, že máš malého dědu! (s. 105) Jeho 
otázka: Není na tom světě pěkně? zní spíše jako odpověď, jako životní filozofie.

 Vztahy mezi vnukem a prarodiči jsou důvěrné, bezprostřední, jednoduché, citlivé a přitom 
nesentimentální. Zobrazení vzájemných vazeb se děje tak, že se v textu volně zachází 
s prostorem a časem, fenomenologicky vytvářené obrazy se podílejí nejen na vztahových 
souvislostech, ale hluboko pronikají do podvědomí. Zatímco v Holoubkovi se chlapečtí 
hrdinové pohybují v reálném světě, věkově mezi šestým a dvanáctým rokem, tady se vytváří 
oblouk mezi současností a minulostí, realitou a snovostí. Čas už neoživuje paměť, spíše mnohé 
vytěsňuje, naopak na důležitosti nabývá vzpomínka na určitou atmosféru a přináležitost 
k důvěrně známému prostoru. Skrze stmívání (za soumraku) a prostřednictvím stromů v aleji 
si vypravěč vybavuje pocity spojené s tím, jak ho zachvacovala úzkost, stupňovaly se obavy 
o dědu, když se nevracel domů. Byla to úzkost podobná té z roury hluboko pod cestou, když 
se vzpříčil a nemohl ven (s. 109). Nedovedl přesně rozlišit, co bylo úlevnější, zda pohled do 
ústí aleje s potácející se postavou dědovou, nebo odpověď na otázku, zda v rouře nezůstal ležet 
navždy a vše se mu jen nesní.

 Autor nepostupuje lineárně, ani kauzálně, protože vzpomínky tento postup neumožňují. 
Obrazy cesty, roury, komory se vynořují a motivy obkružují podobné letu ptáků. Napětí je 
vyjádřeno třeba tím, že venku bylo ticho, protože ptáci již zmizeli ve větvích a chystali se 
k spánku, ale úplné ticho zas nevládlo, protože vál vítr, hladil listí a odkudsi ze vzdálené huti 
zaznívaly duté, tlumené údery. Koruny lip temněly a procital v nich jiný život, život stínů 
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a neviditelných pohybů. Nic tak nepřipomíná prsten krále Davida s nápisem Všecko pomíjí 
jako právě ta chvíle, kdy končí den a začíná noc (s. 108).

Vypravěčská strategie
 Chodci v soumraku se vyznačují výraznou interní vyprávěcí situací. Vypravěč a postava 

chlapce jsou totožné, z hlediska zvoleného narativu jsou fokalizátorem. Vypravěč se projevuje 
jako silně exponovaná osoba, spojená s tendencí k subjektivizaci, přitom ji přistihneme 
v určité situaci, kdy přemýšlí o tom, co vidí a slyší, rozpomíná se na dětství a zážitky, které 
s ním nějak citově pohnuly. Přemítá nad tím, co ho na dědečkovi a babičce nejvíce zaujalo, 
proč si jich vážil a měl je bezvýhradně rád, jaký byl jeho vztah k dalším příbuzným. V závěru 
si povzdechne, že nezná lepší způsob, jak se vyrovnat s tím, co nese v sobě, a tak mu 
nezbývá nic jiného než se vyjádřit slovně. Nejde o vědění, popisuje jen to, co si zapamatoval, 
vzpomínání na to, co kdysi vnímal možná podvědomě. Uměleckou výpověď nechápe jako 
reálný obraz svého života, nejedná se ani o psychologické vyprávění, protože nevstupuje do 
mysli jiných postav, nepřestupuje hranice interní fokalizace. Zprostředkovává nám svůj vztah 
k znázorněnému světu a netají se podobně jako v Holoubkovi zmatkem, který zakoušel při 
přímém setkání se smrtí. Dovídáme se tak všechno podstatné, co s odstupem času oceňuje 
sama postava vypravěče, skládáme si spolu s ní obraz prostředí a především portréty lidí, kteří 
do jeho dětství vstoupili.

Kompozice
 Próza je zarámována pozorováním rorýsů a vlaštovek a vztahuje se nejen k časovému 

vymezení, ale také k úvaze, jaký smysl má počínání živých tvorů. Dělají to, k čemu jsou 
zrozeni. K čemu byl ale stvořen on? A k čemu lidé, kteří ho nejvíce v dětství ovlivnili? V tomto 
duchu se odvíjejí vzpomínkové rekonstrukce, jehož těžištěm není napětí nebo dějový spád, ale 
spíše city, které po dlouhé době vyplouvají a znovu ožívají, pohybují se na rozmezí dětského 
aspektu a aspektu dospělého. V závěru prózy je podobně jako v prvotině, v souboru povídek, 
odděleně vyčleněno P.S. V Holoubkovi dostalo název Komedianti. Je napsáno jako kdyby 
po dopsání textu, kdy se autorovi v paměti vynoří vzpomínka z dětství na loutkové divadelní 
představení, které mělo být směšné, ale nikdo se mu nesmál, mělo být zábavné, ale bavilo 
jedině starého loutkaře. Když všechny kulisy naložil a odjížděl, utíkal houf dětí za jeho autem. 
Vůz zmizel za obzorem a cesta najednou zůstala prázdná. Možná tak nějak pozoroval autor 
účinkující postavy ve vlastním životě. V Chodcích v soumraku je P.S. dovětkem o dědečkově 
životní cestě po babiččině smrti a o autorově cestě do frýdecké nemocnice, kde v posledních 
týdnech života ležel dědeček po nešťastném zlomení krčku. Pravidelně za ním jezdil a vlastně 
až tam pochopil, že nakonec každý člověk zůstává sám. Sám je vlastně pořád, každý okamžik 
svého života. Tím těžší je ztrácet lidi, kteří tvé samotě byli tolik nablízku (s. 135).

 V Chodcích v soumraku nás zaujme živel popisný, blízký povídce, dále vnější a vnitřní 
charakteristika a epizody, které utkvěly dvanáctiletému chlapci v paměti nebo na ně natolik 
zapůsobily, že se k nim potřebuje vracet. K lepší orientaci slouží segmentované odstavce, 
podobné výjevům. V prózách je zřetelně přítomen dyadický princip. Postavy působí na Vladka, 
ale ovlivňují se také navzájem, vidíme je pohledem dospívajícího chlapce a v konfrontaci se 
světem dospělých, v přítomnosti i minulosti, která je zprostředkovaná nebo se traduje. Snažíme 
se pochopit vzájemné vztahy v rodině i mezi sousedy, pozorujeme skladbu obyvatel i povlovné 
proměny v životě v 50. letech. Lidé se měnili v sociálních rolích, názorově, v oslavách. 
Stárnoucí vypravěč si možná teprve nyní uvědomuje, že postavy ožívají hlasem v něm samém. 
Informace, které získáváme prostřednictvím vypravěče – fokalizátora a jedné z hlavních postav, 
jsou komponovány tak, že se v nich propojuje tematická složka s prostorem a časem, proplétají 
se motivy, které nabývají na nové významnosti. Vybavují se mu například s úplnou přesností 
babiččiny štíhlé dlouhé prsty s nateklými klouby potažené snědou kůží a ta kůže byla jakoby 
z papíru. Pod ní se rýsovaly provazy a provázky žil (s. 14). Vidíme je při práci i odpočinku, 
sepjaté nebo zabalené ve vlněném návleku, aby se zahřály. Posléze se pro babičku stávají stále 
více něčím cizím, předčasně mrtvým, co ji děsí. Zcela paradoxně jsou to právě ony, které své 
vzezření nemění ani v rakvi.

 S krátkým vzpomínkovým obrazem jsme se již setkali v jednostránkové povídce Babička 
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(Holoubek). V ní vnuk s babičkou uklízel patro ve stodole před žněmi. Poslouchají štěbetání 
ptáků na rýně a uvědomují si kontrast mezi životem svým a jiných tvorů. Pípání malých ptáčků 
babičku dojme a nazve je „křehkými zobáčky“ (s. 78). Když se vnuk dostává na stejné místo po 
sklizni, nadále se ozývá pípání, avšak dovídáme se, že babička mezi tím dobrovolně opustila 
svět. Všechno připravila, nic po sobě nenechala nedoděláno, ale protože neměla sílu žít bez 
práce, kterou by už jen těžko v budoucnu zastala, odměřila si svůj čas sama.

Postavy
 Babička stojí v centru vypravěčovy pozornosti, avšak osobnostním vývojem prochází 

vypravěčova postava, s níž se můžeme identifikovat. Ona se zase identifikuje s dědou. 
Tomu také autor věnuje své post scriptum. Babička se v jeho vzpomínce spojuje spíše se 
záhadou. Aniž by bylo řečeno, co vzpomínku na určitou epizodu vyvolalo, mění se k ní také 
postoj a chování dalších postav, přičemž příčinu se dovídáme až následovně, nebo se jedná 
o vypravěčovu domněnku. Autor rekonstruuje představu, jakou si v paměti udržel, protože 
zvláště babičku a dědečka dlouho pozoroval při chování a jednání, ať už šlo o mimiku, 
pohyby, oblečení. Babička byla v mládí údajně energická, avšak Vladko si ji pamatuje spíše 
tichou, zádumčivou, s úzkými rty, s podivnými dotazy na vnuka, ať jí řekne způsob, jak se dá 
vlastní rukou sprovodit ze světa. Chlapce překvapovala nečekaná slova, kterým nerozuměl, 
udivilo ho, když babičku uviděl v noci stát nenávistně nad chrápajícím dědou, a zvláště mu 
zůstaly v paměti její postupně odumírající ruce, které pro ni znamenají konec aktivního života 
spojeného s prací. S tím se nedovedla srovnat. Následuje její nervové zhroucení, léčení na 
psychiatrii, mlčení a nakonec sebevražda, když vypila hlt lysolu. Ani s odstupem času její 
rozhodnutí nehodnotí, nevyslovuje odsudek, pouze zaznamenává, co sám vysledoval. Je 
zřejmé, že si některé dny přesně a navždy zapamatoval. Jsou jimi babiččiny reakce, odstěhování 
na gauč do kuchyně, bolesti rukou, příznaky nemoci, noční nervový záchvat, dědečkovy 
přípravy na cestu za babičkou na psychiatrii, její návrat domů a smrt.

 V každém věku je možné nenacházet útěchu, může se prožívat smutek, samota 
a melancholie. Babiččin odchod ze světa je nezvratný, podobně jako smrt Holoubka ve 
stejnojmenném povídkovém souboru. Ludvík ve svém věku miloval holoubka snad nejvíce na 
světě. Nevíme, co ho zranilo více a zasáhlo hlouběji, zda jeho postřelení, umírání, poslední 
vydechnutí, nebo umělá atrapa. Když ji dostane, rozklepou se mu kolena, začne se dusit a pak 
vyběhne ven a zamíří bezhlavě do tmy. Slyší hlasy a opravdové volání, tak rád by se vrátil, 
kdyby to šlo. V Chodcích v soumraku se objevuje analogická situace. Dědeček babičku celý 
život trápí, avšak její nemoc a odchod bolestně prožívá. Když na babiččině pohřbu zazní 
dědova oblíbená písnička Hřbitove, hřbitove, zahrádko zelená, kterou hrával ve velké bujarosti 
na heligonku, Vladko cítí, jak se dědovi podlomila kolena. Zachytil ho jen taktak a slyšel, jak 
děda šeptal přes vzlyky „Žofinko, Žofinečko...“ (s. 125). Na babiččině životě je pozoruhodné, 
že jeho významnou část tvoří protikladný, nezávislý, furiantský dědeček – bývalý havíř, který 
umí vydělat, ale také svůj výdělek svede propít, dělá vždy jen to, pro co se rozhodne, nebo 
dobrovolně chce vykonat. Dovede se zvídavým vnukem hrát celé hodiny ovčinec, stejně jako 
obratně zastat každou práci, smát se a chovat se jako malý kluk. Ukrade babičce peníze určené 
k živobytí z hrnku v kredenci a peláší do hospody, schovává se po hospodách a má radost, 
že ho hned tak někdo nenajde. Jeho bujarý opilecký zpěv hornických písniček se ozýval dost 
často a vlastně ho bavilo, když mu babička hlasitě nadávala, bušila do něj a táhla ho domů. 
Vlastně jí ani příliš nepomáhal, zastal jen mužské práce, avšak když ona sama vážně nervově 
onemocněla, k nepoznání se změnil. Přestane pít, všechno zastane a kupodivu na všechno 
stačí. Jediné, s čím si neporadí, je dojení kozy, která se všemožně brání klidně mu postát. 
Kupodivu to lehce zvládne jeho vnuk. Ta zvířata jsou ještě divnější než lidi, čert aby se v nich 
vyznal! (s. 63), komentuje situaci děda.

 U babičky, mlčící oběti, u níž se stávají největší obžalobou její ruce, platilo buď – anebo (buď 
život plný práce a splnění povinností nebo smrt). Žádné další alternativy (ne – život anebo 
ne – smrt) nepřipouštěla. Dyadický kompoziční princip (dědeček – babička) je v této dvojici 
založen na doplňujícím se kontrastu. Potřebují se k sobě vymezovat, avšak jejich bytí a dělání 
stojící izolovaně by něco pozbývalo. Babiččiny zmrzačené ruce kontrastují se šikovností, 
hbitostí a obratností dědovou, kterého baví jemná mechanika a dovede opravit třeba hodinky. 
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Dědečkův popis a charakteristika jsou úzce spojeny s vypravěčovým pohledem na další 
postavy. Tou je například strýc Jura, slabý dědečkův odvar. Stává se po mnoha neúspěšných 
zaměstnáních také horníkem, dokonce úderníkem, avšak je haurem, který příliš nahazuje 
ramena, je rozhazovačný, bezohledný, hlučný, agresivní až nebezpečný, dovede bezohledně 
vydírat, urážet a vyhrožovat. Strach má snad jenom z Vladkova otce, robustního Moraváka 
s usměvavou tváří, člověka rozšafného, ale zároveň soudného, kterého doba vynesla z místa 
obyčejného železničního dělníka do vysokých stranických funkcí. O svou kariéru zkraje nijak 
zvlášť neusiloval, ale pak mu začalo imponovat, jak ho všichni berou vážně a jak se na něj 
lidé obracejí. Je to nakonec on, kdo zařídí babičce léky a lepší lékařskou péči na psychiatrii 
v Opavě, respektuje její přání srovnat svůj život s církví a přinutí faráře, aby měla církevní 
pohřeb. Pochopí, že by si to přála. Je první, který ze společného domu odchází, rozhodne se 
přestěhovat do nového čtyřpokojového bytu s příslušenstvím, ať už je motivací cokoliv.

 Vztah babičky k dceři a synovi, dědečka k zeťovi a synovi, švagrovské vztahy, vztah Vladka 
k mamince, tetě Lídě i Petříčkovi nejsou vždy souznivé, někdy jsou dokonce hierarchické, 
avšak cítíme, že k sobě všichni patří, že právě v rodině nacházejí své místo a zastání. Tam 
nejsou zcela ztraceni a dovedou si s úplnou samozřejmostí také pomoci. Autor pracuje 
s přímou i nepřímou charakteristikou, přitom povahové rysy postav poznáváme z jejich 
projevů a činností, zvláště když se jich náhradně ujímá někdo jiný. Text má svou perspektivu, 
takže zůstává narativní retrospekce, avšak prostor a čas se v něm natolik prolínají, že viděné 
a slyšené se promítá do přítomnosti, má neomezené trvání.

 Určitá úcta vypravěče k dalším dospělým osobám se projevuje třeba v tom, že jsou 
jmenovány příjmením a označeny společenskou rolí. Vystupuje zde rodinný lékař doktor Knýl, 
náčelník Fikáček, pan Grochol, manželé Böhmovi, k nimž chodí všichni nakupovat, doktor 
Borkovský z opavské nemocnice, farář Rohan, zatímco lidé, kterých si vypravěč příliš neváží, 
protože jsou spojeni s trapnou opileckou noční návštěvou, jsou jen Stachem, Kubečkou. Také 
epizodní postavy zabydlují prostor a podílejí se na charakterizační zkratce hlavních postav. 
Opakuje se třeba zmínka o tom, jak se pan Grochol jde do aleje nadýchat čerstvého vzduchu.

Motivické obkružování
 Hledáme-li spojující motivy, které procházejí texty shora dolů i napříč a naznačují vnitřní 

souvislosti s příběhy starších povídek a smyslem nové prózy, zjistíme, že jsou častými motivy 
dětství, generační vztahy, krajina, dům, stromy, obloha, ptáci, lidé, ale také vnitřní pocity, 
úzkost a osamělost, vědomí, že existuje něco, co nás překračuje. Holoubkova nemoc je 
doprovázena velkým pocitem samoty a prázdnoty všude, kam se jen podíval a všude, a všude 
tolik slepých sil (s. 30). Ptáci v jeho prózách mohou zpívat, švitořit, ale jako havrani temně 
krákorat a nepřinášet nic dobrého (povídka Pouto v Holoubkovi). V próze Chodci jsou 
vlaštovky a rorýsi zase symbolem naplněného očekávání. Jejich kličkování na obloze, prudké 
poklesy, kdy vidíme křehké zobáčky a rozpoznáváme barvu peří, slyšíme vzrušivý křik, kterým 
let doprovázejí, mají naopak v sobě mnoho nezávislosti a životnosti. Připomínají úděl lidský, 
kdy se přilétá a odlétá, miluje, pracuje a zemře, opakovaně se staví nebo obnovuje hnízdo pro 
mladé.

 O existenci vracejících se motivů se mnozí literární teoretici zmiňují jako o něčem, 
co posiluje koherenci textu a zároveň nikdy nezůstává stejné (Hodrová, s. 735). Také 
v Chytilových prózách, kterých si nyní blíže všímáme, nabývají na nových významech, 
proměňují se z přímého významu do roviny významu metaforického. Takovým motivem se 
stávají třeba ztráty milovaných a blízkých tvorů a bytostí, které vstoupily do chlapeckého života 
a urychlily individuální utváření jeho osobnosti. Prozaik postupuje promyšleně, motivy se 
vymezují kontrastně, ale se vztahem ke středu (bodu) i obvodu, k vnitřku i vnějšku, protože 
každý z nich včetně variací se podílí na celkovém vyznění a přitom vyjadřuje jedinečnou 
a neopakovatelnou situovanost člověka ve světě.
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