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Páteří klasického díla moderní prózy je jistě příběh. Ten se však 
odehrává v nějakém světě a v jeho středu je nezbytně alespoň jedna postava. 
Aby byl příběh pravděpodobný a vůbec možný, musí být mezi postavou a 
jejím světem jistá minimální sourodost. Obsažnost a dramatičnost díla však 
plyne z nějakého závažného sporu se světem či jeho částí, který postava řeší 
právě svým příběhem. Postava tak často vyznačuje vážný lidský problém, 
jenž se světem souvisí a také vystupuje na jeho pozadí.   
 Román či novelu lze číst mnoha různými způsoby. Je možno přijmout 
iluzi smyšleného světa, kterou se autor snaží utkat ze svých slov, a prostě 
s postavami prožívat jejich osudy. Nebo lze upřít pozornost na prostředky, 
jimiž autor dociluje svých záměrů, všímat si struktury, kompozice a stylu 
díla. Je také možno postavy a jejich světy pojmout jako magické zrcadlo, 
v němž se vyjevují hlubší oblasti našeho nitra – ony krajiny, v kterých se 
naše krajní soukromí stýká s obecnými otázkami, jež nám klade naše lidská 
existence. Dal jsem v těchto esejích přednost takovému stylu čtení. Jsem 
přitom přesvědčen, že se nijak nevylučuje, ale naopak doplňuje s jinými 
možnými způsoby.  
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