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Iri na JAKO V LE VA 

Mo sk va

Postmoderní ry sy v české „umělecké”pró ze 
90. let 20. století (na příkladu analýzy díla Jiřího

Kratochvíla Medvědí román)

Po sametové re vo lu ci (1989) čeští literární vědci a široký kruh čte-
nářů získali možnost seznámit se s celým spe ktrem dříve zakázaných
literárních děl – tvor bou autorů žijících v emi gra ci a taktéž este tic-
kými a uměleckými úspěchy evropských a amerických spisovatelů.
Obzvláště ty to vli vy napomáhaly pronikáni fi lo zo fie a este ti ky post -
mode rni s mu do české li te ra tu ry a rovněž ad ap ta ci příslušného
uměleckého systému do národního podvědomí.

Za další podstatný příznak české li te ra tu ry 90. let (ja kož i li te ra tur
dalších postsocialistických zemí) lze po važovat její dostatečně zřetel-
né rozdělení na „ma so vou” – uspokojující potřeby týkající se zábavy
řadového čtenáře (např. díla Z. Frýbové, M. Ne z va la, B. Nesvadbové,
P. Frýborta atd.) a „elitní” – zaměřenou na intelektuální čtenáře mají-
cího určitý literární přehled a vkus (te x ty ja ko Sedmikostelí (1999)
M. Ur ba na ne bo Podobojí (1991) D. Hodrové)1. Spo lu s ni mi relativně 
sa mo sta tnou me ziv r st vu li te ra tu ry tvoří be le trie (romány M. Vie we -
gha Výchova dívek v Čechách (1994), P. Šabacha Babičky (1998)
a další). Ta to sféra li te ra tu ry se vytvářela s důrazem na zábavnost a by -
la adresována dostatečně erudovaným čtenářům. Od „elitní” li te ra tu ry 

ji odlišuje to, že dává možnost i méně náročné části společnosti po cho -
pit její smyslový pod text.

Za jed no ho z výrazných představitelů „elitní” české li te ra tu ry lze
po važovat J. Kratochvíla (nar. 1940). Úspěch mu přineslo už je ho
první dílo Medvědí román, napsaný ještě v období nor ma li za ce, avšak
oficiálně vydaný te pr ve v ro ce 1990. 

V 80. le tech ručně psa nou ve rzi díla odmítali vydávat jak sa mi z da-
tová nakladatelství, tak i nakladatelství v emi gra ci2. Jak podotýká je -
den z předních českých kritiků K. Chvatík ve své kni ze Pán příběhů.
Pro za ik Jiří Kratochvíl, příčina spočívala v tom, že „všichni se báli, že 
ne na j de čtenáře, tak nová a odvážná by la je ho po eti ka” (Chvatík 2008, 
s. 8).

Sklo ny J. Kratochvíla k složitým filozoficko-fantaskním smy s lo-
vým konstrukcím, realizovaným s pomocí uměleckých principů post -
mode rni s mu, se od ra zi ly i v následujících dílech spi so va te le Upro-
střed nocí zpěv (1992), Avion (1995), Siamský příběh (1996), Nesmr-
telný příběh (1997), La dy Ca r ne val (2003), He rec (2006) atd.

Příslušnost Medvědího románu k „elitní” pró ze se pro je vu je
především v složité námětově-kompoziční skladbě díla, kde se or ga -
ni c ky proplétají různé časové vrstvy a zároveň s realistickým po pi sem 
jsou přítomny i fantasmagorické ob ra zy. Román se skládá ze tří částí
a epi lo gu. V první části je vypravěčem oso ba zvaná Ur sin (pod le la tin- 
ského označení pro medvěda – Ur sus), a děj se odehrává ve fan ta stic-
kém městě zvaném Ostrov, nesoucím ry sy totalitního státu3 připo-
mínající socialistické Československo. Jedním z hrdinů románu je
filo zof -ide o log Sa vo (nahánějící strach vládě Ostro va svojí „ideo logi -
c kou činností”) (Kratochvíl 1990, s. 42), který učí Ur si na přeměňovat
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1 Po sametové re vo lu ci zmizela cenzura, která kon tro lo va la tisk a po vo lo va la
vydávání pouze těch materiálů, které vy ho vo va ly ideologickým normám a ob sa ho -
va ly (přinejmenším dle názoru „oficiální” kritiky) určité estetické hodnoty –
v důsledku čehož se na porevolučním trhu ob je vi la díla různé umělecké úrovně
a zaměření.

2 Počáteční objemnější verze knihy Medvědí román – Urmedvěd, byla napsána
v r. 1983 a vydána teprve v r. 1999. Dokonce ani verzi zkrácenou do podoby Med-
vědího románu nechtěl pu b li ko vat L. Vaculík (který byl vy da va te lem samizdatové
série Pe t li ce), argumentujíc její přílišnou složitostí pro čtenáře.                 

3 Ve městě Ostrov panuje politický režim, který je charakteristický přísnou státní
kontrolou nad všemi oblastmi života společnosti. Dominuje zde sledování, donášení
a represe a veškerá státní moc je soustředěna v rukou jednoho člověka – Klitorise.



se v medvěda, aby ho mohl „nabídnout a pro dat co by medvěda... a do-
provází ho pak ja ko medvědář me zi společenskou a vládní smetánku
(pro tože kdo si může do vo lit soukromého medvěda než příslušník
zhýralé vládnoucí špičky)” (Kratochvíl 1990, s.73). 

V druhé části románu se ob je vu je námětová li nie „románu v romá-
ně”, ve l mi typická pro postmodernistická díla. Události jsou po pi so-
vány ji nou oso bou – Ondřejem Beránkem, správcem ve ve l ko cho vu
drůbeže, který ve volném čase píše dílo s názvem Medvědí román.
Ve třetí části kni hy J. Kratochvíla se děj přenáší do mi nu lo sti – do
období německé oku pa ce Československa a do období prvních let po
je ho „osvobození”. Au tor v této části opět zaměňuje oso bu vypravěče, 
o čemž přímo in fo r mu je čtenáře: 

[…] a dřív než načnu třetí část románu, rozhodl jsem se, že znova vyměním
vypravěče… k tomuto, už třetímu vypravěči (rozuměj: třetímu po Ur si no vi a Berán-
kovi) mám totiž zvláštní vztah – nejenže mě nejvíc zaujal a nejenže mi nejvíc vy ho vu -
je, ale taky se mi nejvíc podobá, a není divu, vždyť tím třetím vypravěčem jsem já
(Kratochvíl 1990, s. 166).

Přítomnost au to ra (přesněji je ho ob ra zu) me zi plejádou po stav
Medvědího románu představuje zajímavé a opodstatněné umělecké
řešení. Především se to stává sti mu lem pro hlubší pochopení te x tu
čtenářem. Podobným způsobem cha ra kte rizu je daný rys, který je
vlastní „elitní” literatuře, ruský postmodernistický ba da tel I. Il jin: 

Autor jako přímý účastník postmodernistického románu vy stu pu je v roli „tri c -
kste ra”4, vysmívajícího se nejenom podmínečnosti klasické a ještě častěji masové li -
te ra tu ry s jejími šablonami: především se vysmívá očekávaní čtenáře a jeho naivitě,
stereotypům jeho literárního a praktického životního myšlení (Iljin 1996, s. 193).

Navíc, ne spo ko jen po uze s běžným autorským vyprávěním, Kra to- 
chvíl využívá v díle pasáže, kterými on sám přímo ko men tu je text. Je -
jich účelem není po uze přiblížit čtenáři au to ro vy úmysly, ale i obrátit
je ho po zo r nost na samotný pro ces kon stru kce románu (ukazujíc, jak

spi so va tel střídá a mění po sta vy, se sta vu je různé va rian ty námětu
atd.). J. Kratochvíl například pečlivě představuje čtenáři klíčové mo -
men ty vyprávění:

[…] jsem se teď dostal až k místu, které odedávna považuju za nejdůležitější v celém
vyprávění, vzpomeň si: mluvím o něm jako o „jádru příběhu” a „srdci příběhu”
(Kratochvíl 1990, s. 202),

[…] a to už jsem na konci choulostivé ka pi to l ky a teď bych měl obrátit tvou po zo r nost
k útěku medvědího Beránka … a teď se můžeš právem ptát, k čemupak bylo všechno
to vzdorování a všechen ten truc, když nakonec utíká? (Kratochvíl 1990, s. 205). 

Ten to umělecký přístup je po važován za charakteristický rys
postmodernistické pró zy. 

Je st liže dle názoru I. Il ji na „masová li te ra tu ra vychází vstříc čtená-
ři a re a li zu je se v rámci je ho stereotypního chápání” (Il jin 1998, s. 156),
J. Kratochvíl v Medvědím románu na opak postupně znesnadňuje
vyprávění a nutí tak čtenáře spo lu s au to rem aktivně pra co vat s te x tem
– ne jen ho přijímat, ale také in ter pre to vat.

Tak se ve třetí části románu ob je vu je pro čtenáře možnost, vy brat si 
nejvhodnější z nabízených va riant závěru románu (všimněme si, že
mnoho va rian t nost závěru se často vy sky tu je v postmodernistických
dílech počínaje už románem J. Fo w les Žena francouzského důstoj-
níka; 1969).

První závěr – Beránek zobrazený ja ko medvěd utíká na Západ
z kůlny (kam ho zavřeli ja ko do vězení obyvatelé Čepic po važující ho
za ko la bo ran ta). Druhý, dramatičtější závěr – medvěd je zastřelen.
Čtenář se navíc může stát spo lua u to rem, zakončujíc námět namísto
au to ra: 

[…] a nelíbí se ti to vůbec? tak víš co? povídej si to dál sám počkej, nezavěšuj, slyšíš?
seš tam ještě? chtěl jsem jen říct, že máš nejspíš pravdu (Kratochvíl 1990, s. 98).

Při roz bo ru Medvědího románu ja kožto díla postmodernistické
„elitní” li te ra tu ry, si nemůžeme nevšimnout ještě jed no ho ve l mi
důležitého aspe ktu. Au tor odmítá strohý realistický po pis, na opak
námět představuje střídání realistických epi zod (všedních a často
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4 Tri c kster (z ang.) – podvodník ‘člověk snažící se něčeho dosáhnout pomocí
různých triků’. 



zachycujících detailně současné i minulé epo chy) a groteskně-fan-
tastických prvků a scén. Tak se například při bližším po hle du dozví-
dáme, že úředník, vyslýchající Ur si na podezřelého z krádeže, je vy ro -
ben z malovaného karlovarského po rce la nu a roz sy pe se přímo před
očima domnělého zločince. Ondřej Beránek se roz ho du je převtělit se
v Ur si na a vykonává ce stu v čase, aby se do stal do města Ostrov.

Samozřejmě i fantasmagoričnost, která se ob je vu je v kni ze J. Kra-
tochvíla je jedním z charakteristických znaků po eti ky post mode rni s -
mu. S podobným uměleckým přístupem se setkáváme taktéž
například v románu Druhé město (1993) od populárního současného
českého spi so va te le Mi cha la Aj va ze, je hož literární de but také spadá
do období 90. let. Příznačné je, že oba autoři snad no spojují do hro ma -
dy „skutečné” či existencionální vyprávění s vyprávěním fan ta stic-
kým, přičemž díky pečlivému psychologickému roz bo ru mo ti va ce
a jednání po stav utvrzují čtenáře v realističnosti děje. Po sta vy zde
reagují zce la přirozeně na sebevíce nepravděpodobné události.
Syntéza na to lik si odporujících principů zobrazení a líčení zce la jistě
přitahuje čtenáře právě svojí ori gina li tou a náročností na je ho fan ta zii,
jejíž cha ra kter navíc může v sobě nést složitý aktuální filozofický
obsah. 

Fantasmagoričnost vyprávění není narušena ani skutečností, že
existencionální ob ra zy živo ta socialistického Československa, ob -
sažené v kni ze J. Kratochvíla, jsou provázány kriticko-ironickým pod -
te x tem, ve kterém hra je nejvýznamnější část ideologický aspekt. Prá-
vě v to m to schématu au tor zo bra zu je ředitele pod ni ku zabývajícího se
výstavbou mostů, který není scho pen ani pracovníkům ani mi ni stro vi
sdělit, díky čemu se daří dodržovat výrobní plán: 

[…] ale bohužel ani v jeho řeči nebylo zmínky o rentabilní pro du kci ptačích klecí, jež
jediná držela závod nad vodou, takže někteří z nás se právem nakrkli a obrátili zády k
tribuně, mi ni stro vi a vpo s le d ku – jak se dalo čekat – i k perspektivě rozvité
socialistické společnosti (Kratochvíl 1990, s. 151). 

 Ni ko liv bez iro nie po pi su je J. Kratochvíl i události ze živo ta po sta -
vy jménem Vladimír Drop, který „když už začaly normalizační čístky
i na fakultách a fakultních klinikách” (Kratochvíl 1990, s. 110) se

zpočátku roz hodl obrátit se s pro sbou o po moc na vlivného bra tran ce,
aby nepřišel o své postavení. Nicméně později, když po cho pil, že
nedokáže po stu po vat dle svých morálních principů, si vše roz my s lel.
V důsledku to ho byl vyhnán z kli ni ky a do nu cen vydělávat si na
živobytí ja ko lepič plakátů, „a ve volném čase pra co val na své in ter-
disciplinární stu dii, v níž se po ku sil dokázat, že schi zo fre nie a tota lita -
ri s mus jsou je vy důsledně izomorfní, tj. s iden ti c kou stru ktu rou”
(Kratochvíl 1990, s. 110).

Iro nie, stejně ja ko va rian ti v nost námětu a kompoziční složitost je
nepochybně vlastní postmodernistickým textům (viz práce D. Za ton-
ského, M. Lipoveckého atd.). Přesvědčivým se zdá být názor N. Mat-
kovské, která spo ju je příčiny podobného je vu s tím, že „post mode rni s -
mus vytěsňuje ka te go rii tragičnosti z estetické sféry, ne bo jí alespoň
za hla zu je a zaměňuje ironií a směsí cy ni s mu a no sta l gie po ztracené
ha r mo nii” (Mat ko v skaya 2000, s. 160).

Příznačně je velký pro stor v Medvědím románu věnován hi sto-
ricko-sociální a filozoficko-mravní pro ble ma ti ce. Ve l mi konkrétně
a celistvě jsou zde za chy ce ny nejdůležitější události z nedávné hi sto -
rie Česka (období oku pa ce Československa německými vo j sky bě-
hem Druhé světové války a období prvních let po válce, ja kož i období 
nor ma li za ce, sametové re vo lu ce atd.). J. Kratochvíl dovedně soustře-
ďuje po zo r nost čtenáře na existencionální problémy. Příkladem může
být zobrazení vnitřních změn člověka, kterými prochází během so-
ciálních otřesů, problém mravního rozhodnutí v momentě totalitár-
ního nátlaku na oso b nost je din ce a mnohé další si tu a ce. 

V této sou vi s lo sti je zajímavý v románu zobrazený ob raz přizpů-
sobujícího se hrdi ny, který je schopný kvůli osobním výhodám porušit 
i morální prin ci py, jen aby se přizpůsobil novým politickým pořád-
kům. Ten to typ je ve l mi výstižně zo bra zen v postavě mladšího bra tra
Ondřeje Beránka, který, aby po sto u pil po kariérním žebříčku, v ob do-
bí nor ma li za ce je z dil „vla kem DRUŽBY do bratrských měst”, roz -
vedl se s bývalou ženou a oženil se s dce rou stranického funkcionáře
a „na sedl do reálného so cia li s mu ja ko do ka di la ku” (Kratochvíl 1990,
s. 108). 
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Neméně dobře právě to to za chy cu je i po sta va do kto ra M. – za slo u-
žilého pe da go ga lékařské uni ve rzi ty, který v 70. le tech ry chle po cho -
pil, „že i v so cia li s mu je lidská bo lest a utrpení strom obsypaný peně-
zi, a takže stačí pa cien tem účinně otřást” (Kratochvíl 1990, s. 141).

Na závěr připomeňme, že odborníci vy so ce hodnotí ori gi na li tu
tvůrčího přístupu J. Kratochvíla a zdůrazňují, že „z Jiřího Kratochvíla
se stal je den z největších objevů polistopadové české li te ra tu ry” (Ma -
cha la 2001, s. 112), což po tvrzu je, že je ho dílo se sta lo „jedním ze sy -
nonymů nové české li te ra tu ry 90. let” (Hanuška, Novotný 2001,
s. 180). 

Jak ukázala analýza umělecké stru ktu ry Medvědího románu
J. Kratochvíla, au tor dává přednost složité filozoficko-fantastické
stavbě námětu, ve kterém se v jedné rovině s realistickým zobrazením
živo ta vyskytují i fantasmagorické prvky a ob ra zy. To to spo lu se zře-
telnou sty li stic kou ori gina li tou díla J. Kratochvíla svědčí o vysoké
estetické úrovni díla Medvědí román a umožňuje nám zařadit ho me zi
„elitní” li te ra tu ru. Umělecká specifičnost děl J. Kratochvíla předsta-
vuje nerozdělitelné spojení mravně-filozofické pro ble ma ti ky s prin ci -
py po eti ky post mode rni s mu, což sbližuje je ho tvor bu s díly předních
evropských představitelů postmodernistické pró zy ja ko jsou – J. Fo w -
les, U. Eco, A. Bárta, M. Paviča.
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Sum ma ry

The author makes re fe ren ce to migrant li te ra tu re, ava i la b le in the Czech Re pu b lic
only after 1989. This li te ra tu re re ma i ned under a strong in flu en ce of Ame ri can phi lo -
so p hy and post mo dern poetics, which the writers wanted to adapt to the native ar ti stic, 
hi sto ri cal and li te ra ry pro ces ses. As a result there emerged the so called mass li te ra tu -
re, whose main aim was, on the one hand, the fun the “average” reader could have (for
in stan ce the works of Z. Frýbová M. Nezval, B. Ne s va d bová P. Frýbort), but on the
other hand, re a ching in tel lec tu als who had their own opinions con ce r ning li te ra ry
aest he tics (works such as Sedmikostelí by M.Urban or Podobojí by D. Hodrová).

Simultaneously with the migrant literature there emerged works of art which
could be placed between popular literature of comic character and high, grandeur
literature (novels such as Výchova dívek v echach by M. Vievegh or Babičky by
P. Šabach), addressed to readers with particular erudition. The problem is discussed in 
the article on the basis of Medvědí román by Jerzy Kratochvíl).

9291



Mi chał STE FA Ń SKI

Wa r sza wa

Al ma nach na rok 1914,
czy li kłopo ty z cze skim fu tu ry z mem

Gdy by ob raz współcze s nej li te ra tu ry cze skiej po rów nać do stru -
ktu ry mia sta, fu tu ryzm sta no wiłby nie wie l ki ob szar położo ny z da la
od tu ry sty cz nych tra któw. Nie wy klu czo ne, że miałby sta tus go r szej
dzie l ni cy. I w ob sze r nych syn te zach histo ryczno litera c kich, i w skro -
mnie j szych opra co wa niach na te mat li te ra tu ry cze skiej XX wie ku fu -
tu ryzm wy mie nia się zwy kle mi mo cho dem, ja k by cho dziło o spra wę
wy so ce wsty d liwą. Mó wi się co naj wy żej o futu ry sty cz nym epi zo -
dzie, o kró t ko trwałym wpływie al bo o chwi lo wej fa s cy na cji niedu że -
go gro na cze skich po etów, kry ty ków i pu b li cy stów (np. Ma g nu sze -
wski 1976, s. 143; Nie dzie la 1979, s. 133–141). Je dy nym mo że wyjąt- 
kiem jest mo no gra fia Ilo ny Gwóź dź- Szew czen ko Fu tu ryzm w cze -
skim pe j za żu li te ra c kim (2009), książka bo ga ta ma te riałowo i mie j s ca -
mi cie ka wa, nie ste ty oba r czo na błędem, ja ki do syć czę sto po pełniają
au to rzy li te ra c kich re wi zji: za miast do wo dzić obe cno ści po mi ja ne go
zja wi ska rzecz ta po pro stu su ge ru je je go wszech obe cność. Ale o tym
pó ź niej.

Po wo dów nie chę ci, jaką ba da cze ży wi li przez la ta do fu tu ry z mu,
było przy naj mniej ki l ka. Cały kie ru nek ko ja rzył się sta le z włoskim
fa szy z mem, z któ rym głów ny przy wó d ca fu tu ry z mu, Fi lip po Tom ma -
so Ma ri net ti, rze czy wi ście sym pa ty zo wał od wcze s nych lat dwu dzie s -
tych. Uwa ża no ponad to, że sztu ka futu ry sty cz na tak na pra wdę nie wy -
dała ni g dy dzieła god ne go ba cz nie j szej uwa gi, je śli nie li czyć pa ru
głoś nych w swo im cza sie ma ni fe stów. Co zaś się ty czy bez po śred nio
cze skiej re ce pcji fu tu ry z mu: nie baga te l ne zna cze nie miał tu na pe w no
fakt, że z dużą re zerwą wy po wia da li się o kon ce pcjach Ma ri net tie go

przed sta wi cie le cze skiej awan gar dy, cho ciaż sa mi spo ro za wdzię cza li
pra com Włocha, a czołowy te o re tyk cze skiej awan gar dy, Ka rel Te i ge,
nie jed no krot nie cze r pał z nich in spi ra cję (zob. Die r na 1995). Do te go
do cho dziła je sz cze jed na oko li cz ność, wa ż na dla od bio ru fu tu ry z mu
nie ty l ko w Cze chach, ale i w po zo stałych kra jach blo ku wschod nie -
go: jaki ch ko l wiek związków z włoskim fu tu ry z mem wy pie ra li się fu -
tu ry ści ro sy j s cy. A czy ni li tak głów nie dla te go, że zgo da z Ma ri net tim
oz na czałaby uz na nie wy ższo ści sztu ki Za cho du (np. Li wszyc 1995,
s. 170–172)1. Nie trud no się za tem do my ślić, że już na początku lat
pię ć dzie siątych, kie dy pie r wsze ń stwo sztu ki ra dzie c kiej stało się
w Czechosłowa cji – tak jak i w Pol sce – czymś w ro dza ju este ty cz ne -
go do gma tu, wspo mi na nie o za le tach włoskie go fu tu ry z mu mogło się
zda wać czy stym sza le ń stwem.

Ina czej to jed nak wyglądało w la tach dzie siątych, kie dy wo kół te o -
rii Ma ri net tie go bez prze rwy wy bu chały w Eu ro pie gorące dys ku sje.
František Šmejkal zna ko mi cie opi sał kie dyś futu ry sty cz ne ko ne ksje
ma la r stwa Františka Ku p ki, Bo hu mi la Kubišty, Jiřego Kro hy, Jo se fa
Šímy oraz ki l ku in nych cze skich twó r ców (Šmejkal 1988, s. 20–46).
Po dej rze wam, że krąg cze skich pla sty ków, któ rzy po zo sta wa li pod
wpływem fu tu ry z mu lub ty l ko na wiązy wa li do założeń te go kie run ku, 
dałoby się je sz cze po wię kszyć. Futu ry sty cz ne po stu la ty dy na mi z mu
oraz komp lemen tary z mu ko lo ru i fo r my, wro gość do tra dy cy j nej este -
ty ki i na śla dow nic twa, afi r ma cja te ch ni ki, po dziw dla szy b ko ści i co -
dzien ne go ży cia – to wszy stko było wie lu ar ty stom bli skie.

W li te ra tu rze sy tu a cja wy da wała się od początku bar dziej skom pli -
ko wa na. Jak usta lił Ro sti s lav Švácha, pie r wsza pra so wa wzmian ka
o Ma ri net tim i fu tu ry z mie uka zała się po cze sku już la tem 1909 ro ku,
a więc za le d wie ki l ka mie się cy po ogłosze niu futu ry sty czne go ma ni -
fe stu (Švácha 1997, s. 332). Pó ź niej po ja wiło się spo ro wię kszych
i mnie j szych omó wień wspó l nych wystąpień włoskich fu tu ry stów, ale 
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na ogół były to głosy bar dzo nie przy chy l ne. Prze wa ż nie pi sa no o fu tu -
ry stach z iro nią, nie rza d ko z obu rze niem, nie obyło się ta k że bez zwy -
cza jo wych posądzeń o epi go ń stwo i brak ta len tu. W do da t ku z cza sem 
ta anty pa tia sta wała się co raz si l nie j sza, tak że już sa mo po dej rze nie
o sym pa tię do gru py Ma ri net tie go mogło oz na czać dla twó r cy ma sę
nie przy je mno ści. Przy po mnę ty l ko jedną uwa gę, którą w 1913 ro ku
po czy nił Emil Fil la: „pp. Čapkové a Co. po sta vi li se »samostatně« na
stra nu fu tu ri s mu a ku bi s mu, téměř pro ti Pi cas so vi” (Šmejkal 1988,
s. 25). Dzi siaj to zda nie brzmi nie win nie, ale we wcze s nych la tach
dzie siątych miało cha ra kter pra wie ana te my. Na wia sem mó wiąc, sens
te go zda nia był nie ty l ko sym bo liczny; miało ono rów nież tłuma czyć
przy czy ny rozłamu, do któ re go doszło wcze ś niej w sze re gach Sku pi -
ny výtvarných umělců zrze szającej młodych kry ty ków, te o re ty ków
sztu ki i ar ty stów.

Trze ba jed nak przy znać, że przy to czona właś nie uwaga Fil li nie
była całkiem bez pod sta w na. Pro gram ar ty sty cz ny tzw. przed wo jen nej 
awan gar dy, a za tem fo r ma cji, którą współtwo rzy li „pp. Čapkové
a Co.”, miał w isto cie wie le pun któw sty cz nych z pro gra mem fu tu ry z -
mu. Czy tając nie któ re oświa d cze nia twó r ców Al ma na chu na rok
1914, mo ż na na wet od nieść wra że nie, że idee włoskich fu tu ry stów
sta no wiły dla krę gu Čapków naj waż nie j sze źródło pod niet ar ty sty cz -
nych. Nie dość że od działywały na ich spo sób my śle nia o sztu ce,
a zwłasz cza o po ezji, to i kształto wały ich ję zyk kry ty cz ny.

Po sta ram się to kró t ko ob ja ś nić. Po ko le nie Al ma na chu na rok
1914, zwa ne też przed wo jenną awan gardą, nie było grupą jed no rodną
i – o czym do sko na le wia do mo – ni g dy nie wy dało wspó l ne go ma ni fe -
stu, któ ry po zwo liłby na szy b kie okre śle nie je go głów nych założeń
pro gra mo wych. Na tu ra l nie, nie oz na cza to jed nak, że re kon stru k cja
pro gra mu całej tej fo r ma cji jest za da niem nie mo ż li wym (por.
Strohsová 1963, s. 24–25). Ist nieją wszak pra wie kom p le t ne edy cje
prac ogłasza nych od ko ń ca 1912 ro ku przez naja ktyw nie j szych au to -
rów al ma na chu; szczę śli wie dys po nu je my ta k że wy mie nianą przez
nich wte dy ko re spon dencją.

Cenną wska zów kę od naj du je my już w li ście do Sta ni s la va Ko stki
Ne u man na z grud nia 1912 ro ku, w któ rym bra cia Ka rel i Jo sef Čap-
kowie przed sta wia li po raz pie r wszy pro jekt przyszłego al ma na chu.
Na pe w no nie był to je sz cze pro jekt w pełni prze my śla ny, z li stu wy ni -
kało bo wiem ty l ko ty le, że pod sta wo wym ce lem al ma na chu miała być 
rze te l na pre zen ta cja tzw. młod ej cze skiej po ezji. Čapkowie za strze ga -
li też od ra zu, że nie za mie rzają two rzyć przy oka zji żad ne go no we go
iz mu i że cho dzi im ty l ko o wpro wa dze nie do po ezji wo l ne go wie r sza
oraz o wo l ne i – jak się wy ra ża li – nie kla sy cz ne pię k no (Dyk, Neu -
mann, Čapkové 1962, s. 50).

Wy pa da się w tym mie j s cu na chwi lę za trzy mać. Pra wie wszy stkie
opra co wa nia na te mat li te ra tu ry cze skiej lat dzie siątych cha ra kte ry -
zują przed wo jenną awan gar dę ja ko zwo len ni ków no wo cze s nej kon -
ce pcji po ezji, prze ciw ni ków este ty ki mo der ni z mu i pro pa ga to rów idei 
wo l ne go wie r sza. Naj zu pełniej słusz nie. Z re guły za po mi na się jed nak 
do dać, że kon ce p cja wo l ne go wie r sza długo przy ciągała ta k że włos-
kich fu tu ry stów. Obe c nie fu tu ryzm wiąże się nie mal wyłącz nie z ha-
słem „słów na wol no ści”, od rzu ce niem in ter pun kcji i żąda nia mi usu -
nię cia z po ezji przy mio t ni ków, przysłów ków i w ogó le wszy stkie go,
co ha mo wałoby dy na mi cz ne na stę p stwo aso cja cji. Ale am bi cje Ma ri -
net tie go były z początku mnie j sze. Na łamach pi s ma „Po esia”, któ rym 
kie ro wał przy wó d ca fu tu ry z mu, przez la ta lan so wa no właś nie wiersz
wo l ny. Nie jest też ta je mnicą, że Ma ri net ti przy ja ź nił się Gu sta ve’em
Ka h nem, te o re ty kiem wo l ne go wie r sza, a za naj waż nie j szych pre ku r -
so rów fu tu ry z mu uwa żał Wa l ta Whi t ma na i Émi le’a Ver ha e re na –
tych sa mych pra kty ków wo l ne go wie r sza, na któ rych po woływa li się
au to rzy Al ma na chu na rok 1914. Stąd zresztą bar dzo wie le opi nii na
te mat wo l ne go wie r sza, któ re po wta rza no w krę gu przed wo jen nej
awan gar dy, do złudze nia przy po mi nało wcze s ne de kla ra cje włoskich
fu tu ry stów. Po do b nie jak po eci z krę gu Ma ri net tie go, Ne u mann
stwierdzał na przykład, że do pie ro dzię ki fo r mu le vers li bre mo ż na
wy ra zić w po ezji pa tos nowo cze s no ści (Ne u mann 1973, s. 29). Na to -
miast Ka rel Čapek za pod sta wową właści wość wo l ne go wie r sza uz na -
wał je go eko no mię. Do strze gał w nim szan sę na uwo l nie nie po ezji od
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wsze l kich or na men tów. Oto fra g ment te kstu Čapka świadczący, że
dro ga od „wy zwo lo ne go wie r sza” do „wy zwo lo nych słów” wbrew
po zo rom wca le nie była od legła:

Kdy by chom vyňali z „pravidelné“ básně všechna ad je kti va a jalová slova, jež
básník musí nacpati do veršů, aby nasypal plnou míru odpočítaných jambů, všechna
slova, která jsou tu jen proto, aby udělala kariéru jako rým, všechno, co ne fun gu je,
dostali bychom zjednodušenou čistotnou formu, ekonomické schéma volného verše
(Čapek 1984, s. 385)2.

Wró ć my te raz do ko re spon den cji bra ci Čapków. W li ście z ma ja
1913 ro ku na tra fia my już na bez po śred nie na wiąza nie do fra ze o lo gii
futu ry sty cz nej. Jo sef Čapek in fo r mo wał w rze czo nym li ście Ne u man -
na, że opra wę gra ficzną al ma na chu po wie rzo no Vla sti s lavowi Ho f -
ma no wi, li czo no bo wiem na to, że szki ce zna ne go ar chi te kta – tu uwa -
ga – do dadzą al ma na cho wi dy na mi z mu. A mo że i wię cej: że na dadzą
pu b li ka cji cha ra kter „ráznější a méně barokně-rokokový, než jak se
nyní u lepších kněh užívá” (Dyk, Neu mann, Čapkové 1962, s. 52).
No tując te słowa, Čapek za pe w ne zda wał so bie spra wę, że pa ra fra zu je 
ta ki oto ustęp Ma ni fe stu tech ni cz ne go ma la rzy fu tu ry stów:

Od rzu ca my z góry łatwe oska r że nie o ten den cję barokową, które będzie przeciw
nam wy mie rzo ne. Myśli, które tu wyłoży li śmy, wynikają wprost z naszej wzmo żo nej
wra ż li wo ści. O ile ten den cja ba ro ko wa oznacza sztu cz ność i bezsilną wir tu o ze rię, to
Sztuka, którą głosimy, całkowicie zasadza się na spon tani cz no ści i sile (Boc cio ni,
Carrŕ, Russolo, Balla, Se ve ri ni 1969, s. 153).

Cie ka wy był ta k że po wód, dla któ re go bar dzo szy b ko zre zyg no -
wa no z gra fik Ho f ma na: nie któ rzy cze s cy li te ra ci po pro stu uz na li je
za nazbyt „ku bi sty cz ne” (Dyk, Neu mann, Čapkové 1962, s. 53). Ce lo -
wo pod kre ślam tu taj przy mio t nik „ku bi sty cz ny”, bo i bra cia Čapko-
wie w swym li ście pi sa li go w cu dzysłowie. W początkach lat dzie -
siątych gra ni ca mię dzy ku bi z mem i fu tu ry z mem za zwy czaj wy da wała 
się je sz cze płyn na. Kie dy chwa lono lub ga nio no ku bizm, naj czę ściej
chwa lo no lub ga nio no ta k że fu tu ryzm. Było też wte dy nie mal re gułą,

że my lo no oba kie run ki, i to nie ty l ko wśród awan gar dy stów cze skich. 
Na wet Apo lli na i re twier dził w 1913 ro ku, że czołowi ma la rze włos-
kie go fu tu ry z mu, Gi no Se ve ri ni i Um be r to Boc cio ni, na leżą do szkoły 
ku bi stów (Apo lli na i re 1980, s. 803). I pra wdo podo b nie mó wił o tym
z pełnym prze ko na niem.

Przy wołam je sz cze je den fra g ment z li stu Jo se fa Čapka, tym ra zem 
z wrze ś nia 1913 ro ku. Čapek zdra dzał wte dy Ne u man no wi, ja kie kry -
te ria sto su je w oce nie współcze s nej po ezji. Na po zór nie było w tym
nic oso b li we go, w ko ń cu młod zi ar ty ści chę t nie czy nią po do b ne wy -
zna nia swo im mi strzom. Čapek na pi sał jed nak rzecz co naj mniej za -
sta na wiącą: że naj wy żej ce ni po ezję pra wdzi wie „męską”, gdy tym -
cza sem wię kszość cze skich po etów z upo rem pró bu je upra wiać w po -
ezji całko wi cie „nie męską”, wręcz „nudną” me ta fi zy kę. O wie r szu
Ne u man na Cir kus po wia dał na wet z uz na niem, że to „ne j mužnější
věc” spo śród wszy stkich utwo rów, któ re na desłano do al ma na chu
(Dyk, Neu mann, Čapkové 1962, s. 56). Gdy by tu cho dziło ty l ko
o osobi ste poglądy Čapka, oczy wi ście mo ż na by ten fra g ment li stu
zba gate li zo wać. Ale bar dzo po dobną de kla ra cję za warł i Ota kar The er 
w wykład zie Mladá česká poesie, ta k że z 1913 ro ku. W do da t ku The er 
wy ra żał się je sz cze do sad niej: pi sał, że po e zja da w na nie bez ra cji ko -
ja rzy się czy tel ni ko wi z „cier pięt ni c twem” al bo z „ko biecą cho ro wi to -
ścią”, ale już nową czeską po ezję będą ce cho wać głów nie „siła”
i „spo kój” (The er 1913, s. 409). Były to wszy stko ka te go rie prze ję te
wprost od włoskich fu tu ry stów.

In na spra wa, że mniej wię cej od połowy 1913 ro ku te go ty pu alu -
zje do pism fu tu ry stów w ogó le do syć czę sto po ja wiały się w ofi cja l -
nych wy po wie dziach przed wo jen nej awan gar dy. Bez wątpie nia naj -
wię cej ta kich na wiązań dałoby się od szu kać w fe lie to nach Ne u man na, 
któ re pó ź niej złożyły się na książkę Ať žije život! (1920). Najgłoś nie j -
szy z owych fe lie to nów, Otevřená ok na, będący w du żym sto p niu wa -
riacją na te mat słyn nej Anty tra dy cji futu ry sty cz nej Apollinaire’a, pra -
wie na ty ch miast – i chy ba nie co na wy rost – okrzy k nię to na wet ma ni -
fe stem cze skie go fu tu ry z mu. Wie le kroć po wta rza no też po tem kon -
sta ta cję Ne u man na, że obo wiązującą dotąd este ty kę mo de r ni styczną
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jak naj szy b ciej po win ny w cze skiej po ezji zastąpić „pravé, zdravé,
dravé a žravé futuristické zu by” (Ne u mann 1973, s. 39). Po wta rza no
pe w nie ze świa do mo ścią, że zwrot „futu ry sty cz ne zę by” po chodził z
wie r sza Ma ri net tie go, któ ry przełożył uprze d nio Ka rel Čapek (zob.
Čapek 1993, s. 174). Uwa ż nym czy te l ni kom fe lie to nu Otevřená ok na
mogły jed nak za paść w pa mięć i in ne Ne u man no wskie kon klu zje.
Cho cia ż by ta ka:

Každý pořádný politik, žur na li sta, burzián, obchodník, inženýr, průmyslník etc.
etc. jest dokonalý člověk futuristický a byl jím dávno předtím, než vy na le zen byl
futuristický ism (Neumann 1973, s. 36).

Al bo ta zna cz nie mo c nie j sza:

Zdá se, že budeme míti překrásný podzim. Pan ychi du paséismu zasnoubíme
s pochodněmi fu tu ri s mu (Neumann 1973, s. 38).

Po nie waż po do bnych bon mo tów zna j du je się w zbio rze Ať žije
život! bar dzo wie le, zwykło się cza sem twier dzić, że gdy by nie Ne u -
mann, fu tu ryzm mógłby w la tach dzie siątych nie wzbu dzić w Cze -
chach żad ne go zain tere so wa nia (np. Papoušek 2007, s. 40). Naj bar -
dziej jed nak cha ra kte ry styczny dla na stro jów pa nujących w całym
krę gu przed wo jen nej awan gar dy wy da je się sam Al ma nach na rok
1914, ogłoszo ny je sie nią 1913 ro ku. Było to wpra w dzie dzieło ekle -
kty cz ne, mo że na wet nie spó j ne, ale też nie bez ra cji nie któ rzy kry ty cy
od ra zu połączy li je z włoskim fu tu ry z mem (zob. Strohsová 1963,
s. 46–49). Sko ja rze nia z te o rią fu tu ry z mu mógł prze cież bu dzić już ty -
tuł tej pu b li ka cji, któ ry wy ra ź nie su ge ro wał działanie skie ro wa ne na
przyszłość. Nie było ta k że zbie giem oko li cz no ści, że jądro al ma na chu 
sta no wiły si l nie fu tu ry zujące wie r sze Ne u man na oraz trzy pro zy Jo se -
fa Čapka, rów nież cze r piące z futu ry sty cz nej rek wizy to r ni. Wre sz cie
rzecz chy ba naj waż nie j sza: al ma nach przy niósł aż dwa no we szki ce
teo re ty cz ne. Ja ko je den z osta t nich te kstów po mie sz czo no w al ma na -
chu Včerejšek a dnešek hudební fo r my pra skie go mu zy ko lo ga
Václava Štěpána, rzecz o po trze bie po szu ki wań dy na mi cz nych fo r -
muł kom pozy to r skich, czy li mu zy cz nych od po wied ni ków wo l ne go
wie r sza. Mie j s ce cen tra l ne w to mie za j mo wała zaś ob sze r na roz pra -

wka Vla sti s la va Ho f ma na Duch přeměny v umění výtvarném – tekst
za wie rający sze reg cy ta tów i je sz cze wię cej kryp to cy ta tów z Ma ni fe -
stu fu tu ry z mu. Ho f man twier dził tu taj na przykład, że współcze s na
sztu ka two rzy ar ty sty cz ny ek wi wa lent świa ta pod porządko wa ne go
wie dzy, te ch ni ce i szy b ko ści. Tym cza sem Ma ri net ti pi sał o tym, że
współcze s ny świat wzbo ga cił się o no we pię k no: „pię k no szy b ko -
ści”3. Ho f man oświa d czał, że no wa po e zja, no we ma la r stwo i ar chi te -
ktu ra mają od bio r cę nie po ko ić. Ma ri net ti, jak wia do mo, pragnął
sławić „agre sy w ny ruch i gorączkową bez sen ność”. Ho f man pi sał, że
aby two rzyć no we pię k no, trze ba się naj pierw wy zbyć sen ty men tów
do sztu ki da w nej. Ma ri net ti chciał po pro stu bu rzyć mu zea, bi b lio te ki
i aka de mie. U Ho f ma na czy ta my, że no wo cze s ny ar ty sta po wi nien
sku pić się na przed mio tach re a l nych. Ma ri net ti ape lo wał do po etów,
aby cały swój za pał po świę ci li „dla po mno że nia en tu zja z mu i ża ru w
ele men tach pie r wo t nych”. Ho f man pod kre ślał, że dzieła ar ty sty cz ne
po wstają w tej sa mej rze czy wi sto ści, co pra ce che mi ków, fi zy ków czy 
in ży nie rów. Ma ri net ti pragnął opie wać „tłumy wstrząsa ne pracą”, dy -
miące fa bry ki, dwo r ce, mo sty i „sze roko pier ś ne lo ko mo ty wy”. W koń-  
cu też Ho f man ucie kał się do ty po wej dla fu tu ry stów me ta fo ry ki mi li -
ta r nej. Po wia dał, że no wa sztu ka ma działać na od bio r cę tak, jak na
żołnie rza działa odgłos se rii z ka ra bi nu ma szy no we go. Pod tym
względem ustę po wał mu i sam Ma ri net ti: ten pi sał je dy nie o pię k nie
au to mo bi lu, któ ry „zda je się pę dzić po ta śmie ka ra bi nu ma szy no -
wego”.

Po ta kiej pu b li ka cji już chy ba nie po zo sta wało au to rom al ma na chu 
nic in ne go, jak pro kla mo wać fu tu ryzm, ogłosić li k wi da cję hi sto rii
i dążyć do ra dy ka l nej re fo r my ję zy ka po ezji. Stało się jed nak ina czej.
W grud niu 1913 ro ku Ka rel Čapek oświa d czył kate go ry cz nie, że te o -
ria fu tu ry z mu jest całko wi cie ob ca cze skim twó r com, i to nie ty l ko ze
wzglę dów czy sto ar ty sty cz nych, ale ta k że z przy czyn mo ra l nych
(Čapek 1984, s. 349). Ja k by na gle za po mi nając, że je sz cze nie spełna
rok wcze ś niej za li czał fu tu ryzm do naj cie ka wszych zja wisk
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współcze s no ści (Čapek 1984, s. 240). Ist nie niu cze skie go fu tu ry z mu
na gle za prze czył też wkró t ce po tem Ne u mann w fe lie to nie Ku bism
čili aby by lo ja s no, po niekąd wy pie rając się tym sa mym włas nych
poglądów (zob. Ne u mann 1973, s. 128–129). Co łatwo od gadnąć, nie
za mie rza li bro nić te o rii Ma ri net tie go i po zo sta li przed sta wi cie le
przed wo jen nej awan gar dy.

Te raz już wy ja ś nie nie wszy stkich po wo dów te go rap to w ne go od -
wro tu od fu tu ry z mu mo że na strę czać pe w ne trud no ści, choć my ślę, że 
nie jest to aż tak skom pli ko wa ne, jak by wy ni kało z ob se r wa cji nie któ -
rych spe cja li stów. W mia rę prze ko nująco brzmi bo daj ty l ko da w ne
spo strze że nie Štěpána Vlašína do tyczące po sta wy Sta ni s la va Ko stki
Ne u man na: au tor to mu Ať žije život! wspo mi nał nie raz o po trze bie
syn te zy wie lu no wo cze s nych prądów ar ty sty cz nych, miał więc pra wo
sądzić, że bez wa run ko we przy ję cie za sad któ rego ko l wiek z iz mów,
w tym ta k że fu tu ry z mu, mo c no ogra ni czyłoby działania cze skich
awan gar dy stów (Vlašín 1975, s. 402). Nie ste ty, do tej opi nii Vlašína
od woływa no się dotąd z rza d ka. Zdzisław Nie dzie la uwa żał po pro stu, 
że w la tach dzie siątych założe nia teo re ty cz ne fu tu ry z mu przez ni ko go
nie były właści wie ro zu mia ne (Nie dzie la 1979, s. 136); stąd wnio sek,
że w ogó le nie na le żało li czyć na ich akce p ta cję. Ilo na Gwóź dź- Szew -
czen ko po sta no wiła zaś roz strzygnąć całą kwe stię za po mocą ta u to lo -
gii: „Odże g ny wa nie się od futu ry sty czne go wpływu związa ne jest
z przy ję ciem przez ów czesną pub li cy sty kę li te racką. Pó ź nie j szych ne -
ga ty w nych ko no ta cji fu tu ry z mu na le ży prze de wszy stkim upa try wać
w je go pie r wszych [...] świa de c twach od bio ru” (Gwóź dź- Szew czen -
ko 2009, s. 122). Zna czyłoby to z gru b sza ty le, że fu tu ryzm od rzu co no 
w Cze chach, po nie waż źle go tam przy ję to.

Przy pu sz czam, że za odtrące niem te o rii Ma ri net tie go prze ma wiały 
w la tach dzie siątych o wie le po ważnie j sze ar gu men ty. I że szło ta k że
o ar gu men ty na tu ry „mo ra l nej”, by posłużyć się sfo r mułowa niem Ka -
re la Čapka. Wy mie nię naj isto tnie j sze.

Po pie r wsze: głów ni re pre zen tan ci przed wo jen nej awan gar dy rze -
czy wi ście zda wa li się owład nię ci wizją syn te zy co naj mniej pa ru
współist niejących w owym cza sie iz mów. Mo gli w związku z tym ob -

fi cie cze r pać z te o rii ku bi z mu, fu tu ry z mu i eks pre sjo niz mu, a jed no -
cze ś nie kwe stio no wać zna cze nie ka ż de go z tych kie run ków.
Niewątpli wie mo ż na tu mó wić o „lę ku przed wpływem” al bo o wie rze 
we własną samo wysta rcza l ność – Vlašín miał ra cję. Usi l ne uni ka nie
jed noz na cz nych de kla ra cji brało się jed nak ta k że z prze ko na nia, że
po etów z krę gu Al ma na chu na rok 1914 mo że połączyć je dy nie ideał
sztu ki o cha ra kte rze ponad na ro do wym. Tym cza sem fu tu ryzm naj czę -
ściej ja wił się al ma na cho wym au to rom ja ko zja wi sko ty po wo
włoskie, związa ne ze sta g nacją czy na wet z mu ze a li zacją włoskiej ku -
l tu ry przełomu XIX i XX wie ku (z początku tak sa mo re a go wa no na
fu tu ryzm rów nież w Pol sce).

Po dru gie: po do b nie jak wie lu sprzy mie rze ń ców Ma ri net tie go
z pie r wsze go okre su fu tu ry z mu, rów nież au to rzy Al ma na chu na rok
1914 do strze ga li nie bez pie czeń stwa, ja kie mogły po ciągać za sobą
futu ry sty cz ne pro je kty re fo r my po ezji. Bra cia Čapkowie, The er i Ne u-
mann chę t nie go dzi li się więc na uwo l nie nie po ezji od ry mu i tra dy-
cyj ne go me trum, ale już po mysły o wy ru go wa niu in ter pun kcji czy
całko wi tej re zy g na cji ze skład ni przy j mo wa li bar dzo kry ty cz nie. Wy -
stę pując z po stu la tem „słów na wol no ści”, Ma ri net ti sta wał się de fa c -
to twórcą no wych ry go rów po ety c kich – co do te go chy ba wszy s cy
cze s cy po eci by li już w tym cza sie zgod ni. Na do miar przy ję cie owych 
no wych za sad oz na czałoby wy rze cze nie się wzo r ców Whi t ma no -
wskich, któ rym pra wie wszy s cy twó r cy z krę gu al ma na chu pra gnę li
po zo stać wie r ni. Fakt, że i po ezję Whi t ma na fu tu ry ści go to wi są ode-
słać do la mu sa, Ne u mann ko men to wał za tem kró t ko: „Děti zapírají
rády své ot ce” (Ne u mann 1973, s. 43).

Wre sz cie po trze cie: rza d ko się o tym pa mię ta, ale w początkach lat 
dzie siątych XX stu le cia fu tu ryzm tra kto wa no po wszech nie ja ko ruch
anty au stria cki. O ta ki wi ze ru nek sku te cz nie za dba li zresztą sa mi fu tu -
ry ści. Pod czas du żej im pre zy po ety c kiej, jaką zor gani zo wa no w Me -
dio la nie w lu tym 1910 ro ku, Ma ri net ti nie przy pad ko wo wy krzy ki wał
ze sce ny: „Precz z Au strią!” (zob. Ba u m garth 1978, s. 59). Nie bez ko -
ze ry też po tem wspo mi nał z dumą, że fu tu ry ści pa li li au stria c kie fla gi
(np. Ma ri net ti 1922, s. 8). Za cho wa nie to miało oczy wi sty pod tekst
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po li ty cz ny: od po wia dało na stro jom pa nującym wśród młodych
Włochów i wpi sy wało się w trwający od da w na włosko -a u stria cki
kon flikt wo kół Trie stu. Na pra wdę nie spo sób so bie wy ob ra zić, aby
po do b ne de mon stra cje orga ni zo wa li w Pra dze bra cia Čapkowie al bo
Ne u mann. W ro ku 1913 nie przyszłoby to na myśl ani Po la kom z Ga li -
cji, ani in nym mie sz ka ń com Au stro - Wę gier. Rzecz ja s na, nie licząc
obo zu ir re den ty stów.

Nie za mie rzam się wca le upie rać, że po ko le nie Al ma na chu na rok
1914 ko niec ko ń ców od rzu ciło fu tu ryzm ze wzglę dów „mo ra l nych”.
Nie twier dzę na wet, że owe wzglę dy ode grały ro lę za sad niczą. Uwa -
żam jed nak, że oma wiając re ce pcję da ne go kie run ku – czy to w Cze -
chach, czy gdzie ko l wiek in dziej – nie po win ni śmy le kce wa żyć uwa -
run ko wań hi sto ry cz nych. Jest fa ktem, że fu tu ryzm pol ski wy buchł do -
pie ro po ro ku 1918, i to naj pierw w Wa r sza wie, a do pie ro po tem
w Kra ko wie. Ta k że ukra i ń ski que ro fu tu ryzm nie na ro dził się we Lwo -
wie, lecz w Ki jo wie – położo nym po za te ry to rium pa ń stwa Hab s bu r -
gów. Je sz cze w tekście Otevřená ok na Ne u mann za pe w niał co pra -
wda, iż: „není důvodů, aby to, co se děje v 1913 v Paříži, v Londýně,
v Římě, v Berlíně, ne mo hlo se díti v 1913 v Pra ze” (Ne u mann 1973,
s. 33). Ale i Ne u mann, i in ni cze s cy twó r cy wie dzie li już wte dy do sko -
na le, że w mo na r chii nie ma na fu tu ryzm mie j s ca.

Czy w ta kim ra zie kon ce pcje Ma ri net tie go w ja ki ko l wiek spo sób
wpłynęły na pra kty kę po etycką przed wo jen nej awan gar dy?

Sto sun ko wo naj wię cej mie j s ca po świę ciła te mu za gad nie niu Ilo na
Gwóź dź- Szew czen ko we wspo mnia nej przeze mnie wcze ś niej mo no -
gra fii Fu tu ryzm w cze skim pe j za żu li te ra c kim. Nie ste ty, z ró ż nym efe -
ktem. Nie prze czę, że za da nie, ja kie wy zna czyła so bie wrocławska
bo he mi stka, było nie zwy kle am bi t ne – cho dziło jej bo wiem o ana li zę
„w s z e  l  k i c h  prze ja wów po świa d czających obe cność fu tu ry z mu
w cze skiej prze strze ni li te ra c kiej” (Gwóź dź- Szew czen ko 2009, s. 31;
wy róż nie nie – M.S.). Osta te cz nie hi sto ry czka za wę ziła, co pra wda,
po le ba da w cze, przy wołując ty l ko wy po wie dzi wy bra ne lub – jak sa -
ma stwier dziła – „naj bar dziej chara ktery sty cz ne” (ibi dem, s. 39), ale
i tak do syć szy b ko udało jej się zgro ma dzić ma te riał po twier dzający

jej przy pu sz cze nia wstę p ne. Co go r sza, rów nie prę d ko doszła ta k że do 
wnio sku, iż kon ce pcje Ma ri net tie go sta no wiły głów ny punkt od nie -
sie nia dla pra wie całej li te ra tu ry cze skiej spod zna ku awan gar dy. I że,
na dobrą spra wę, fu tu ryzm trze ba by na grun cie cze skim tra kto wać ja -
ko sy no nim awan gar dy z mu. Mam wra że nie, że te o rie włoskich fu tu -
ry stów chwi la mi wręcz ja wiły się bo he mi st ce ja ko byt re a l ny, i to byt
po sia dający ce chy antro pomor fi cz ne. To za pe w ne dla te go uz nała fu -
tu ryzm za per so na non gra ta w cze skim ży ciu li te ra c kim (ibi dem,
s. 37); dla te go nie co da lej bar dzo ob sze r nie pi sała o „deper soni fi ka cji
fu tu ry z mu” (ibi dem, s. 62–79).

Na le ży się wsza k że zgo dzić z jedną re fleksją wrocławskiej au to -
rki: za uro cze nie te o ria mi i no wa to r stwem twó r czo ści czołowych fu tu -
ry stów znacząco przy czy niło się do odpsy cholo gizo wa nia cze skiej
po ezji (por. ibi dem, s. 103–115). Już Ka rel Čapek z za do wo le niem
stwier dzał w szki cu ogłoszo nym wiosną 1913 ro ku, że no wa po e zja w
ko ń cu za czy na się mie rzyć ze świa tem re a l nym: na re sz cie mó wi o
ma sach, a nie ty l ko o jed no stkach, nie prze mi l cza do ko nań współcze s -
nej cy wi li za cji, nie uni ka przed sta wień wie l kie go mia sta (Čapek
1984, s. 304–305). W la tach dzie siątych po ezję prze sta je wre sz cie za j -
mo wać je dy nie wnę trze ar ty sty; co raz bar dziej in te re su je ją to, co ar -
ty stę ota cza. Głów ny punkt cię ż ko ści cze skiej po ezji wy ra ź nie prze -
su wa się z pod mio tu na przed miot, re a li zując tym sa mym je den z naj -
waż nie j szych po stu la tów fu tu ry z mu – ode jście od abs tra kcji i opo wie -
dze nie się za tym, co rze czy wi ste. Zna ko mi cie uchwy cił tę prze mia nę
Ne u mann:

Z proparfémovaného budoáru byli jsme prostě vyhnáni na čerstvý vzduch. Ne k -
ve tou nám již liliové záhony v zahradách duše, neslyšíme již violu naladěnou co mož-
ná nejhlouběji, ale vidíme a slyšíme věci mnohem drsnější a mnohem lomozivější,
silné, kategorické, vítězné a velebné. Slyšíme lesy hučeti, oceán ječeti, ka ta stro fy
bouří a lidové sla v no sti a syndikalistické davy, kladiva vřískají v železárnách, na
ulicích auta pouštějí hlučně benzínové větry, ve vzduchu bzučí le ta d la. Nezdá se nám,
že by byl dosud čas houslových písní, naopak: všechny ty předešlé je mno sti, něhy,
odstíny zevšedněly na dosah nejpohodlnějších epigonů a veršujících gymnasistů,
básnický slovník náš musí býti omlazen, pobarbarštěn, vyproštěn ze zobecnělé he z ko -
sti (Neumann 1973, s. 79–80).
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Jest to być mo że naj traf nie j szy opis przełomu, ja ki do ko nu je się
w cze skiej po ezji za sprawą po ko le nia Al ma na chu na rok 1914. Pe w -
nie na wet niew pra w ne oko do strze że od ra zu, że po e zja lat dzie siątych 
do syć szy b ko wzbo ga ca się o nową le ksy kę: po ja wia się w niej mo wa
po to cz na, try wia li z my, do wie r szy wdzie rają się też po ję cia z ję zy ka
po li ty ki i go spo dar ki, kró t ko mó wiąc – słow ni c two, któ re wcze ś niej
uwa ża no za nie po ety c kie. To wszy stko jed nak nie dzie je się sa mo ist -
nie; to sku tek prze ob ra żeń w ob rę bie sa mej te ma ty ki po ezji. Au to rzy z 
krę gu al ma na chu od kry wają sfe ry rze czy wi sto ści, któ re w ogó le nie
były dotąd obe c ne w twó r czo ści ar ty sty cz nej. Co raz od wa ż niej wpro -
wa dzają do swych utwo rów ele men ty całkiem no wej iko no gra fii.
Neumann w jed nym z te kstów po wia dał o tym bez ogró dek:

Nové básnické hnutí klade dvojí hold k nohám technikům. Předně rozšiřuje své
obrazové bohatství o materiál, jejž po sky tu je te ch ni ka, po druhé nepřeje si nic tak
vroucně jako os la vo va ti slovem básnickým technické činy. Naše nové básně budou se 
jme no va ti Trans at lan tik, Monoplán, Vodovod, Tunel, Viadukt. A víra, kterou máme
v sebe a v přícházející ge ne ra ci, praví nám, že to nebudou básně o nic horší než ty,
které se jme no va ly Salome nebo Ukřižovaný. A tam, kde básníci předcházející ge ne -
ra ce symbolistické chtěli toliko nuanci a rajskou hudbu, budeme my zcela spo ko je ni,
uslyší-li čtenáři z našich básní rytmus vagónů, šum hřídelů a rachot ozubených kol.
Jsme navýsost syti starých přeohmataných syžetů a věcí nabubřelých po eti c kou
posvátností jako starý piják pivem, jsme syti všeho toho epigonského klinkybřinkání
a fňukání, třebaže je to „dotykané” a požehnané velekněžími, odcházíme od oltářů
a kněží umění k životu a k občanům, a poněvadž moderní občan není myslitelný bez
te ch ni ky a poněvadž právě te ch ni ka jest pro nás svět skoro panenský a nadto svět ne -
za s louženě nám zakazovaný, máme z te ch ni ky svou radost největší: s očíma úžaslýma 
a jiskřícíma civíme na poklad, jenž se nám náhle otevřel jako v pohádce onen, když se
čtou pašije (Neumann 1973, s. 47).

Tom Nové zpěvy, choć opub li ko wa ny przez Ne u man na do pie ro
w 1918 ro ku, do wo dził, że nie była to wyłącz nie słow na de kla ra cja.
Książka nie za wie rała wpra w dzie wie r szy o ty tułach Via dukt, Mo no-
plán czy Trans at lan tik, ale chy ba głów nie dla te go, że wy pełniały ją
ob ra zy in nych zdo by czy cywi liza cy j nych XX wie ku. Uwa ż na le ktu ra
zbio ru Nové zpěvy roz wie wa, jak sądzę, wsze l kie wątpli wo ści: ba cz ne 
przy pa try wa nie się działaniom włoskich fu tu ry stów isto t nie nie po-
szło w Cze chach na ma r ne.
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Sa bi na PYTEL

Katowice

Roz wój po wie ści gro zy w li te ra tu rze cze skiej

W cze skiej te o rii li te ra tu ry fun kcjo nu je ki l ka te r mi nów na okre śle -
nie in te re sującej nas od mia ny po wie ści: gotický román, hrůzostrašný
román, román hrůzy, černý román, krvavý román (krvák, krvas). Ist -
nie nie tak wie l kiej ilo ści nazw jest spo wo do wa ne prze j mo wa niem ko -
le j nych nazw przy na le ż nych do ró ż nych (na ro do wych) tra dy cji li te ra -
c kich, np. gotický román to tłuma cze nie an gie l skie go te r mi nu go t hic
no vel, román hrůzy – nie mie c kie go Scha u er ro man, a černý román –
fran cu skie go ro man nor (Mocná, Pe ter ka 2004, s. 219). Krvavý román 
zaś niewątpli wie spo pula ry zo wał Jo sef Váchal (1990, s. 13–63), któ ry 
w swo jej książce podjął się nie ty l ko za pre zen towa nia pro to ty pu
„krwa wej po wie ści”, ale rów nież przed sta wił swój pogląd na te mat
po zy cji jej w li te ra tu rze cze skiej. Pi sarz bo wiem uwa ża, że krvavý
román wy wo dzi się z tra dy cji śred nio wie cz nych opo wie ści ry ce r skich 
oraz szes nasto wie cz nych hi sto rii dwo r skich, zwłasz cza hi sto rii dwo ru 
pa pie skie go1. 

Mo ty wy po wie ści gro zy za wie ra ta k że kro ni ka de Pflünstera
o chara ktery sty cz nym ty tu le O jed nom raubířském obe rhau ptma no vi,
který v Holšteyně 372 lidí a malých pa cho lat ze světa zpro vo dil, za kte -
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1 J. Čermák źródeł li te ra tu ry try wia l nej (bo z takiej wywodzi powieść gotycką)
upatruje również w innych gatunkach: „Zásobárnou triviální li te ra tu ry je většina
velkých zdrojů starší prózy, bytˇ nestejnou měrou: středověké chansons de geste,
zpravidla ve svých prozaických převodech, italské renesanční eposy, pikareskní
román španělské, ale i francouzské a anglické větve, z něhož triviální autoři často
berou kompoziční schéma, dále li te ra tu ra 18. století jako celek se svými dobrodruž- 
nými, pastorálními a sentimentálními romány a dramaty, orientálními povídkami,
a kromě toho kdejaký životopis” (Čermák 1968, s. 222).

T h e e r  O., 1913, Mladá česká poesie, „Přehled” 11 (1912–1913), č. 24, s. 407–409.
V l a š í n  Š., 1975, Od civilizační poezie k poezii proletářské. K Neumannovu bás-

nickému vývoji v letech 1913–1923, „Česká literatura” 23, č. 5, s. 398–410.
Ż u r o w s k i  M., 1959, Teoretycy futuryzmu, „Przegląd Huma ni sty cz ny” 3, nr 5,

s. 167–176.

Sum ma ry

In pre vio us writings on Czech li te ra tu re of the 20th century, Futurism has usually
only been men tio ned in passing, as if it were a sha me ful matter. At best, it is spoken of
as a Fu tu rist episode or as a mo men ta ry fa s ci na tion for a small group of Czech poets
and writers. The sta te ments of the leading re pre sen tati ves of the Al ma nach na rok
1914 (Almanac for the year 1914) ge ne ra tion show, however, that in the period from
1912–1914 the ideas of the Italian Fu tu rists were the most im po r tant source of in spi ra -
tion for many Czech artists. This con ce p tion of art and poetry cle a r ly in flu en ced them.
This ar ti c le recalls the re la tion s hips to the pro gram me of Italian Fu tu rism which can
be found in the works of S. K. Neumann, K. Čapek, J. Čapek, O. Theer and V. Hof-
man. It also in di ca tes the three reasons why Czech writers finally di so w ned
Marinetti’s in flu en ce and came to the con c lu sion that the whole concept of Fu tu rism
was inap pro pria te. This hap pe ned be ca u se the artists ga t he red around Almanac for the 
year 1914: (1) did not want to be iden ti fied with only one ar ti stic trend; (2) did not
accept some of the Fu tu rist projects for the reform of the lan gu a ge of poetry; and (3)
could not admit to Fu tu rism be ca u se the whole trend was con si de red an ti -A u strian.



režto zločiněni, pro ve y stra hu jiným, na popravním žebříku po 14 dní
uvázán za přirození vi sel, a ta k że Padovská hi sto rie o mni chu za mu ro -
wa nym je sz cze za ży cia, któ ry uniknąwszy śmie r ci, mścił się na
swych prze ciw ni kach. Obie te hi sto rie były czę stym mo ty wem, po
któ ry się gały na stę p ne po ko le nia pi sa rzy (wy sta r czy tu wspo mnieć
o Dra cu li, okru t nym he ge mo nie, czy mni chach i za kon ni cach, będą-
cych bo ha te ra mi wie lu po pu la r nych po wie ści, jak cho ć by Mni cha Le -
wi sa czy Za kon ni cy Di de ro ta). Na to miast mo tyw za mu ro wa nia za ży -
cia jest przy ta cza ny rów nież przez współcze s nych pi sa rzy (np. w Mo -
no lo gu o ma r twej mni sz ce Gu sta wa Herlin ga-Gru dziń skie go). 

Źródła cze skiej po wie ści go ty c kiej zna j do wałyby się w li te ra tu rze
ni skiej, pi sa nej dla roz ry w ki lu du, zwłasz cza w utwo rach przy go do -
wych i opo wia stkach o zbó jach. Czę sto były to pseu do kro ni ki opo -
wia dające o „stra sz nych dzie jach” ja kie goś ro du (lub ty l ko ki l ku je go
człon ków), jak to ma mie j s ce cho ć by w przy pa d ku He r man no vej kro -
ni ki, opa r tej na uta r tym sche ma cie hi sto rii pię k nej szla ch cian ki po -
zba wio nej czci i mie nia przez okru t ne go prze ciw ni ka, któ ra jed nak
zna j du je mści cie la w oso bie po ta je m nie pod ko chujące go się w niej
gie r m ka, przy czym utwór ten nie opie wa miłości sen ty men tal nej czy
pla to ni cz nej:

Hermannová kronika však měla ve své romantičnosti ještě tu přednost, vůči
novějšímu románu, že nevzhýbala se ni kte rak důkladnějšímu popisu milostných scen
a pohlavního aktu, jak to novějši písemnictví z důvodů falešné morálky činí, naopak:
líčení tělesné zda t no sti rytířů bylo čtenářům řečeno takřka plnou hubou hezky
neodmeně, a tak tehdejši čtenáři byli více přesvědčení o mužném zjevu onoho
milovníka než dnes, kdy podobné zachvácení erotické je v knize vytečkováno, nebo
mílenec po „vášnivém spojení” ihned odchází, což by skeptik impotencí dotýčného
vykládati si mohl (Váchal 1990, s. 33).

Śla dy tak od wa ż nych opi sów ero ty cz nych od naj du je my ta k że
u mar ki za de Sade’a, a ta k że w sa dy sty cz nych sce nach po wie ści gro zy 
(szcze gó l nie fran cu skiej, gdzie ero tyzm uto ż sa mia no z fre nezją).

Według Váchala szcze gó l ny wpływ na li te ra tu rę gro zy miała twó r -
czość nie mie cka:

Tyto en tre vue (v počtu, pokud vím, 125) o pamětíhodných vrazích, travičích
a mordýřích, jako byli: Güldenen Ta fe l - Dieb Nickel Listen, Kir chen -Ra u ber Lips
Tullian, z reků Camillo a Caesar Borgia, saský raubířský princ Kunz a Aruch Bar ba ro -
sa atd., nejsou pouhými popisy krvavé hi sto rie, leč již do ko na lou kostrou románu
krvavého tak jak nová doba jej aranžuje, vzdor své zastaralé formě, dialogu (Váchal
1990, s. 34).

Były to po wie ści prze de wszy stkim o chara ktery sty cz nych długich 
ty tułach2, opi sujące przy go dy okru t nych pi ra tów, zbó j ni ków, ry ce rzy
lub książąt. Jed nak aby hi sto rie te uczy nić cie ka wszy mi, ich akcje
umie sz cza no w eg zo ty cz nym śro do wi sku, np. na połud niu Eu ro py
(Hi sz pa nia, Włochy) bądź w nie zna nych kra i nach. Utwo ry te naj czę -
ściej nie pre zen to wały wy so kie go po zio mu arty sty cz ne go, ale trzy -
mały czy te l ni ka w ciągłym na pię ciu, dla te go ich po pu la r ność była
zna cz na. Co ko l wiek by o nich po wie dzieć, trze ba przy znać, że przy -
czy niły się do roz wo ju czy tel ni c twa wśród pro ste go lu du3. Po noć ty l -
ko w Nie mczech do 1735 ro ku wyszło około stu ta kich po zy cji (a to
był do pie ro początek za le wu ryn ku „krwa wy mi po wie ścia mi”).

Krvavý román po sia dał swoją ści śle okre śloną stru ktu rę. Mu siał
też spełniać okre ślo ne ce le.

Cha ra kter dobrého, typického krváku je ušlechtilý pri mi tiv a nikoli ra fi no va nost,
čas minulý neb přitomný, nikdy však ztřeštěná nebo přemrštěná bu do u c nost, lidé
z této země, zdraví a přímí, nikdy chorobní ideály neb apatičtí: vždy žijí, jednají
a neztrácejí půdu pod nohama, bytˇ vraždili nebo trpěli.
   Rovněž vše abstraktní je krvákům ci zo. Krom vy d lužených z jiných knih staféži
demonických, strašidelných a hrůzostrašných nemá pravý krvavý román té nejmenši
známky po nějaké me ta fi si ce neb my sti ce (Váchal 1990, s. 41).
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2 Np. „Mordýř Oranienský, aneb zazděný vévoda z Llyttle, vypsání politického
pronásledování trhanů španělskými In kvi si to ry” lub „Šlechticova láska na zemi
a v podzemních žalářích, či-li třikráte zkompeskovaná pýcha jednoho hraběte, který 
stíhán osudem stav šlechtický za vůdcovstí bandy lupičské proměnil, v žalářích
oupěl, na popraviště veden byl; vždy však skrze šlechetnost jedné ctné a urozené
dámy vy s vo bo zen a na živu zachovén byl”.

3 Váchal nawet ze szczyptą złośliwości stwierdza, że ak wi zy to rzy wydawnictw
Hynka czy Bensingera, które to spe cja li zo wały się w drukowaniu tego rodzaju
powieści, docierali do tych wsi, gdzie nie posiadano Biblii.



Ponad to mo ra l ność obo wiązująca w krva vym románie nie wie le
wspó l ne go miała z pra widłami miłości chrze ści ja ń skiej (ra czej obo -
wiązu je staro testa men to wa za sa da „oko za oko, ząb za ząb”). Oso by
słabe prze gry wały, a naj wię ksi złoczy ń cy ucho dzi li cało, ich po mo c -
ni cy zaś by li ka ra ni.

Na zwa krvavý román niewątpli wie zo stała wy my ślo na przez
złośli wych kry ty ków, któ rzy uwa żają, że do mi nującą cechą te go ty pu
li te ra tu ry jest „krew lejąca się wia dra mi”. Váchal kontr argu men tu je,
iż w po wie ściach hi sto ry cz nych li cz ba za bi tych przy pa dająca na 100
stron te kstu jest zna cz nie wy ższa, a opi sy okru t nych eg ze ku cji o wie le
bar dziej szcze gółowe niż po zo sta lych epi zo dów. Co wię cej, w krvá-
kach czę sto do pie ro na osta t niej – sie dem set osiem dzie siątej szó stej
stro nie – zda rza się pie r wsze i je dy ne mor de r stwo. Na le ży tu taj do dać, 
że zna cz na wię kszość tych po wie ści cha ra kte ryzo wała się bar dzo
dużą ob ję to ścią (na wet do trzech -czte rech ty się cy stron), czę sto wy -
da wa no je w ki l ku lub ki l ku na stu ze szy tach (być mo że jest to źródło
po pu la r nych do dziś se rii wy da w ni czych). Szy b ki roz wój i pu la r ność
krwa wych po wie ści zbiegły się mniej wię cej w cza sie z od ro dze niem
na ro do wym w Cze chach, kie dy – z jed nej stro ny – były tę pio ne przez
pu ry stów ję zy ko wych (za zanie czy sz cza nie cze sz czy z ny zbyt li cz ny -
mi po ży cz ka mi ger ma ń ski mi), przez cze skich na cjo na li stów (za po -
dej mo wa nie błahej te ma ty ki i mie r ny po ziom ar ty sty cz ny) oraz przez
wład zę au striacką (za po sta ci mni chów za przed anych diabłu i upad-
łych mni szek, co uwa ża no za nie bez pie cz ne ten den cje anty kle ryka l -
ne). Z dru giej zaś stro ny ga tu nek ten był wy ko rzy sta ny przez nie któ -
rych pi sa rzy (np. Ka r la Sa bi nę) do przy po mnie nia wzniosłej hi sto rii
na ro du cze skie go i je go bo ha te r skich wystąpień w ob ro nie wol no ści.
Zwa ży wszy na po pu la r ność tej li te ra tu ry w śro do wi sku wie j skim,
była do do bra oka zja, aby idee pa trio ty cz ne „zbłądziły pod strze chy”,
cho ć by i w ta kiej fo r mie. Nie ste ty, wię kszość przed sta wi cie li od ro -
dze nia pod jęło wa l kę z krwa wy mi po wie ścia mi, dla te go w sto sun ko-
wo niedługim cza sie zni k nęły one zu pełnie z bi b lio tek i prze stały być
ku po wa ne w śro do wi sku wie j skim. 

Váchal wy ró ż nił dwa ty py krwa wych po wie ści: krvák pro život
i krvák pro krvák. Pie r wszy, sta r szy, cha ra kte ryzu je się tym, że za ka ż -
dy czyn (do bry bądź zły) cze ka bo ha te ra zapłata. Po sta cie są sta ty cz -
ne, cza r no - białe. Ak cja nie jest zbyt skom pli ko wa na, a utwór po sia da
mało po sta ci dru gop la no wych. Dru gi typ, pó ź nie j szy, po wsta wał pod
wpływem po wie ści fran cu skiej. Ce chu je go prze de wszy stkim zna cz -
ne prze pla ta nie wątków oraz fakt, że nie za wsze zwy cię ża spra wie d li -
wość (cza sem zbrod nie uchodzą bez ka r nie). Nie ma już w nich na iw -
no ści i pry mity w no ści akcji chara ktery sty cz nych dla po wie ści krvák
pro život.

Pie r wsze krwa we po wie ści otrzy my wały bo gatą sza tę gra ficzną,
były ilu stro wa ne li to gra fia mi i drze wo ry ta mi. Opi sy wały hi sto rie za -
czer p nię te z dzie jów na ro do wych, ale kie dy nastąpił upa dek te j że li te -
ra tu ry, za miast ory gi na l nych cze skich po wie ści – za czę to wy da wać
bądź nie udo l ne tłuma cze nia dzieł ob cych, bądź – co go r sza – prze pi -
sy wa no całe fra g men ty z dzieł Po ego, Sade’a czy Schil le ra, pod pi -
sując swo im na zwi skiem. 

Pra wdzi wy re ne sans prze ży wają opo wie ści ry ce r skie pi sa ne dla
lu du (por. Dějiny české li te ra tu ry 1960, s. 89–90), coś w ro dza ju po -
wie ści go ty c kiej, któ rej akcję umie sz czo no w śred nio wie cz nych za -
mkach cze skich, w ślad za nie mie c ki mi po wie ścia mi Ch. H. Spießa.
Ponad to do da wa no „szczy p tę na pię cia”: wzru szającą fa bułę, dra ma -
ty cz ne sce ny, opi sy pato lo gi cz nych i budzących gro zę sy tu a cji itp.
Miał one mo c niej od działywać na stro nę emo cjo nalną czy te l ni ka, czę -
sto kroć wzru szały, dla te go wi dać w tym przy pa d ku ten den cję do wy -
ol brzy mia nia i prze sa dy (co sy tu u je ten ro dzaj li te ra tu ry na gra ni cy
po wie ści i pa ro dii). Najpo pular nie j szym au to rem w tym przy pa d ku
oka zał się Pro kop Šedivý, któ ry w ory gi na l ny spo sób do pełnił epi zod
z kro ni ki Hájka o cze skich ama zon kach (w ten spo sób po wstało je go
pie r wsze ry ce r skie opo wia da nie). In ne utwo ry Šedivego były naj czę -
ściej prze ró b ka mi nie mie c kich utwo rów Spießa i F. A. Pa b sta, ad ap to -
wa nych dla cze skie go śro do wi ska. Część z nich mo ż na za kla syfi ko -
wać ja ko po wie ści hi sto ry cz ne, ale z za strze że niem, że po tra ktu je my
je ja ko pro to typ hrůzostrašnych po wie ści, na co wska zują pie r wia stek
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nie samo wi to ści, pie r wszo- i dru gop la no we po sta ci sza le ń ców, spląta -
ne lo sy bo ha te rów i po sta ci dru gop la no wych (za rów no po zy ty w nych,
jak i ne ga ty w nych, złoczy ń ców). Do najpo pular nie j szych prze ró bek
po wie ści nie mie c kich Šedivego na le ży za li czyć: Zazděná slečna aneb 
Podivné příhody Ma rie z Ho hen tu ru (1794), Krásná Oli vie aneb
Strašidlo u bílé věže (1798) oraz Skalní duchové aneb Příhody ba ro na
z Bi nen ba chu (1798). Jo sef Hrabák do da je, iż właś nie w tych utwo -
rach na le ży szu kać źró deł hor ro ru po wie ści gro zy:

Hrůza na hrůzu, zločin na zločin, tajemné prostředí středověkého hradu s pod-
zemními cho d ba mi i strašidly – zkrátka je zde všechno, co patří k horroru. Nelze také
ne my s let na středověkou rytířskou epiku, jenže tam bojoval rytíř s draky, zde jsou
nadpřirozené bytosti, které řeší si tu a ci bez řinčení zbraněmi ( Hrabák 1981, s. 164).

Skąd jed nak ta kie roz bie ż no ści w wy zna cza niu źró deł po wie ści
go ty c kiej w Cze chach i w Eu ro pie? W An glii czy Fran cji ga tu nek ten
łączo no z li te ra turą wy soką, two rzoną dla lu dzi wy kształco nych, czę -
sto kroć z wy ższych sfer, w Cze chach zaś wy wo dził się on z li te ra tu ry
lu do wej, to też był pi sa ny dla lu du. Do pie ro w do bie ro man ty z mu –
naj pra wdopo dob niej – wątki z po wie ści i po dań zo stały wchłonię te do 
ku l tu ry wy so kiej:

Gotický román se po hy bu je na rozhraní mezi li te ra tu rou populární a uměleckou.
Na jedné straně se stýká s knížkami lidového čtení (přispívaje k jejich mo der ni za ci
v duchu rodící se romantické sen zi bi li ty), na druhé straně se stává in spi ra ci pro
romantický historický román (W. Scott: Ke ni l worth; V. Hugo: Chrám Matky Boží
v Paříži; K.H. Mácha: Cikáni) i pro ro man tic kou poezii (uhrančivi mužští protaginisté 
gotických románu jsou předobrazy hrdinů Byronových či Shellyových). Předjímá
rovněž moderní horor a kriminální román (Mocná, Peterka 2004, s. 220). 

Je śli przy po mnieć, że Mácha chę t nie roz czy ty wał się w dziełach
Spießa, prze sta nie nas dzi wić, dla cze go młody po eta wpro wa dził do
swej twó r czo ści tak wie le wątków z po wie ści gro zy (np. w Křivo-
kladzie wy ko rzy stał mo tyw ka ta i so bo w tó ra kró la, na to miast w Po uti
krkonošskiej wró cił do po pu la r nych po sta ci ma r twych mni chów). Ta -
k że wspo mnia ny już Ka rel Sa bi na posłużył się go ty cy z mem w Hrob-
níku. To głów nie tym dwom au to rom po wieść go ty cka w Cze chach
za wdzię cza wnie sie nie do li te ra tu ry am bi t nej. Jo sef Čermák tak cha -

ra kte ryzu je zna cz ny wzrost popu la r no ści černego románu w ów cze s -
nej li te ra tu rze ro man ty cz nej:

Přetlumočme nebásnickou řečí základní téma Máchova Máje a zbude nám krutě
melodramatický substrát, jakýsi společný jme no va tel dobového vkusu. Příběh
o synovi, který za mor do val otce oplátkou za to, že mu svedl milou. Prozaický základ
této skvělé básně bude re zo no vat s li te ra tu rou, která se v dobách Máchova mládí
v české i německé Praze četla v neuvěřitelných kvantech, a to od nevinně a sladce do -
bro družných příběhu až po horror s názvy á la Blu ten de Gestalt mit Dolch und Lampe. 
[...] Vrcho l ky romantické li te ra tu ry cnějí z oceánu triviální li te ra tu ry. Balzac napsal
„před svým narozením” přibližně dvě desítky černých románu. Pro Vi c to ra Hugo,
jehož otec, jak známo, polapil slavného loupežníka jménem Fra Diavolo, byly straši-
delné, rytířsko-loupežnické romány odrazovým můstkem k literatuře. Pan dvorní rada 
Goethe byl nekorunovaným králem Výmaru, ale když šel ráno do úřadu Chri stian
August Vulpius – shodou okolností jego švagr – vybíhaly z domů služky a uka zo va ly
si na něho plny nepřekonatelného obdivu. Jak by ne, kdo jiný než on napsal slevného
Ri na l da Ri nal di ni ho? (Čermák 1968, s. 220)

Cze ska po wieść gro zy do by od ro dze nio wej nie zby t nio od bie ga od 
wzo rów za chod nich. Po do b nie jak w An glii czy we Fran cji cze s cy au -
to rzy krok po kro ku od kry wa li przed czy te l ni kiem „ma te ma ty kę gro-
zy”, spo so by sto p nio wa nia na pię cia i wpro wa dza nia me cha ni z mu
nie zwykłości tak, aby gro za ni mi wy wołana była źródłem prze ży cia
este ty cz ne go. Przy czym prze ra ża nie czy te l ni ka mo że być bądź „me -
to da mi na tu ral ny mi” (je śli jest wy wołane przez zda rze nia budzące
gro zę, a któ rych nie mo ż na wytłuma czyć w lo gi cz ny spo sób) bądź
„me to da mi ana lity cz ny mi” (strach jest indy widu a l nym uczu ciem
osiąga nym przez pi sa rza dzię ki całemu me cha niz mo wi śro d ków ewo -
kujących prze ży cie gro zy, jed nak wszy stkie dzi w ne zbie gi oko li cz no -
ści i ta je mni cze wy pa d ki zna j dują ra cjo nalną mo ty wa cję; jest to tzw.
me to da ana li ty cz na wyko rzy sty wa na przez pó ź nie j sze po wie ści dete -
ktywi sty cz ne; por. też Čermák 1968, s. 222). Jak ko l wiek wy wo dzi się
ona z li te ra tu ry „try wia l nej” (okre śle nie Čermáka), to jed nak jej au to -
rom nie ob ce są śro d ki upraw dopo dob nia nia sy tu a cji po przez ró ż ne go
ro dza ju mi sty fi ka cje4, spo ty ka ne w li te ra tu rze wy so kiej (np. Pie ś ni
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4 Podstawą takiej powieści naj czę ściej miał być stary rękopis zna le zio ny w ta je -
mni czych oko li cz no ściach. Jeszcze lepiej byłoby, gdyby był on zachowany niepeł-



Osja na w An glii czy Ru ko pis zelenohorský lub Ru ko pis královědvor-
ský w Cze chach). Z dru giej stro ny pi sa rze nie ba li się wpro wa dza nia
do te kstu po sta ci i zja wisk nad przy ro dzo nych (np. du chów, uper soni -
fiko wa nej śmie r ci) czy ta je mni czych mi kstur, eli ksi rów przy wra -
cających do ży cia lub dających nie śmie rte l ność, na wiązując tym sa -
mym do źró deł li te ra tu ry ro man ty cz nej i dy da kty cz nej (ba j ki, ba ś nie
itd.). Wy ko rzy sta no ta k że sta re le gen dy o al che mi kach rudo l fi ń skiej
Pra gi oraz pro ce sach cza ro w nic, in try gi w ary sto kraty cz nych ro dzi -
nach cze skich i prze ka zy o eg ze ku cjach po bi twie pod Białą Górą (J.J.
Kolár Pe kla zplo zen ci, J. Svátek Ta j no sti pražské, Pád ro du
Smiřických, Paměti katovské ro di ny Mydlářů itp.; Mocná, Pe ter ka
2004, s. 221–222). Nad to czę sto wyko rzy sty wa no mo tyw so bo w tó ra,
al ter ego, roz dwo je nia oso bo wo ści itp. 

W cze skiej po wie ści gro zy akcję umie sz cza no w śro do wi sku pra -
skim (w sta rych do mach, krę tych uli cz kach i zaułkach, roz bu do wa -
nych pałacach z mnó stwem za ka mar ków, połączo nych ta je mny mi ko -
ry ta rza mi i la bi ryn ta mi). 

Kręte, wąskie uliczki, ciemne zaułki i nie wie l kie domki pa gór ko wa tej Malej
Strany w Pradze stanowiły wręcz idealną sce ne rię dla ro man ty cz nych „opo wie ści
z dre sz czy kiem”, li te ra tu ry „go ty c kiej” czy – w ki l ka dzie siąt lat później – dla nie po -
kojącej twó r czo ści eks pre sjo ni stów. Jakaż bowiem inna at mo s fe ra mogłaby ema no -
wać z miasta, którego ulicami prze cha dzał się sam doktor Faust czy rabbi Liva ben
Becalel… Ktoś kiedyś po wie dział, że wy sta r czy zro zu mieć, że wielki Franz Kafka po 
prostu nie mógł pisać inaczej (Ja go dzi ń ski 1989, s. 7).

Aby zo ba czyć, jak bar dzo po pu la r nym i ży wo t nym ga tun kiem
była po wieść gro zy w śro do wi sku cze skim, wy sta r czy za j rzeć do an -

to lo gii Czas i śmierć (któ ra ze swej na tu ry jest ty l ko wy bo rem). Na -
tknie my się tam na tak zna ne na zwi ska, jak (obok już wy mie nio ne go
K.H. Máchy, J. J. Kolára i J. Váchala): Joe Hlo u cha, Alo is Jirásek, Jan
Opolský, Ema nu el z Lešehradu, Jiří Ma hen, Ja kub Deml, Jo sef Ka rel
Šlejhar, Ar tur Breiský czy Ri chard We iner. Nie za brakło tam też na tu -
ra l nie Ja ku ba Ar be sa, któ ry, ja ko twó r ca no we go ga tun ku wy -
wodzące go się od po wie ści gro zy, czy li tzw. ro ma ne ta, w bar dzo
znaczący spo sób za wa żył na roz wo ju kró t kich form na rra cy j nych na
grun cie cze skim.

Au to rem te r mi nu ro ma ne to był Jan Ne ru da (wszy stkie in fo r ma cje
o Ja ku bie Ar be sie za: Janáčková 1975), któ ry w 1873 ro ku w cza so pi -
śmie „Lumír” w swym ar ty ku le chciał zwró cić uwa gę czy te l ni ków na
ory gi na l ny ze wszech miar do ro bek Ja ku ba Ar be sa, młod ego pu b li cy -
sty i pro za ika. Już wte dy li te rat miał na swym kon cie kró t ki utwór
Ďábel na skřipci (1866) oraz owe ro ma ne to Svatý Xa ve rius, któ re
stało się w Cze chach be st sel le rem. 

Czym jed nak ro ma ne to ró ż niło się od in nych utwo rów tej do by, że
nie zdołano go do pa so wać do obo wiązujące go wów czas ka no nu ga -
tun ko we go? Ne ru da je go ory gi na l ność wi dział po pie r wsze w roz mia -
rze: zbyt długie, aby być opo wia da niem, zbyt kró t kie, aby je na zwać
po wie ścią. Z ko lei okre śle nia ty pu „mała po wieść” bądź mi ni - po -
wieść mogłyby de pre cjo no wać dzieło w oczach czy te l ni ka su ge rując
błahy te mat. Tym cza sem ro ma ne to z założe nia miało być utwo rem o
ob ję to ści około stu stron, bo mniej wię cej ty le jest w sta nie prze czy tać
„śred nio wy ro bio ny” wie l bi ciel li te ra tu ry w je den wie czór. A dla cze -
go Ar be so wi za le żało na tym, aby je go książki były czy ta ne „jed nym
tchem”, bez prze ry wa nia le ktu ry? Otóż wy ni ka to z mo ż li wo ści per ce -
pcy j nych człowie ka – dzieło prze czy ta ne „na raz”, bez od ry wa nia się
od te kstu, nie tra ci nic ze swej dy na mi ki. W tym wy pa d ku pi sa rzo wi
łatwiej jest bu do wać na pię cie w utwo rze, je śli ma pe w ność, że od bio r -
ca nie bę dzie po trze bo wał „od de chu” – au tor mo że wte dy zre zy g no -
wać z re tar da cji i in nych za bie gów ułatwiających czy tel ni ko wi prze -
ry wa nie le ktu ry długiej po wie ści. Jest to do syć wa ż ne w przy pa d ku
po wie ści go ty c kiej i ga tun ków od niej po chodzących ze wzglę du na
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ny, w szczątkowym stanie, co uspra wie d li wiałoby pewne nie ja s no ści i nie kon sek -
wen cje w tekście. Taka sytuacja dodatkowo na tu ra l nie zwiększałaby ciekawość
czy te l ni ka i – przy od po wied nich pasażach – pobudzałaby jego wy ob ra ź nię, w wy-
niku czego czytelnik sam dopowiadałby sobie brakujące dzieje (teoria białych
plam). Podobnym zabiegiem było również wydawanie książki jako dzieła nie zna ne -
go autora, które dostało się do rąk wydawcy w dziwny, nie wyja ś nio ny sposób. Czę- 
ste było także powoływanie się na zeznania świadków bądź info r ma to rów, którzy
po twier dza li  wia ry god ność opi sy wa nych wydarzeń (por. Čermák 1968, s. 220).



tzw. „ma te ma ty kę” gro zy, a więc sto p nio wa nie na pię cia. Mo ż na się
spo dzie wać, że od bio r ca nie od ry wa ny od książki przez co dzien ne
spra wy in ten sy w niej prze ży je akcję i łatwiej da się oma mić jej uro -
kom. Ar bes nie zwykł dzie lić swe go te kstu na roz działy, ale naj czę -
ściej do da wał epi log (cza so wo od da lo ny od cza su dzia na się głów ne -
go wątku utwo ru), w któ rym za mie sz czał pe w ne wy ja ś nie nia i ko -
men ta rze. Za tem pre fe ro wa na przez pi sa rza śred nia ob ję tość je go
utwo rów była wy bra na z roz mysłem i bar dzo po zy ty w nie wpłynęła na 
re ce pcję je go dzieł.

Początko wo, w la tach sie dem dzie siątych XIX wie ku, ty po wym
mie j s cem akcji ro ma net była Pra ga z jej malo w ni czy mi ko ściołami,
pałaca mi i li cz ny mi zaułka mi (jak pa mię ta my, właś nie to mia sto ze
swą skom p li ko waną to po gra fią było rów nież chę t nie uka zy wa ne w
cze skiej po wie ści gro zy). Ar bes sto p nio wo po sze rza wa chlarz wyko -
rzy sty wa nej prze strze ni do da t ko wo o Wie deń, Br no i Česką Li pę (pie -
r wsze dwie miej s co wo ści to me tro po lie nie od bie gające zby t nio roz -
mia ra mi od Pra gi, a więc mogły ją z po wo dze niem zastąpić, na to miast 
osta t nia – Česka Li pa – to mie j s ce kil kule t nie go wy gna nia Ar be sa, do
któ re go po wra cał w swych utwo rach ra czej z no sta l gią). Pi sarz pre fe -
ro wał te ma ty aktu a l ne, ra czej nie się gał do hi sto rii, acz ko l wiek na rra -
cja za zwy czaj pro wa dzo na jest w cza sie przeszłym i do pie ro w epi lo -
gu prze cho dzi się do tera źnie j sze go lub na wet przyszłego. Bo ha te ra mi 
naj czę ściej by li mie sz cza nie – bied ni stu den ci, początkujący pi sa rze
czy dzien ni ka rze, któ rzy jed nak nie ty le by li za ję ci walką o po le p sze -
nie wa run ków swej eg zy sten cji, ile ra czej mie li czas na po zna wa nie
przy ro dy czy mie j s ca człowie ka w społecze ń stwie. Ar bes sta rał się
przed sta wić sze ro kie spe ktrum so cjo logi cz ne Cze chów, głów nie inte -
lektu a li stów o zain tere so wa niach ar ty sty cz nych. Od po wie ści społe-
cz nej, tak pod ów czas mod nej, od ró ż niała ro ma ne to prze de wszy stkim 
skró to wość od ma lo wa nia rze czy wi sto ści obie kty w nej. Po sta cie ro -
ma net nie były przed sta wia ne jed noz na cz nie – pi sarz sta rał się wy do -
być całe bo ga c two ich cha ra kte ru, przy czym czę sto by wało, że kre o -
wał oso bo wo ści nie mal pato lo gi cz ne. Do da t ko wo ba r w ność opi sów,

cen ne spo strze że nia inte le ktua l ne i błysko t li we pu en ty uczy niły dzie-
ła Ar be sa tak po czy t ny mi.

Zgod nie z ów cze s ny mi ten den cja mi w powie ścio pisa r stwie au tor
od cho dził od na rra to ra wszech wiedzące go na rzecz pier wszoo sobo -
we go, su bie ktyw ne go. W ro man e cie kład zie się na cisk głów nie na
pro ces wy po wie dzi opa r ty głów nie na oso bi s tych re fle ksjach i wspo -
mnie niach na rra to ra, nie rza d ko kon fron to wa nych z wy po wie dzia mi
i sąda mi bo ha te rów. Ta ki wy bór po ciągał za sobą pe w ne kon se k wen -
cje, a mia no wi cie typ gro zy lan so wa ny przez pi sa rza był ta k że su bie -
kty w ny, a więc wy woływa ny nie ty le przez pra wdzi we za gro że nie
przy chodzące z zewnątrz, ile stwo rzo ny przez psy chi kę bo ha te ra.
Przy czym, jak to by wało i we wcze ś nie j szych po wie ściach gro zy, Ar -
bes zwykł wy ja ś niać wszy stkie za ga d ki. Z dru giej jed nak stro ny ro -
ma ne ta po sia dają jakąś głębszą myśl – zmu szają czy te l ni ka do re fle -
ksji. Ta je mni ca jest osią, wo kół któ rej sku piają się wszy stkie wątki
utwo ru. Prze ni ka ona wszy stkie po zio my te kstu:

Dosavadní li te ra tu ra nevěnovala dostatečnou po zo r nost tomu, co lze nazvat
ztajemňující per spe kti vou, která pro stu pu je celým textem ro ma ne ta, jazykovým
pojmenováním počinaje a kompozicí konče. [...] Hlavně však souvisí s tím, že ro ma -
ne to nemá neosobního vypravěče, který by už předem znal počátek i konec příběhu;
má jen osobní vypravěče, jednáním i citem zúčastněné na tom, co vidí, pozorují, co
prožívají oni sami i jejich přátele; vypravěče, kteří se jen dohadují souvislostí
pozorovaných jevů i jejich možných důsledků. Tak jsme od prvních vět při četbě ro -
ma ne ta vtaženi do světa, v němž se přemýšlí, po chy bu je, uvažuje, a každá z postav tak 
činí ze svého zorného úhlu a na podkladě své dílčí zkušenosti (Janáčková 1975, s. 13).

Pi sarz zwy kle bez wa ha nia wpro wa dza do te kstu mo ty wy zaga d -
ko wo ści, ale pró bu je je ja koś uza sad nić:

Motivy neuvěřitelné, nepravdopodobné či fantastické jsou přitom pre zen to va ny
tak, že se postupně spěje k dešifrování jejich skutečnostní pod sta ty a logiky; bývají
neseny snem, stavem ha lu ci na ce a mimořádného vzepětí ob ra z no sti, z nichž se
postava těžce probírá – jako z nemoci (Newtonův mozek aj.). „Desa kra ki za ce” a „de-
my sti fi ka ce” v ro ma ne tu ne p la ti však pouze pro motivy fantastické. Atmosféra
záhadnosti, jak ukážeme později, není vztvářena jen fantastickými motivy a s jejich
racionálním objasněním zdaleka nemizí. (Janáčková 1975, s. 26).
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Ja ro s la va Janáčková, za Ka re lem Krejčím, wy ró ż nia 3 osie, na któ -
rych za sa dza się tekst ro ma ne ta. Pierwszą jest omó wio na już fun k cja
na rra to ra pier wszoo sobo wowe go, drugą – głów ny mo tyw, któ ry
wiąże w całość ko le j ne epi zo dy, jest pun ktem wyj ścio wym dla fa buły
i ty tułu, a trze cią – bo ha te ro wie, zwy kle bar dzo dokład nie chara ktery -
zo wa ni, cza sem na wet ocie rający się o pa to lo gię (Janáčková 1975,
s. 23). Po sta cie ro ma ne ta czę sto wy stę po wały prze ciw ko usta lo ne mu
porządko wi poli ty cz ne mu bądź społecz ne mu, były od wa ż ne i ra dy ka -
l ne w spo so bie my śle nia. Mają świa do mość na rzu ca nych im ogra ni -
czeń i nie boją się z ni mi wa l czyć. Przy czym wię kszość z nich jest
ano ni mo wa, jak ano ni mo wi są dla nas lu dzie z tłumu – zwy kle ty l ko
je den lub dwo je bo ha te rów po sia dają ja kieś da ne oso bo we. Re sz cie
au tor na da je prze zwi ska po chodzące od cech ich wyglądu lub za cho -
wa nia – nie któ re z nich nie są po zba wio ne głęb szej sym bo li ki. Ję zyk
ko le j nych po sta ci nie zo stał na wet zindy widua lizo wa ny, cha ra kte -
ryzu je go je dy nie du ża inte lektu ali za cja (czę sto uży wa nie słów ob -
cych, po jęć fa cho wych oraz re fle ksji i cy ta tów). Pi sarz ko rzy stał jed -
nak z ró ż nych ga tun ków uży t ko wych i sty li za cji (np. przy ta cza fra g -
ment ar ty kułów pra so wych, li stów, re klam itp.). 
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Sum ma ry

The Czech specialists of theory of literature distinguish a few terms referring to
Gothic fiction: gotický román, hrůzostrašný román, román hrůzy, černý román,
krvavý román (krvák, krvas). The existence of so many names of this genre results
from the adaptation of various terms belonging to different (national) literary
traditions, for example gotický román is a translation of an English term The Gothic
novel; román hrůzy derives from the German word Schauerroman, whereas černý
román is a translation of a French expression roman nor.

Krvavý román was popularized by Josef Váchal, who in his work not only
attempted to show the prototype of the “bloody novel”, but also presented his own
opinion concerning the position of this genre in Czech literature. The writer believes
that krvavý román derives from the traditional Medieval tales of knights, as well as
from the 16th century court tales, particularly those referring to the history of papal
court. The author of the article decided to describe the development of this particular
type of Gothic fiction, seeing the roots of the Czech Gothic novel in low literature,
composed to entertain the common people, particularly via picaresque stories and
tales about brigands.
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Ven du la ZAJÍČKOVÁ

Ostra va

Staročeské le gen dy a je jich místo
me zi rétorickými sty ly – prostředky jednotlivých

stylů a je jich fun kce

Úvodem 

Ten to literárněteoretický příspěvek si pokládá otázku, jak začlenit
staročeskou ha gio gra fic kou tvor bu do soudobé rétorické pra xe. Ačko- 
li le gen da, ve středoevropské literární vědě do sud označovaná ja ko
žánr, náležela po celý středověk k nejčastějšímu literárnímu pro je vu,
do sud ne by la reflektována z hle di ska rétorických stylů. Samotné stře-
dověké rétoriky se hagiografií zabývají jen výjimečně, přesto ale za-
členění le gen dy me zi rétorické sty ly může na po mo ci k lepšímu po -
chopení to ho to výrazného aspe ktu středověké li te ra tu ry vůbec. V naší
stu dii poukážeme na pro ble ma ti ku le gen di sti ky staročeské, a to v do-
bě jejího vrcholného rozkvětu, te dy 2. pol. 14. stol. V příkladech se vě- 
nujeme dvěma nejvýznamnějším staročeským hagiografickým pa-
mátkám – Živo tu svaté Kateřiny a Passionálu.

1. Vývoj rétorických stylů, proměny antických stylů během
středověku

Ta kto vypadá dělení na tři sty ly pod le antické rétoriky1. Vysokému
sty lu, ne bo také povznesenému (sti lus bre vis; ge nus bre ve, gran de,
sub li me), příslušela fun kce mo ve re – te dy doj mo ut posluchače, po -
hno ut je ho myslí (du chem), žánrově mu odpovídala tragédie a kla sic-

ký epos. Hrdi nou díla vysokého sty lu byl často válečník, ve středo-
věku rytíř ne bo svatý panovník. Typické jsou pro něj he xa me try, bo ha- 
té me ta fo ry a rétorické fi gu ry (epi te ta, řečnické otázky aj.).

Střední styl (sti lus me dio c ris; ge nus me dium), stejně ja ko styl vy -
soký, také užívá tropů a fi gur, ale ne tak rafinovaně, opro ti sty lu níz-
kému je ale povznesenější, méně hovorový. Je ho hlavní funkcí je de -
le c ta re – potěšit. Žánrově k němu náleží pastorální po ezie a epi de ik-
tická (oslavná, slavnostní) rétorika; později např. Sha ke spea ro vy ko -
me die a Pe trar ko vy so ne ty.

Nízký styl (sti lus hu mi lis, te nu is; ge nus hu mi le), určený pro výuku
(cvičení se) a běžnou mlu vu, je bez tropů a rétorické oz do by se v něm
vyskytují jen zřídka. Z žánrů se k němu počítají do pis, esej, bio gra fie,
ko me die (antická), sa ti ra, didaktická li te ra tu ra a vědecké práce. 

The o fra stos (371–287 př. Kr.) vy me zil, v návaznosti na Ari sto te la,
čtyři přednosti slo hu: ja zy ko vou správnost, ja s nost, přiměřenost výra-
zu a oz do b nost. Každý ze tří stylů by měl pod le svých parametrů ty to
přednosti naplňovat. 

Je nutné zdůraznit a připomenout, že již pod le Ari sto te la (1996,
s. 75) by la po ezie (včetně té epické!) po važována za este ti c ky hod not-
nější, vznešenější umění než pró za (té se užívalo pro psaní historií,
úředních spisů, vědeckých pojednání). Po ezie by la chápána ja ko dar
bohů a měla sloužit ja ko součást náboženských ritů, zatímco pró za bez 
oz dob by la určená k praktickým, všedním záležito stem, k za zna me-
návání skutečných dějin. Stejně tak i Qu in til lia nus uvádí, že dějinné
události se nemají převádět do veršů (Cu r tius 1998, s. 490), ale „svo -
bodný duch se má řídit přes tajemné náznaky a zásahy bohů a bájné
výroky, aby dílo vy pa da lo spíš ja ko pro jev božského nadšení básníka
než věrná výpověď ověřená svědky” – hi sto rii (pró zu) a po ezii te dy
rozlišuje pod le je jich duchovního po sto je.

Také středověké po eti ky se zabývaly formálními možno st mi po -
ezie, nicméně rozdělení je na pró zu aplikovatelné – ta kto kla si fi ko val
v 11. století prozaické au to ry, s přihlédnutím k předchozímu vývoji
rétorických příruček, ve svém díle Ars le c to ria, mnich Ai me ri cus:
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nejvýše staví kanonické spi sy Bi b le a Misál (au rum, au ten ti ca), nej-
níže pas sio nes, vi tae a spi sy Ori ge no vy (plu m bum, apo cri fa). 

Středověk te dy převzal antické chápání nadřazenosti po ezie nad
pró zu. „Verš vždy předchází pró ze”, podotýká Ja c qu es le Goff (Goff
2008, s. 364); Cu r tius se pró zou ne bo do kon ce le gen dou ja ko sa mo -
statným, autonomním žánrem ve svých studiích vůbec nezabývá
(upozorňuje po uze na některé le gen dy veršované), tu to ab sen ci Cu r -
tio va zájmu o le gen du po važuje me za příznakovou – ja ko by le gen da,
nejrozšířenější žánr po celý středověk, ne by la dostatečně vznešená.
Dochované středověké rétoriky a po eti ky2 se zabývají po uze poezií,
až později, během 11. století, se rétorika mo di fi ku je do dvou nových
odvětví (ars di c ta mi nis pro psaní dopisů a ars pra edi can di pro kázá-
ní), ovšem nový způsob psaní ty to dvě rétorické te o rie ne for mo va ly.
Vla st no sti po ezie se dostávaly do pró zy – pró za převzala její prostřed-
ky (fi gu ry a tro py, ry t mus). 

Ke klasickému dělení na tři sty ly dodává v raném středověku ve
svých Ety mo lo giae Isi dor ze Se vil ly (560–636), kde mj. roz pra co val
antické fi gu ry a tro py ja ko „co lo res rhe to ri ci”, že existují tři dru hy řeči 
(Cu r tius 1998, s. 488). Kla de si otázky, jak je řeč velká (od tud roz li-
šuje výše uvedená ge ne ra di cen di – vysoký styl ne bo li vznešený,
střední ne bo li uměřený a nízký ne bo li prostý), jaká řeč je a jak je
dlouhá (pod le to ho rozlišuje literární dílo na dlouhé, krátké a prostřed- 
ní). Dále Isi dor rozlišuje pod le stylů au to ry na tra gi ky (styl vysoký),
ko mi ky (styl střední) a sa ti ri ky (odhalujícími neřesti, styl nízký). Isi -
dor ze Se vil ly te dy převzal antické dělení, ale na sto lil další kritéria
(především délku, roz sah uměleckého díla).

To, co by lo po celý starověk závazné (jednoznačné rozdělení stylů, 
je jichž mísení by lo chápáno ja ko nevhodné; každému z nich odpoví-

dala příslušná fun kce a rétorické prostředky), se během vývoje ve
středověku (od 11. století) uvo l ni lo. Křížily se žánry i je jich stylistické 
prostředky, je jich ko m bi na ce by la, na rozdíl od antického hodnocení,
vnímána ja ko rys uměleckého cítění (Cu r tius 1998, s. 169). Během
středověku se také vyhraňuje dělení po uze na styl vysoký a nízký, mi -
mo ty to dva sty ly stojí zvlášť Bi b le, která sty ly směšuje (Lehár 1983,
s. 15 n.). 

Rozlišení na dva sty ly, or na tus dif fi ci lis (složený hlavně z tropů)
a or na tus fa ci lis (tvořený především rétorickými fi gu ra mi) pochází od 
Jo h na Ga r lan da (1040), Ge of frey of Win sa uf je na zval or na ta dif fi cu l -
tas (zdobená obtížnost) a or na ta fa ci li tas (zdobená jed no du chost). 

Le gen dy jsou jak veršované, tak prozaické, a to už od počátku
křesťanské hagiografické tra di ce. Oba literární dru hy prostupují žánr
le gen dy od pozdní an ti ky až po ko nec ba ro ka. To nasvědčuje rozdíl-
ným funkcím, které le gen dy plni ly (pod klad pro ka no ni za ci, le gen da
napsaná na objednávku panovníka ne bo vysokého církevního hod no-
stáře, součást kázání na světcův svátek, součást li tu r gie). A není nad -
ne sená gene ra li za ce, když jim přisoudíme všechny tři fun kce, které tři
rétorické sty ly v an ti ce plni ly: nízký styl – doce re (poučit), střední styl
– de le c ta re (po ba vit, potěšit), vysoký styl – mo ve re (po hno ut ve
významu doj mo ut). Ve středověku se fun kce prolínaly; žánr le gen dy
je svou polyfunkčností charakteristický. 

2. Staročeská ha gio gra fie v rámci rétorických stylů; pro ble mati- 
 ka vernakulární li te ra tu ry

Také autoři le gend vzniklých na českém území měli rozdílné
literární am bi ce. Až do počátku 14. století by ly le gen dy psány lit te ra -
li ter, vy j ma několika původních le gend vzniklých ve staroslověnské
tra di ci. Autoři památek ve vernakulárních jazycích mísili jednotlivé
sty ly, nedrželi se dělení tří stylů pod le výše vysvětleného Ve r gi lio va
ko la, jak je zaznamenáno v komentáři Ae lia Do na ta k Ve r gi lio vi (Cu r -
tius 1998, s. 220). Ačkoli autoři těchto le g end latinské po eti ky zna li,
normativně se jich nedrželi, ne boť národní li te ra tu ry by ly podmiňo-
vány svébytnými estetickými no r ma mi (Lehár 1983, s. 16). Roz por
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vliv: Auctor ad He ren nium (tradičně je tato rétorika připisována Ci ce ro no vi nebo
Cor ni fi cio vi, často se ob je vo va la ve florilegiích), dále Galfred de Vinsauf (Poetria
nova), mistr Abelard (La bo rin tus), mistr Tibinus (Via ti cus di c tan di), Ai me ri cus
(Ars le c to ria, poetika datovaná do roku 1086), Hugo od Sv. Viktora (Di da c tion)
a další.



vznešeného a nízkého, jak je znám z ciceronského pojetí, který je to -
tožný s jazykovým zpracováním, sply nul ve středověku s te ma ti kou –
li te ra tu ra se dělí, jak jsme uve d li výše, na ob last Bi b le, sty lu vysokého
a sty lu nízkého (Lehár 1983, s. 16 n.).

Za este ti c ky nejhodnotnější a literárně nejzdařilejší je všemi
českými literárními vědci po važována svatováclavská le gen da tzv.
Kristiána, Vi ta et pas sio san c ti We nce s lai et san c te Lu d mi lae, avae
eius, z kon ce 10. století. Mnich Kristián obratně využil zna lo sti la tin-
ské rétoriky, navíc v pro lo gu, díky němuž vzniká tro j le gen da3, tro u fa -
le zařadil po sta vu svatého Václava do širšího kon te x tu. Ostatní sva to-
václavské le gen dy už takové úrovně nedosáhly. Ambiciózní je ještě
La u ren tio va le gen da z počátku 12. století, jejíž au tor znal dobře an ti c -
kou li te ra tu ru (včetně řecké) a pro ztvárnění václavské látky použil
ryt mizo va nou pró zu (Nechutová 200, s. 44). Gum po l do va le gen da,
která měla sloužit ja ko pod klad ke ka no ni za ci, je cenná ne jen ilu mi na -
ce mi v te x tu, ale i změnou pojetí svatého Václava ja ko světce (z ideálu 
vladaře a rytíře se proměňuje v asketického mni cha). Gumpoldův styl
je květnatý, ornamentální, uhlazený; au tor se narážka mi na an ti c kou
li te ra tu ru a ex ku r sy do te o lo gie snažil zvi di te l nit svou vlastní
vzdělanost. Nadměrné množství rétorických fi gur ale text zbytečně
zatěžuje a z dnešního hle di ska mu spíše na kvalitě ubírá.

Veršovanou la tin skou le gen dou o svatém Vojtěchovi jsou Ve r sus
de pa sa sio ne san c ti Ada l be r ti. Le gen da prostě naplňuje dobové li te-
rární no r my, stylistickými ob ra ty (např. trojčlennými enu me ra ce mi,
to poi ty pu Vojtěchova krása a ctno sti) se snaží o styl vysoký.

Ko nec 12. století je do bou vzni ku prvních prokopských le gend.
Ačkoli ještě ne v z ni kly in lin gua vu l ga re (kromě nedochované le gen -
dy staroslověnské), ne sou především nacionální ry sy; o vysoký styl
ne usilují, na opak, je pro ně příznačná ne u hla ze nost a drsnost, a to
v tématu i ve způsobu vyprávění.

Ve vrcholném a pozdním středověku vznikají le gen dy psané česky, 
nejdříve veršované, od po lo vi ny 14. století i prozaické. Ne j sou to te x -
ty určené ja ko pod kla dy ke ka no ni za ci, je jich hrdi ny jsou světci za hra- 
niční i čeští. Do některých z nich proniká, stejně jak to mu by lo v zá-
padní literatuře už dříve, vliv rytířské li te ra tu ry, ja ko by la v českém
prostředí především Ale xan dre i da a Da li mi lo va kro ni ka. Psaním ve
vernakulárním ja zy ce jsou ty to le gen dy vyloučeny z li tu r gie; je jich re -
ci pien ty mu se la být především šlechta, až později měšťané. K funk-
cím do ce re a mo ve re se silně připojuje fu kce de le c ta re, a ta se do kon ce 
v polyfunkčnosti le gen dy stává tou hlavní. To se odráží na je jich
formálním, kompozičním plánu a také mno h dy na je jich umělecké
kvalitě. 

3. Dvě protikladné ten den ce 2. po lo vi ny 14. století: Život svaté
Kateřiny a staročeský Passionál

Od po lo vi ny 14. století nev z ni ka ly v českém prostředí kanonizač-
ních le gen dy (ne by li potenciální světci, o je jichž ka no ni za ci by se na
našem území uvažova lo, s výjimkou již starších, ale te h dy neka no ni -
zo vaných svatých – Hro z na ty, Anežky České a Zdi s la vy – le gen dy
o nich se ne do cho va ly, z le gen dy o sv. Anežce po uze zlo m ky), ale
spíše le gendy, které sloužily pro kazatelské, popř. didaktické účely,
ne bo výjimečně le gendy, je jichž au tor měl silné literární am bi ce a zá-
měrně psal dílo vysokého sty lu (na objednávku šlechty ne bo vysokého 
kléru). Sro v ne j me například dvě veršované le gen dy z do by Ka r la IV.,
stářím sko ro shodné: Život svaté Kateřiny, tradičně pokládaný za snad
nejvyspělejší dílo české le gen di sti ky a oceňovaný i zahraniční me die -
vi sti kou (např. v překladu Al fre da Tho ma se se Život svaté Kateřiny
do stal do pre stižní an to lo gie Tho ma se He a da; 2001), a ve d le něj Le -
gen du o svatém Pro ko pu, rovněž veršovanou, nicméně z estetického
hle di ska takřka bezvýznamnou (stejně ja ko veršovaná prokopská le -
gen da v Hradeckém ru ko pi se), která chtěla především, jak je příznač-
né pro nízký styl, vychovávat (do ce re), a která se po ku si la za hrno ut do 
žánru le gen dy i te ma ti ku národnostní. Prokopské legendě jde o sro -
zumi te l nost na úkor este ti ky. Syn ta kti c ky tvoří k Život svaté Kateřiny
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pro ti klad (Škarka 1959, s. 35), její ja zyk je hovorový, kompozičně má
pod obu kro ni ky. Ze všech těchto znaků vyplývá jednoznačně zařazení 
ke sty lu nízkému.

Život svaté Kateřiny je na pro ti to mu bez espo ru naplněním všech
požadavků sty lu vysokého. Tvoří vrchol a vlastně i závěr české stře-
dověké ha gio gra fie, fun kce potěšit je zde v popředí (zde jsme svědky
mísení stylů: potěšit má styl střední, ale Život svaté Kateřiny jed no-
značně náleží do sty lu vysokého). Od ka zy na kurtoazní po ezii, pro ni-
kání lyrických prvků, ornamentální styl s bo ha tou slovní zásobou
(tvorba nových slov, pestrá škála sy no nym), ob li ba aliterací a ana for,
převaha negramatických rýmů, enu me ra ce antických filosofů, častá
epi te ta or nans předpokládají náročného čtenáře. Důraz kladený na
aristokratický původ hlavní hrdin ky určuje prostředí, pro které byl
text určen.

Na dru hou stra nu, nesnadné prostředky charakteristické pro or na -
tus dif fi ci lis (složený hlavně z tropů) používá au tor Život svaté Ka te-
řiny jen výjimečně – na opak častými jsou fi gu ry z or na tus fa ci lis
(Lehár 1983, s. 18).

Opačným směrem než básnická le gen da vysokého sty lu (která bo -
hužel po uze stačila ku l mi no vat; dále byl její vývoj přerušen
husitstvím) se ubíral staročeský Passionál.

4. Le gen da au rea a staročeský Passionál ja ko její vernakulární
va rian ta

Z nízkého sty lu nepřesahovaly ty le gen dy, které by ly vypracovány
především ja ko kazatelská příručka (plni ly fun kci do ce re, by ly psány
jednoduchým sty lem bez rétorických oz dob, důraz byl kla den na
exemplárnost a jed no du chost) a které se spo jo va ly do sbírek, ja ko by la 
např. italská Le gen da au rea (Goff 2008, s. 763). Tu to sbírku vytvořil
v polovině 12. století dominikánský bi skup Ja kub de Vo ra gi ne, prav-
děpodobně ja ko doplněk ke kázáním; je pro to logické, že takové dílo
vzešlo od člena žebravého dominikánského řádu bratří kazatelů. Le -
gen da au rea se pro svou sro zumi te l nost a uce le nost sta la nejčtenějším
literárním dílem ve středověku vůbec; sta la se li te ra tu rou populární.

Její ru ko pi sy se pořizovaly pro každou větší fa ru. Pro tože te x ty le gend 
měly napínavý děj, je jich po sta vy již by ly abstraktní, zce la bez kon-
krétních rysů, pod obu exe m pel dostávaly jednotlivé epi zo dy ze živo ta
světců, její oblíbenost sto u pa la a brzy by ly pořizovány ve r nakulární
opi sy. Ty už ani tak ne mu se li potřebovat kazatelé (i když v lit te ra li ter
ani zda le ka ne byl každý farář zběhlý, alespoň v české pro ve nien ci ne); 
zájem vzešel ze stra ny laických posluchačů, a těmi ve 14. století by la
běžně šlechta i měšťané. 

Te x ty staročeského Passionálu jsou na to lik různorodé (svou odliš- 
nou genezí, filiací, původem, mírou přepracování, kva li tou, délkou),
že jsou sjednocené po uze jedním au to rem, který je převyprávěl ze své
latinské předlohy, so u bo ru Le gen da au rea, od svého vzni ku až do
zániku žánru le gen dy nejčtenějšího díla vůbec.

Ať už staročeský Passionál ne bo například anglická Go l den Le -
gend, překlady Le gen dy au rey in lin gu am vu l ga rem svou předlohu
mo difi ko va ly – směrem k la i ci za ci a popu la ri za ci, což mělo za násle-
dek mj. i přetvoření le gend vysokého sty lu směrem ke sty lu nízkému.
Prvořadým se stal na ra tiv: do bro družné příběhy a hi stor ky, které
světec zažíval, fantastické zázraky, které ko nal; dále emo ce, které
snad no vyvolával. Ab re via ce by la pro ve de na v místě teologických
exkursů a výkladů, včetně etymologických úvodů o jméně světcově,
na opak amp li fi ka ce by la užita tam, kde více zvýraznila dějové napětí
ne bo zapůsobila na čtenářovy ci ty: líčení příběhů až srdceryvných (Od 
svatého Ale xie4, Od svatého Šebestiána), vraždění malých dětí (člán-
ky Narození Páně, Od svatého Víta, Od svatého Qu i ri ka), mi lostné hi -
stor ky (Od svaté Cecílie, Od svaté Justýny), mo tiv hledání ztra cené
ro di ny (Od svatého Pe tra apoštola, Od svatého Matěje apoštola, Od
svaté Mařie Mandalény), příběhy o pe klu, očistci, hro bu (Od svatého
Machařě, Od svatého Aman die, Na le ze nie svatého Ščepána tělo, Si-
rým dušiem památka, Od svatého Fo r see). Některé z článků ne j sou
žánrově le gen dy, ale kázání, a to rétoricky na odlišných úrovních –
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některá jsou prostá (Od svatého Lukáše evan ge li sty, Ja na Křtitele
stětí, Svatým všěm na čest), jiná jsou ornamentální, se zna ky ry t mi zo-
vané pró zy a mno ha rétorickými fi gu ra mi (Od Buožie ho na roze nie,
dále kázání na mariánské svátky, která jsou to tožná s příslušnými
pasážemi v Životě Kri sta Pána5), jiná jsou kázáními po uze rámcově
a obsahují do se be vloženou le gen du ne bo do kon ce le gend několik
(Od svatých mládencóv6, Pe tra z okovů zproščení). 

O Passionálu se rozhodně nedá prohlásit, že je ho články jsou
schematické. Sty li sti c ky jsou jednoduché, jasné, nenáročné, výborně
plní fun kci de le c ta re, do ce re i mo ve re (v různých článcích převažuje
jiná fun kce), přestože este ti c ky náleží ke sty lu nízkému. Je to li te ra tu -
ra po všech stránkách populární, z hle di ska své do by mi mo zájem
vzdělaného čtenáře a nepřijímaná ja ko dílo literární, spíše ja ko dílo ry -
ze praktické; přesto ale ještě nepatří me zi li te ra tu ru po kle s lou. Tou se
le gen dy stávají až v dalším vývoji, když se modifikují s nástupem
knížek lidového čtení, v je jichž rámci některé články z Passionálu
vycházely. 

Stručnost a svižné vyprávěcí te m po je na opak dnes ceněno ja ko
známka výborně zvládnutého epického literárního díla, to jsou ovšem
výsledky současné naratologické analýzy, ni ko li středověké rétoriky.
Jednotlivé články sa my o sobě nemají ta ko vou uměleckou hod no tu
(i když je jich kva li ta je, v závislosti na přepracované předloze, rozdíl-
ná), ale je jich hod no ta spočívá v uspořádání do ce l ku, kterým je mo -
hutný ko r pus 166 článků rozdílného původu, tématu, délky a ko m po -
zi ce, který sjed no cu je po sta va vypravěče a je ho záměr. Jed no du chost
a výstižnost, která ve středověku ve d la k triviálnosti, je v dnešní době

v případě Passionálu chápána ja ko hodnotná a ja ko známka umělecké
kva li ty.

Samostatné le gen dy ve sbírkách Le gen da au rea a Passionál jsou
sa my o sobě jednoduché, nenáročné te x ty bez uměleckých am bic. To,
co je ale na těchto sbírkách cenné, je je jich kompoziční uspořádání –
články jsou seřazeny pod le cy klu liturgického ro ku. V latinském ori gi- 
nálu navíc každé liturgické období začíná krátkým pojednáním. Sbír-
ka je hodnotná svou uceleností, encyklopedickým a přehledným zpra -
cováním legendistických textů. 

5. Závěrem

Le gen dy, ačkoli by měly náležet jen do sty lu nízkého (jsou původ-
ně bio gra fie mi významných osobností, hi sto rie mi), dokázaly pro ni k -
no ut i do ambiciózního sty lu vysokého. Na le gen du na opak měly vliv,
v sou vi s lo sti s aristokratickým obe cen st vem, rytířské romány, antické
živo to pi sy, ro man ce, později do kon ce dvorská ly ri ka. Se změnou pu b -
li ka na kon ci středověku (14. století) vrcholí pro ces la i ci za ce, v je ho
důsledku se ovšem snižuje i estetická hod no ta le gen dy. Posvátné čtení
ne bo text určený k re ci ta ci ve šlechtickém prostředí se dostává me zi
nově vytvořenou společenskou vrstvu – měšťany. Le gen da se přizpů-
sobuje je jich požadavkům a přibližuje se ty pu li te ra tu ry, který dnes
nazýváme populární, popř. triviální, tzn. zaměřenou na bezprostřední
a všeobecně přístupnou ko mu ni ka ci se širokou čtenářskou obcí,
uspokojující elementární čtenářské potřeby, s jednoznačným sdělová-
ním, se zúženým sémantickým po lem možných interpretací a působí-
cím na základní emo ce (Mocná 2004, s. 501 n.)7. Se změnou média,
ja ko byl kni h tisk, dochází ve vývoji le gen dy k dalšímu po su nu, pře-
pracované a zjednodušené le gen dy dosáhly ob li by u nenáročného pu -
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5 ŽKP – památka přibližně stejného data překladu jako Passionál, pravděpo-
dobně je jejím autorem tentýž anonym jako autor Passionálu. ŽKP na rozdíl od
Passionálu je původu františkánského a jeho funkce je jiná – je to pomůcka pro
mo d li t bu a mystické rozjímání. Literárně zdařilý překlad, rétoricky směřující k vy-
sokému stylu, mířící k jinému pu b li ku než popularizační Passionál. Viz moderní
edice: Život Krista Pána 2006.                                               

6 Míněna jsou Mláďátka betlémská.

7 Dagmar Mocná oba pojmy považuje za rovnocenné, my je ve své studii
rozlišujeme: za populární li te ra tu ru považujeme tu, která sice má široké publikum
a jejíž estetické ambice nejsou příliš vysoké, nicméně navzdory tomu může mezi
populární li te ra tu ru patřit i dílo hodnotné. naopak za triviální li te ra tu ru považujeme
li te ra tu ru pokleslou.



b li ka v podobě knížek lidového čtení, typické sentimentálností, černo- 
bílým vykreslením po stav, jednoznačným morálním sdělením, což
jsou zna ky li te ra tu ry pokleslé ne bo li triviální, která je cha ra kte ri stic-
ká, opro ti populární literatuře je li te ra tu ra pokleslá vymezená stupněm 
triviálnosti (Nünning 2006, s. 827). Když se žánr le gen dy po dlouhé
od mlce opět vynořuje, a to oživením v době barokní, dokáže splnit
požada v ky sty lu vysokého (rétoricky bohaté, až manýristické te x ty)
i nízkého (le gen dy ja ko oblíbené, nenáročné čtení). 

Uvědomíme-li si pa ra me try tří stylů antických, jak jsme je po psa li
v úvodu, řadíme le gen du pozdní an ti ky a raného středověku do sty lu
nízkého. Ve vrcholném a v pozdním středověku, kde se styl dělil na
vysoký a nízký, je postavení le gen dy dvojdomé: ty le gen dy, které
úžeji souvisí s aristokratickým prostředím (např. Život svaté Kateři-
ny), náleží do sty lu vysokého, zatímco le gen dy sepsané ja ko pomůcky 
pro ka za tel skou pra xi a později dostupné i měšťan stvu a méně nároč-
nému čtenáři, náleží do sty lu nízkého (např. Le gen da au rea a její
vernakulární va rian ty včetně staročeského Passionálu). Od an ti ky do
14. století pla ti lo, že po ezie, včetně epické, je hodnotnější než pró za,
od po lo vi ny 14. století ale máme dochovány veršované le gen dy, které
beze všech po chyb náleží ke sty lu nízkému. V českém prostředí je to
např. Le gen da o svatém Pro ko pu. Obecná ten den ce ve vývoji le gen dy
směřuje z nízkého sty lu pozdní an ti ky přes středověký styl vysoký
a nízký, přičemž na kon ci středověku nízký styl, vzhle dem k širšímu
okru hu recipientů, převažuje.
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Sum ma ry

In her article the author poses the question of how to include the Old-Czech
hagiographic works in the traditional rhetorical genres. It is true that in literary
genealogy the legend belongs to the Medieval prose writing, but it has not yet been
discussed within the frames of rhetorical style. Also, in the Medieval rhetorical texts
there are some mentions about Medieval hagiography. In this case, the recognition of
the specific language of the legend as a rhetorical style may be assumed as the starting
point for the description of the whole Old-Czech literature. Hence, the author of the
article presents the condition of the Medieval legend of the second half of the 14th

century, with particular emphasis put on two works: Život svatej Kateřiny and
Passionál.
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Len ka MÜLLEROVÁ

Hra dec Králové

Předmluva a do slov ja ko párové pe ri te x ty kni hy

1. Předmluva

Předmluva a do slov (někdy uváděné ja ko pro log a epi log) ob klo-
pují bezprostředně autorský text z obou stran a vyskytují se buď
samostatně ne bo ve dvo ji ci. Patří k nejstabilnějším znakům rámce
literárního díla. Předmluva je pre te x tem a stojí hned za ti tu lem díla,
dedikací a mot tem, do slov je post te x tem a stojí za autorským te x tem
kni hy. Po kud se v díle objeví oba ty to knižní pa ra te x ty, obklopují
zdrojový text sy me tri c ky. 

Cílem předmluvy je potenciálnímu čtenáři vysvětlit, proč by měl
kni hu číst (dílo talentovaného au to ra, zajímavé téma, výjimečnost
zpracování apod.), po sky t no ut mu návod k re ce pci, ob ja s nit ge ne zi
díla či kon text kni hy atp. 

Hodrová rozlišuje předmluvu a do slov metatextový a komentující
ja ko text psaný empirickým, reálným au to rem (často ex post), jenž
stojí na hra ni ci me zi dílem a kni ho vou a je hož hlavními po sta va mi
jsou na kla da tel, čtenář a kri tik (Hodrová 2001, s. 281). Metatextová
předmluva te dy může příjemci te x tu přibližovat ob sah díla a vnu co vat
mu je ho určitou in ter pre ta ci. Jiný typ představuje předmluva, která
uvádí do děje, je součástí vyprávění. Au to rem této tzv. narativní
předmluvy není již skutečný au tor, ale au tor modelový (Hodrová
2001, s. 281), tvořící ten to text před psaním svého autorského te x tu,
ne boť jde o text (a po stup), jenž je strukturotvorným1. Hodrová dále
sle du je rozdílnou va ze b nost těchto knižních paratextů k te x tu
autorskému: nejtěsněji se váže taková předmluva, v níž se začíná

vyprávět příběh, volnější va z bu má její parodická pod oba, která je
podobně ja ko narativní předmluva psána již v kó du díla. Nejvolnější
je pak autorská předmluva metatextová. Specifickým ty pem je před-
mluva vydavatelská, jejímž vypravěčem-autorem je fiktivní „nález-
ce” díla.

Ge net to va ty po lo gie zohledňuje jed nak autorství předmluvy (a do -
slo vu), jed nak míru au ten ti ci ty te x tu, případně i časové hle di sko vzni -
ku a připojení se to ho to knižního pa ra te x tu k te x tu autorskému. Ko m -
bi na ce prvních dvou hle di sek přináší devět možných va riant (Ge net te
1993, s. 176) uvedených knižních paratextů, které Ge net te po j me no -
val po uze písmeny a do plnil příklady z děl, vědom si větší složito sti
načrtnuté ty po lo gie. Po le A ještě rozlišuje na předmluvu (do slov)
pozitivní (afirmativní), označenou ja ko A1, a negativní, označenou ja -
ko A2. Pod le časového hle di ska rozlišuje předmluvu (a do slov) na
knižní pa ra text vzniklý současně s autorským te x tem, pa ra text
dodatečný (připojený např. k druhému vydání) a pozdní. 

Typ A1 pak dále exi stu je ve čtyřech možných ty pech (autorský
pozitivní, autorský negativní, autorský dodatečný a autorský pozdní
text předmluvy či do slo vu), typ B a C je typ autentický neautorský
(alografický/aktoriální). Všechny ostatní ty py – A2, D, E, F, případně
i G, H a I – jsou posledním funkčním ty pem – fiktivním před-
mluva/do slov. Jednotlivé va rian ty jsou za chy ce ny v následujícím
přehledu:

Ta bu l ka 1. Jednotlivé va rian ty vypravěče

Vypravěč Au tor 3. oso ba Po sta va děje

    míra au kto rial  allo graph akto rial

Autentický A B C

Smyšlený D E F

Podvrh G H I

133 134

1 Naopak metatextová předmluva či doslov vzniká teprve až po dopsání díla.



Ce lou si tu a ci kom p li ku je i stírání hra nic me zi jednotlivými žánry,
příp. i dru hy. Předmluva může splývat s jinými pretextovými knižními 
pa ra te x ty – například se začátkem vyprávění, s mot tem či dedikací,
přechody me zi jednotlivými pa ra te x ty lze nalézt v posttextové po zi ci
– například me zi do slo vem a kon cem vyprávění.

Zkoumanými knižními pa ra te x ty jsou ti tu ly beletristické pro du kce 
šesti českých nakladatelství v 90. le tech dvacátého století – Ar go, Na -
kla datelství Lidových no vin (dále NLN), Host, Ivo Železný, na kla da -
telství a vydavatelství, spol. s r.o. (dále IŽ ne bo Ivo Železný), Knižní
klub (dále KK) a Mladá fron ta (dále MF), je jichž výběr re pre zen tu je
vyda vate l skou tvor bu na kon ci dvacátého století. So u bor zvolených
nakladatelství te dy za hrnu je jak začínající vy da va te le, kteří si te pr ve
ce stu ke čtenáři a knižnímu trhu nacházeli, tak i nakladatelství, jež
měla k di spo zi ci zahraniční kno w - how. Výběr za hrnu je pro du kci ne jen 
komerčních nakladatelství, ale i těch, která se zabývala kvalitnější
literární produkcí a snažila se přinášet českým čtenářům kvalitní te x ty
autorů ne jen etablovaných, ale i začínajících. Literární díla jsou vy-
brána tak, aby po kud možno rovnoměrně po kry la pro du kci 19. a 20.
století, pró zu i po ezii, českou i světovou li te ra tu ru, tvor bu oficiální
i tzv. neoficiální.

Předmluvy se ve sledovaném so u bo ru textů ob je vi ly po uze pětkrát. 
Kni hy českých autorů by ly předmluvou vy ba ve ny o něco častěji
a dokumentují přítomnost to ho to pe ri te x tu v tvorbě autorů 19. i 20.
století.

V čtyřech případech se jedná o autorský knižní pa ra text, vzniklý
současně se zdrojovým te x tem, autentický a metatextový typ před-
mluvy, byť ve dvou případech není signován.

Přehled konkrétních zařazených předmluv do díla je za chy cen
v následující ta bu l ce. 

Ta bu l ka 2. Přehled zařazených předmluv do díla

Au tor Ti tul
předmluvy Předmluva Au tor

předmluvy Nakladatelství

Hanuš
Místo obvyklé

výhrady fi kce/non - fi kce Hanuš Ivo Železný

Němcová bez ti tu lu Po sta va díla Ne u ve de no
(B. Němcová)

Nakladatelství
LN

Slavík
Úvod

Básník nad
svým ru ko pi sem

mo ti vy díla Ivan Slavík Host

Von ne gut Předmluva vznik díla Ne u ve de no
(K. Von ne gut) Ar go

Zwe ig Úvodem Po sta va díla Zwe ig Knižní klub

Je di nou výjimkou je předmluva uvozující Slavíkovo Básnické
dílo. I když je au to rem signovaná a datovaná (vzni kla ja ko úvod k po-
řadu veršů, který byl vysílán Československým roz hla sem 15. pro sin -
ce 1980 a dále publikován ve Zprávách Spo l ku českých bi b liofilů
v ro ce 1984; Slavík 1999, s. 374), přesto je nutné ji po važovat za
nakladatelský pe ri text. Přestože má ten to pro log tvar autorského
knižního te x tu a vzni klo ja ko primární text (veškeré dílo básníka by lo
do souborného vydání zařazeno s je ho svolením2), jde o nakladatelské
rozhodnutí umístit právě ten to původně primární text do pretextové
po zi ce kni hy. Ten to způsob „vzni ku” peritextů (ne jen předmluvy a do -
slo vu, ale zvláště i mot ta) je typický především pro nakladatelstvím
koncipované výbory z díla, je jichž tvůrci po ciťují potřebu „vy ba vit”
kni hu dalšími pe ri te x ty, a tak jed nak naznačit čtenáři záměr se le kce
textů, jed nak kni hu „au ten ti zo vat”. Vlastní Slavíkův text je vložen do
samostatné části nazvané Úvod. Vznik předmluvy, její záměr a název
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2 Tuto skutečnost zmiňuje editor Slavíkova souborného vydání díla Mojmír
Trávníček ve vydavatelských poznámkách (viz: Slavík 1999, s. 369).



je vydavatelským počinem. Vložený autorský text je ve skutečnosti
rozsáhlejším citátem, jenž fiktivně vytváří atmosféru autentičnosti
básníkova sdělení a čtenáře ovlivňuje obdobně ja ko obálkový au tor-
ský text. I. Slavík se v něm zamýšlí nad mo ti vy své tvor by a an ti ci pu je
tak po eti ku svých veršů i rozsáhlost své tvor by i svízelnost svého
živo ta: 

Křísil jsem: světy zaniklých kultur – Aztéku, Mayů. Ob je vo val jsem: zapomenuté 
a přehlédnuté básníky. Žil jsem jako každý, zkušenosti se ve mně ukládaly jako le to -
kru hy, rány se za jiz vo va ly a otvíraly, tajemství mě pokoušelo a vždycky něco
přesahovalo. Vábilo dobýt útokem nebo lstí, podle pra vi del poezie. A chtěl jsem žít
dobře, v řádu a spra ved l no sti k sobě i druhým. A protože je to nesnadné, protože jsem
ledacos zkazil, i zavřenými dveřmi jsem ještě chtěl vejít aspoň zaklínadlem slova.
Aspoň jeden zajíkavý verš, který snad bude slyšen. Klopýtal jsem, padal, povstal, dral
se vzhůru, zapřísahal a prosil, radoval se. A z toho se snad dělá báseň (Slavík 1999,
s. 9–10). 

Obdobně je koncipován i do slov kni hy s názvem Po le tech a nyní
s pod ti tu lem (Místo do slo vu). Autorský text byl přednesen na bítov-
ském setkání básníků v ro ce 1966 a publikován ve sborníku Bítov ’96
s názvem Slo vo ke kon ci milénia3. Rozhodnutí o exi sten ci epi lo gu a je -
ho ob sa hu je opět nakladatelským činem, jenž je tentokrát provázen
i změnou názvu do slo vu. Sna ha o „autentičnost” pe ri te x tu je zřejmá
i z vydavatelských poznámek, v nichž edi tor kni hy explicitně mluví
o do slo vu Iva na Slavíka (Slavík 1999, s. 491; na rozdíl od vy da va tel-
ských poznámek k předmluvě kni hy, v nichž edi tor mluví „po uze”
o úvodním te x tu4). 

Kni ha Básnické dílo po tvrzu je i výše po psa nou párovost peritextů
předmluva – do slov. Oba knižní pa ra te x ty rámují „primární text”5.

Zatímco pro log otvírá celé souborné dílo vkročením do atmosféry
básníkovy tvor by, epi log jej uzavírá shake spea rov skou úvahou
přizpůsobit se či nepřizpůsobit. Oba te x ty – či spíše filozofické úvahy
nad některými aspe kty lidského i spisovatelského živo ta – tak plní
v kni ze dvojí fun kci – jed nak jsou součástí souborného vydání díla au -
to ra, jed nak jsou určitým metatextovým návodem k re ce pci ostatních
textů a zároveň vysvětlují kon text Slavíkovy tvor by. Oba pe ri te x ty
jsou příkladem nakladatelského pe ri te x tu ty pu fiktivně autorského
a dokumentují účelovou proměnu primárního te x tu v pe ri text.

Další uvedené pro lo gy jsou již pe ri te x ty autorskými ty pu A1.
Předmluva Němcové a Zwe i go va je ce le věnována hlavnímu hrdi no vi
díla a je typickým příkladem předmluvy, jež je věnována ide a li zo-
vanému pro tago ni sto vi díla. Němcové předmluva začíná re tro-
spektivní chara kteri sti kou hlavní po sta vy, v níž vyjadřuje svo ji po -
koru: 

Dávno, dávno již tomu, co jsem se posledně dívala do té milé tváře, co jsem
zulíbala to bledé líce, plné vrásků, nahlížela do modrého oka, v němž se jevilo tolik
dobroty a lásky, dávno tomu, co mne posledně žehnaly staré její ruce! (Němcová
1999, s. 10). 

Vzpomínka, oživující u čtenáře případnou au ten tic kou mi mo li te-
rární zkušenost, je vzápětí změněna v dia log, jenž jed nak po tvrzu je
cha ra kter hlavní po sta vy, ale také je om lu vou au to rky, naznačující ve -
li kost a ne s nad nost úkolu: 

Kdybych štětcem mistrně vládnout znala, os la vi la bych tě, milá babičko, jinak,
ale nástin tento, perem kreslený – nevím, nevím, jak se komu zalíbí! (Němcová 1999,
s. 10). 

V pořadí již třetí pretextový knižní pa ra text Němcové, jenž je
nejtěsněji spjat s te x tem autorským, předkládá čtenáři „ob raz” výji-
mečné autentické oso b no sti, jejíž „živo t nost” Němcová v pro lo gu po -
tvrzu je právě oním fiktivním dia lo gem. 

Podobně ke své literární postavě přistupuje i S. Zwe ig v předmlu-
vě, ve srovnání s te x tem Němcové mnohonásobně rozsáhlejším. Pro -
tago ni stou kni hy je francouzský po li tik napoleonského období, je hož
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3 Předloha pro tento text pochází již z roku 1991, kdy byla koncipována pro dny
čsl. ku l tu ry a přednesena ještě i o rok později na setkání s mnichovskými autory
(viz: Slavík 1999, s. 491).

4 „Úvodní text Básník nad svým rukopisem byl napsán jako úvod k pořadu z veršů
Ivana Slavíka...” (Slavík 1999, s. 374).

5 Za primární text zde považujeme publikované básnické sbírky autora, jež tvoří
jednotlivé kapitoly díla a jejich názvy jsou pak analogicky názvy kapitol.



ro le v hi sto rii je do dnes hod no ce na hi sto ri ky ve l mi rozporuplně.
Přesto, a možná právě pro to, je je ho živo to pis zpracován řadou au to-
rů6. S. Zwe ig svého hrdi nu – podobně ja ko Němcová – představuje ja -
ko výjimečnou oso b nost v dějinách li d st va, jež ne vždy by la do ce-
něna: 

Josef Fouché, jeden z nejmocnějších mužů své doby, jedna z nej po zo ru hod-
nějších osobností všech dob, dožil se malé obliby u současníků a ještě méně spra ved l -
no sti u po to m st va (Zweig 1994, s. 7). 

Svůj ob div k této historické postavě zdůrazňuje i dále, a to i přesto,
že ví (ne bo tuší) je ho bez chara kte r nost a vla st no sti spíše te ro ri sty než
di p lo ma ta: 

Ale čím byl cha ra kter, nebo spíše ne cha ra kter tohoto nejdokonalejšího ma chia ve -
li sty nové doby ve svých proměnách nepostižitelnější, tím se mi zdál zajímavější, tím
víc mne vzrušoval jeho politický život, zcela zahalený v pozadí a ta je mno sti, a tím
jedinečnější, ba démoničtější se mi jevila jeho oso b nost (Zweig 1994, s. 7–8). 

Čtenář je tak svědkem neustálé os ci la ce opozitní párové cha ra kte -
ri sti ky po sta vy ja ko hrdi ny a významné oso b no sti vyvolávající kladné
charakterové vla st no sti na straně jedné, a ja ko podlého zrádce, in tri-
kána a mi ze ry na straně druhé, je hož negativní chování je však Zwe i -
gem neutralizováno až manipulativně převraceno (např. spojení po-
divuhodně důsledná bez chara kte r nost, hrdinská bio gra fie apod.).
Zesílení této ten den ce je způsobeno i opo rou au to ra kni hy v oso b no sti
Balzacově: 

Jen jediný básník roz po znal ve li kost této jedinečné postavy dík své vlastní ve li ko -
sti, a nebyl to nikdo menší než Balzac. Tento výsostný a zároveň pronikavý duch,
jemuž nestačil pouhý pohled na povrch doby, nýbrž který se vždycky díval i za kulisy, 
neomylně objevil ve Fouchem psy cho logi c ky nejzajímavější cha ra kter svého století
(Zweig 1994, s. 8). 

Po zi ce zneuznání, ústrků a zapomenutí nutí čtenáře se nad po sta -
vou „smi lo vat” a od pu stit všechny prohřešky, jichž se ve svém životě

do pu sti la. Dalším, ne nepodstatným důvodem této ide a li za ce je sna ha
obhájit takové dílo před se bou samým i před čtenáři a představit ho ja -
ko návod k odhalování do bra a zla:

[…] po ku s me se pro svou se be o bra nu odhalit za těmito silami lidi, a tím i nebezpečné
tajemství jejich moci. Tento živo to pis Josefa Fouchého budiž jedním takovým
příspěvkem k jejich ty po lo gii (Zweig 1994, s. 11). 

Čtenář je zde, podobně ja ko u Němcové, jakýmsi rukojmím, skrze
nějž au tor ob ha ju je své dílo. Němcová svou předmluvu uzavírá slo vy:

Dost na tom, když se najde jen několik čtenářů, kteří o tobě s takovou oblibou čísti 
budou, s jakou já o tobě píšu (Němcová 1999, s. 10). 

Zwe ig se stává „mluvčím” čtenářské sku pi ny: 

[...] jež jsou s to rozšířit náš duševní obzor… jsme byli svědky toho… znovu se
přesvědčujeme… (Zweig 1994, s. 10). 

Dalšími typickými zna ky jsou přemíra superlativů, „dia log” s pří-
jemcem te x tu a „vysoký” styl. 

Von ne gu to va předmluva v kni ze Časotřesení je ty pem, v němž au -
tor díla se z na mu je čtenáře s oko l no st mi vzni ku díla, ale zároveň se
stává fiktivním nálezcem te x tu (autorský, fiktivní). Au tor v předmlu-
vě pro po ju je několik celků, jež lze vnímat ja ko poselství určená
čtenáři kni hy a lákající jej k četbě. První z nich je podobenství
životního neúspěchu – Von ne gut se zde opírá o vlastní in ter pre ta ci
jedné z povídek E. He min gwa ye a ve d le biblických symbolů moře
a rybáře ce lou si tu a ci ze si lu je přítomností literární au to ri ty. Druhý ce -
lek na pozadí „oživení” původně nepříliš přijaté kni hy zdůrazňuje
zmo udření, „zezkušenostnění” au to ra a láká tak i ty čtenáře, jimž se
původní text nelíbil. Au tor ja ko fiktivní nálezce povídek pro ta go ni sty
kni hy do díla „vstu pu je” ja ko jed na z po stav, ale zároveň si pohrává
s fikcí a me taforickým zobrazením, jež jsou základním výstavbovým
prvkem au to ro va te x tu. Von ne gut vábí čtenáře na přepracovanou ve rzi 
svého díla z po zi ce ne jen zkušeného spi so va te le, ale i mo u dro sti
starce:
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6 Známé je například dílo J. Pularda či L. Ma de li na, o nějž se S. Zweig fa kto gra -
fic ky i názorově opíral.



Moje velká ryba, která tolik zapáchala, se jme no va la Časotřesení. Říkejme jí
Časotřesení I. A pojďme říkat téhle nové, kterou jsem usmažil z jejích nejlepších
porcí, smíchaných s myšlenkami a zkušenostmi posledních zhruba sedmi měsíců,
Časotřesení II. Platí? (Von ne gut 1997, s. 10) 

a „marketingově” pro pa gu je výjimečnost svého díla: 

Nařezat z ryby filé a zbytek vyhodit. A to jsem také v létě a na podzim roku 1996
udělal. Včera, 11. li sto pa du 1996, mi bylo čtyřiasedmdesát! Opakuji, čtyřiasedm-
desát! Jo han nes Brahms přestal skládat nové sym fo nie v pětapadesáti. A dost! Když
bylo pětapadesát mému otci, měl ar chi te ktu ry už po krk. A dost! V tom věku už měli
američtí spisovatelé dávno napsané své nejlepší knihy. A dost! Pro mě dnes pětapa-
desátka představuje dávnou mi nu lost. Smilování! (Von ne gut 1997, s. 10). 

Na jedné straně au tor an ti ci pu je dílo ja ko lepší než nejlepší ame ric- 
ké kni hy, na straně druhé se obává neúspěchu a prosí čtenáře o shoví-
vavost vzhle dem k věku au to ra. Čtenáři bez předchozí zna lo sti Von ne -
gu to va te x tu tvůrce nabízí „vylepšený” text, re ci pien to vi, je muž je
původní text znám, spi so va tel předkládá příležitost komparativní hry
s te x tem.

V dalších částech Von ne gu to va předmluva po sky tu je návod k re ce -
pci díla, vysvětluje výchozí mo tiv díla a je ho důsledky, ge ne zi
některých částí kni hy, objasňuje výskyt po stav v te x tu i hru s časem
díla. Celá předmluva je po ja ta ja ko dia log me zi au to rem a čtenářem,
příjemce je na mno ha místech spi so va te lem oslovován, aktivizován,
vtahován do fiktivního roz ho vo ru i děje kni hy:

A nemohli jste si ani postěžovat, že už to všechno znáte, ani si lámat hlavu nad
tím, jestli náhodou nemagoříte, či jestli náhodou nezmagořili všichni. Během této
reprízy jste nemohli říct absolutně nic jiného, než co už jste řekli v té první dekádě.
Nemohli jste si dokonce ani zachránit život někoho blízkého, pokud se vám to
nepodařilo již v právě uplynulém desetiletí (Von ne gut 1997, s. 10). 

Po cit, k němuž dospívají hrdinové díla, a v průběhu re ce pce kni hy
pravděpodobně i čtenáři, au tor explicitně vyjadřuje ja ko s příjemci
kni hy sdílené vnímání světa ko lem se be. V primárním i záložkovém
te x tu říká: 

Cítím a myslím stejně jako vy, mám starost o hromadu stejných věcí jako vy,
přestože většině lidí jsou ukradené. Nejste sami (Von ne gut 1997, obálka s. 2). 

Sounáležitost se čtenářem, stejný po hled na svět i obdobné po cty
z prožívání jsou spo lu s fo r mou dialogického rozmlouvání význam-
nými aspe kty, prostřednictvím jichž se au tor přibližuje ke svému
čtenáři a vy stu pu je ja ko je ho blízký sub jekt, ni ko liv ja ko vnucovaná
au to ri ta či kdo si vzdálený. Je to oběma stra na mi přijímaná hra au to ra
se čtenářem, reflektující základní psychologické postuláty lidského
chování a jednání, na jejímž kon ci je au to rem a po tažmo i na kla da tel-
stvím realizovaná žádoucí re ce pce (či vlastnictví) díla. 

Obdobně recepčně návodní je předmluva k Hanušovu dílu Kon-
kláve. Pro log s názvem Místo obvyklé výhrady an ti ci pu je předchozí
re ci pien to vu zna lost peritextové pra xe. Zpočátku připomíná ob sah
jiného pe ri te x tu, a to mot ta, v němž autoři zpochybňují z nejrůzněj-
ších důvodů reálnost svých po stav7, Hanuš na opak o reálnost svých
po stav usi lu je: 

Abych se vyhnul podezření, že jsem zpo do bil někoho žijícího, ať ženu či muže,
prohlašuji, že Lucie, Andrea, Mario a Konrád jsou nečekané a nevymyšlené představy 
mé ob ra zi vo sti. Proto jsou bez příjmení, bez národnosti, bez státní příslušnosti, bez
země a města, kde by žili. Přitom jsou to ale veskrze normální lidé vybavení
rozumem, který se často dopouští omylů, a citem, který ne z kla me nikdy, pokud je to
cit a nikoli jeho předstírání (Hanuš 1994, s. 5). 

Zdůraznění „reálnosti” je ho po stav je započetím au to ro vy hry se
čtenářem, au to ro vy výstavby příběhu, jenž se posléze „vy m k ne z mezí 
přijatelné skutečnosti a vystoupí do imaginárního ab sur d na” (Hanuš
1994, s. 5). Dalším te x tem naznačený prin cip výstavby te x tu po sky tu -
je čtenáři recepční návod („Proč konečně odmítat, co se právě nehodí
příliš rozumářskému čtenáři a co vybočuje z rámce námi předem
definovaného?”; Hanuš 1994, s. 5) i vlastní po stoj samotného au to ra
(„Pro to se s námětem a řešením příběhu ani ne zto tožňuji, ani k němu
nehodlám za uj mo ut zásadně záporné sta no vi sko. Au tor”; Hanuš
1994, s. 5). Ta kto explicitně vyjádřený názor au to ra, byť je opět hrou
s re ci pien tem díla, není ve sledovaných předmluvách výjimečný
a v mnohém připomíná „provokativní” Máchovu hru mott. 
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2. Doslov

Výše uvedená ty po lo gie předmluvy di fe ren cu je va rian ty i druhého
párového prvku – do slo vu. Důvodem je ho vzni ku je potřeba au to ra či
na kla da te le dílo dovysvětlit, ov li v nit je ho in ter pre ta ci, in fo r mo vat
o životě ne bo tvorbě au to ra či re a go vat na určitou aktuální kon tex to -
vou si tu a ci díla. Podobně ja ko předmluva je do slov časově proměnli-
vým pe ri te x tem, tj. v opakovaných vydáních kni hy se může měnit
a vrstvit. Od do slo vu je třeba odlišit komentář díla, jenž je součástí
naučného příslušenství kni hy (viz další ka pi to la).

Ve sledovaných dílech se do slov ob je vil přibližně v jedné třetině
knih. V knihách českých tvůrců se do slov ob je vo val téměř čtyřikrát
častěji než v tvorbě autorů zahraničních.

Do slo vem vybavené kni hy by ly nejčastěji výbory či sebraná díla
po ezie českých (Gel l ner, Krchovský, Slavík) a polských (Mi c kie wicz) 
básníků, českých „klasiků” po ezie (Mácha, Hrubín) a pró zy (Ra is,
Du rych). Výjimečné postavení má pak do slov k dílu S. Zwe i ga.
Nejvíce doslovů by lo zařazeno nakladatelstvím Mladá fron ta, a to
především v knihách z edi ce Květy po ezie. Vždy jde o nakladatelské
pe ri te x ty ty pu B. Jediným autorským do slo vem je Máchův Výklad
Máje (typ A1).

Přehled jednotlivých nakladatelských doslovů je v následující ta -
bu l ce 3 (dálší stránka).

Do slov s názvem Básník ba lad a romancí ke kni ze polského au to ra 
Mi c kie wi cze je typickým faktickým do slo vem, jenž stojí na hra ni ci
me zi epi lo gem a komentářem díla. Vla sta Dvořáčková se v něm, ne j -
pr ve zabývá živo to pi sem to ho to tvůrce, posléze je ho tvor bou a do bo-
vým čtenářským ohla sem. Básníka představuje ja ko významnou oso -
b nost polské li te ra tu ry, ale také ja ko člověka, je hož život byl poměrně
bouřlivý. V celém do slo vu vy stu pu je ja ko mluvčí čtenářské sku pi ny,
jímž za hrnu je do vyslovených soudů i čtenáře kni hy: 

Dnes nám ty verše připadají samozřejmé... [...] Také u nás bychom měli Mic kie -
wi czo vu poezii znát a mít rádi. Vkročila do naší li te ra tu ry hned v počátcích našeho
obrození (Mi c kie wicz 1998, s. 156–158). 

Ta bu l ka 3. Přehled nakladatelských doslovů

Au tor Ti tul do slo vu Do slov Au tor do slo vu Nakladatelství

Zwe ig

Do slov
Pochybný vítěz nad
Ro be spier rem a Na -

po le o nem: Jo sef
Fouché 

Po sta va díla Jo sef
Polišenský Knižní klub

Du rych Tam a ta dy Tvor ba Vladimír Justl Mladá fron ta

Gel l ner Do slov Tvor ba Vladimír
Křivánek Mladá fron ta

Hrubín
Ro man ce, v níž

o křídlovku ne j de Au tor díla Petr A. Bílek Mladá fron ta

Krchovský Prin cip stínu Mo ti vy Mi ro s lav
Balaštík Host

Mácha Dar slu chu Mo ti vy Ka rel Šiktanc Mladá fron ta

Mi c kie wicz
Básník ba lad

a romancí Au tor díla Vla sta
Dvořáčková Mladá fron ta

Ra is Do slov Vznik díla Ja ro s la va
Janáčková Knižní klub

Slavík Po le tech a nyní Život au to ra Ne u ve de no
(M. Trávníček) Host

Právě závěr do slo vu, z něhož je část předchozí ukázky, se mění
v didaktizující pro log. Čtenáři dříve vzdálená polská po ezie pro nik-
nutím do českých reálií se stává příjemci te x tu mno hem bližší, zvláště, 
je - li spja ta se známými oso b no st mi českého literárního prostředí. Re -
ci pient se v epi lo gu dozvídá, že Mi c kie wi cze osobně znal F. L. Čela-
kovský,

[...] horlivým čtenářem Mi c kie wi cze byl rovněž Karel Hynek Mácha: dělal si z četby
výpisky, ob di vo val jazyk a ply nu lost verše. Také Karel Jaromír Erben znal velmi
podrobně Mic kie wi czo vo dílo, zejména vše, co na va zo va lo na lidovou tradici: svou
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kytici – podobně jako Mi c kie wicz balady Prvo sen kou – za ha ju je Mateřídouškou,
Svatební košile stejně jako Mickiewiczův Útěk zpracovávají námět Be r ge ro vy
Lenory. A tak bychom mohli dlouho pokračovat – přes Hálka, Sabinu, Vrchlického,
Čecha až k Ze y e ro vi a dalším. Mnozí z našich známých básníků Mi c kie wi cze
překládali: Karel Havlíček Borovský např. Paní Twar do wskou a tři Budrysy,
Vrchlický Dziady, J. V. Sládek Konráda Wal len ro da, Eliška Krásnohorská Pana
Tadeáše, dlouhá řada Mickiewiczových překladatelů u nás končí Vladimírem
Holanem (Sonety), Františkem Halasem (Gražina, Konrád Wal len rod, Dziady)
a Erichem Sojkou (Pan Tadeáš) (Mi c kie wicz 1998, s. 158). 

Sounáležitost s určitou sku pi nou příjemců8 a do stu p nost polských
děl je významným sti mu lem čtenářského aktu. Zároveň Dvořáčková
vyvrací případné oba vy potenciálních recipientů z dobově příliš
vzdálené po ezie a říká: 

Každá ge ne ra ce si Mi c kie wi cze přečte maličko jinak – hledá v něm hodnoty
blízké svému vlastnímu pohledu na svět, problémy podobné těm, které musí řešit
sama. V každém případě však platí, že pokud se chceme dostat ke kořenům dneška,
měli bychom číst i poezii velkých básníků včerejška (Mi c kie wicz 1998, s. 158).

Do slov Vladimíra Křivánka ke Gellnerově výboru po ezie Te p lo
zhaslého pla me ne je si ce nazván nepříznakově (Do slov), je však uvo -
zen mot tem z Gel l ne ro vy tvor by, které sym bo li zu je Gel l ne ro vu ro li
v životě i literatuře. Křivánek se zde snaží překročit klišé, v nichž je
au tor uvězněn a upozorňuje čtenáře na zřetelné sto py symbo listi cko -
 -dekadentních východisek je ho tvor by i prvky ro man ti s mu v díle.
Východiskem do slo vu je po kus o no vou in ter pre ta ci básnického díla
Gel l ne ra, jíž je podřízena ne jen ar chi te ktu ra výboru i výběr jed no t li-
vých básní, ale i výklad díla au to ra v epi lo gu kni hy. Křivánek si
rovněž zvo lil po zi ci mluvčího čtenářské sku pi ny, jíž využívá přede-
vším ja ko interpretační návod, např.:

Můžeme si též povšimnout obdobné hrdosti ple be j ce, shodného básnického
pohledu ze dna lidské bídy, obdobné ironie, hořkosti a skepse, jež jsou cha ra kte ri stic-
kými rysy jak Ne ru do vy prvo ti ny, tak i Gel l ne ro va debutu (Gellner 1997, s. 129–131).

Po zi ci mluvčího určité čtenářské sku pi ny9 si zvo lil i au tor do slo vu
Du ry cho va Zastavení Vladimír Justl. Název do slo vu Tam a ta dy,
motivovaný Du ry cho vou sbírkou nábožensko-filozofických úvah
o vztahu k Bo hu a rodné ze mi, o smrti a o poslání básníka (Tam), an ti -
ci pu je Justlův meditační přístup k tvorbě au to ra (Ta dy). Vlastní in ter -
pre ta ci klíčových témat básníka (smrt, bytí, skutečnost, sen, krása)
Justl prokládá (a dokládá) úvahami významných literárních osobností
(K. Čapek, V. Závada) i Durychovými myšlenkami. Justlův epi log je
te dy plně zaměřen na zachycení žánrového rozpětí au to ra, na je ho
vyhraněný přístup ke skutečnosti, osobitý výběr témat i vidění světa ,
ale i nezaměnitelný styl a ponoření se do se be sa ma. 

Obdobně je koncipován i do slov ke Krchovského so u bo ru sbírek
Básně, je hož au to rem je Mi ro s lav Balaštík. Již název epi lo gu (Prin cip
stínu) na vo zu je atmosféru me di ta ce. Stín je nevědomou součástí naší
oso b no sti, kte rou jsme vytěsnili a o které ob vy kle vůbec nevíme. Stín
je to, co sa mi na sobě nepříjímáme a nemáme rádi, něco s čím se
nedokážeme smířit. Na opak Krchovského stín je vi di na vlastní so chy
na hrobě, jež sym bo li zu je za ne cha nou sto pu po fyzické přítomnosti
člověka zde, stín je pro něj pa ra dox, proměna, východisko, trvání, exi -
sten ce, ale i poselství, jež au tor prostřednictvím své po ezie předává
čtenáři a jímž ho láká a vábí do svých osi del. Kromě ka te go rie stínu
jsou v do slo vu interpretovány i další mo ti vy Krchovského (no men
omen) představy o tom, co bu de po je ho smrti – hrob a so cha. Au tor
do slo vu tak rozvíjí jed no nahodilé téma roz ho vo ru s au to rem básní,
které vnímá ja ko životní po cit au to ra a skrze nějž in ter pre tu je
Krchovského tvor bu.

Zce la odlišným do slo vem je epi log Jo se fa Polišenského ke kni ze
Jo sef Fouché au to ra S. Zwe i ga10. Pro fe sor obecných dějin pod ro bu je
Zwe i go vu románovou bio gra fii kritické re vi zi, a to především z po -
hle du historického a upozorňuje na problematičnost Zwe i go vy

8 O pro ble ma ti ce re ci pien ta v knižních pa ra te x tech je pojednáno v jiných textech 
autorky.

9 O tom více v jiných textech autorky.
10 Epilog byl plně beze změny převzat z více než dvacet let starého vydání knihy

v roce 1973.

146145



literární předlohy. Je ho úvahy ve dou k po ku su od ha lit literátův záměr
na psat živo to pis Fouchého a zpochybňuje „oficiální” důvody, o nichž
Zwe ig píše ve své předmluvě: 

Je pravda, Zweig zdůrazňuje znova a znova, jak nesympatický je mu policejní
minist tří režimů, Josef Fouché. Ale zároveň mu im po nu je a vidí v něm „jednoho
z nejvýznamnějších mužů své doby”, státníka, který zvítězil nad Ro be spier rem i Na -
po le o nem. Bylo by asi střízlivější, kdyby zastával názor, že Fouché dokázal Ro be -
spier ra a Na po le o na přežít. Aby ovšem mohl ukázat na Fouchého případě, jak se
dostat k moci, musel Zweig z Fouchého udělat důstojný protějšek Maxmiliána Ro be -
spier ra a Na po le o na Bo na pa r ta (Zweig 1994, s. 242). 

Nastiňuje tak pravděpodobně frek ven tova nou pod obu autorských
peritextů, je jichž explicitní tvrzení často zastírá skutečné mo ti vy či
záměr au to ra. Odmítá literátovy důvody psaní „pro svo je soukromé
potěšení”, vytvoření „bio lo gie di p lo ma ta”11 či „portrétu jed no ho po li -
ti ka” a na hra zu je je hypotézami o čtenářském úspěchu předchozí bio -
gra fie a ne so u hla su Zwe i ga s nastupujícími mo na r chie mi ruských Ro -
ma novců, rakouskouherských Habsburků a německých Ho hen zol ler-
nů, s ni miž jsou spja ty Zwe i gem neakceptované změny v Evropě na
sklon ku prvního desetiletí dvacátého století. Korigující Polišenského
do slov se te dy netýká po eti ky literárního díla, ja ko spíše pro ble ma tic-
kého přístupu au to ra k předloze a historickým faktům zmíněného
uměleckonaučného žánru. 

„Předlohu” k dílu po zo ru je v dalším do slo vu ke kni ze F. Hrubína
Ro man ce pro křídlovku také Petr A. Bílek. Předlohou však tentokrát
není konkrétní historická událost či po sta va, ale ko re spon den ce,
básnická tvor ba a autobiografický prožitek au to ra. Kon fron ta ce re a li -
ty a literární fi kce vyúsťuje v in ter pre ta ci díla, a to především ob ra zu
Te ri ny ja kožto východiska přístupu k dílu. Reálný a literární svět
je předmětem ko m pa ra ce dalšího do slo vu. Pro sto ro vou uko t ve nost
(a ukotvi te l nost) příběhu, příznakové ry sy Ra i so vy po eti ky, ale i čte-
nářský ohlas de te ku je v posttextovém pe ri te x tu k autorovým Za pad-

lým vlastencům Ja ro s la va Janáčková, která sle du je především reálný
místopis díla a primární text umisťuje do Krkonoš ja ko bájných hor
dobové li te ra tu ry (a možná i Ra i so vy to u hy, ne boť ten v době psaní
románu pobýval v horách si ce nižších, ale obdobně nehostinných). 

Předchozí tři ty py doslovů mají mno ho společných rysů. Ge ne ze
te x tu, kon fron ta ce reálného a literárního, vliv předlohy na po eti ku díla 
a alespoň naznačený čtenářský ohlas (u Janáčkové veřejně čtenářský,
u Polišenského individuální, u Bílka teoreticko-kritický) jsou základ-
ními ka me ny posttextově umístěných knižních paratextů. 

Jediným autorským do slo vem ve sledovaném vzor ku knih je
Máchův Výklad Máje, kde:
– doslov je interpretací,
– autorem doslovu je K.H. Mácha,
– nakladatelství je Mladá fronta.

Máj vydaný v mladofrontovní edi ci Květy po ezie je me zi sle do va-
nými díly výjimečný zařazením dvou doslovů. Ten první je autorský
a je umístěn blíže primárnímu te x tu díla. Název Výklad Máje je na kla -
datelským ti tu lem, ne boť původně titulován ne byl. K primárnímu te x -
tu byl přiřazen až dodatečně, a to do pre-textového umístění. V so u-
časných vydáních Máje (včetně mladofrontovního) je ten to knižní pa -
ra text umístěn bezprostředně za primární text (zde me zi primární text
a nakladatelský do slov). Pe ri text „vysvětluje” tvůrčí záměr básníka:

Následující básně jest oučel hlavní, slaviti májovou přírody krásu, k tím
snadnějšímu dosažení oučelu tohoto po sta ve na jest doba májová přírody proti
rozdílným dobám života lidského (Mácha 1999, s. 75), 

a usměrňuje čtenářovu in ter pre ta ci:

Pověst tedy čili děj básně této nesmí se co věc hlavní považovati, nýbrž jen tolik
z děje toho v báseň přijato, jak daleko k dosažení oučelu hlavního nevyhnutelně třeba.
[…] Ostatních co se oučelů dotýče, jakož i sen ten tia moralis z celého snadněji se
vyrozumí (Mácha 1999, s. 75). 

Máchův Výklad Máje byl s největší pravděpodobností určen pro
tehdejšího cen zo ra J. N. Zim me r man na, aby zastřel smysl své básně.
Upozorněním na mravní naučení se pokoušel odvést po zo r nost

11 To byl velký omyl Zweigův, protože dle historických pramenů se Fouché
nikdy za di p lo ma ta nepovažoval.
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přísného cen zo ra, jenž dbal na nedo tknu te l nost panujícího řádu, od
skutečného poselství básně, v níž hrdi na – zločinec je no si te lem
Máchových poměrně na svou do bu odvážných myšlenek o smrti
a věčnosti. Os la va jarní přírody je te dy návodem k účelově mylné in -
ter pre ta ci díla, zesilovaná i odmítnutím děje ja kožto dominantního
interpretačního prvku. Pomlčkou oddělená poslední věta Máchova
do slo vu však an ti ci pu je odlišné interpretační přístupy než k jakým je
poukazováno. Triáda máchovských autorských peritextů – mot to, de -
di ka ce a do slov – je důkazem značných snah au to ra uspět v dobovém
literárním životě, jenž byl ovládán mo cen skou cen zu rou a dobovým
obrozeneckým vku sem. Mot to však vy sti hu je Máchův romantický
po stoj k živo tu (to u hu po svobodě, lásce, ale také po chy b no sti
naplnění svého snu) a je spja to s primárním te x tem díla. Šiktancův do -
slov nazvaný Dar slu chu je básníkovou reflexí právě na vrcholné
romantické Máchovo dílo12, po eti ku skla d by i si tu a ci po ezie na sklon -
ku devadesátých let. Lyrizovaný výklad Máje, či spíše Šiktancova
lyrizovaná výběrová in ter pre ta ce příznakových rysů ústí ve výzvu au -
to ra, jenž podobně ja ko v předchozích pe ri te x tech, je mluvčím
čtenářské sku pi ny, vrátit se k ověřeným hodnotám živo ta i li te ra tu ry.
Uvedený pe ri text je – ve d le Máchovy dedikační básně – dalším
příkladem proměny knižního pa ra te x tu v text primární, a to v později
vydané kni ze Dílo 7 (Šiktanc 2006), jež je souborným vydáním
Šiktancovy tvor by.

Zvláštním případem je autorský pro log a epi log v Simmelově díle,
který je vkomponován přímo do primárního te x tu a tvoří první
a poslední ka pi to lu díla. Ne l ze zde mlu vit o pe ri te x tech v pravém slo -
va smy s lu, ale spíše o potřebě au to ra zarámovat příběh názvy ka pi tol
vypůjčenými z rámce kni hy.

Předmluvy a do slo vy v pro du kci českých nakladatelství
posledního desetiletí dvacátého století jsou pe ri te x ty, které vysvětlují
a obhajují autorský, případně nakladatelský záměr díla a zároveň

poskytují re ci pien to vi recepční návod, ať již autorský, nakladatelský
ne bo návod třetí oso by. Po uze u dvou knih (Slavík, Zwe ig) se ty to
knižní pa ra te x ty objevují v párové po zi ci, v prvním případě jde o na -
kladatelské pe ri te x ty, v případě druhém jde o ko m bi na ci kontr over-
zních textů: autorské předmluvy – do slo vu třetí oso by. Ve všech ostat-
ních případech je ve sledovaných knihách buď po uze je den ze sle do -
vaných knižních paratextů (předmluva ne bo do slov) ne bo existují ve
sva z ku s jinými dílo bezprostředně obklopujícími pe ri te x ty (např.
Němcová: předmluva – komentář třetí oso by, Mácha: mot to, de di ka ce
– autorský do slov, do slov třetí oso by, Mi c kie wicz: de di ka ce – do slov
třetí oso by).
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R E C E N Z J E,  O M Ó W I E N I A,  N O T Y

Mi lan Hrdlička: Gra ma ti ka a výuka češtiny ja ko cizího ja zy ka,
Ka ro li num, Pra ha 2009, 158 s., ISBN 978–80–246–1527–1.

Počátkem února 2010 uve d lo na knižní trh nakladatelství Ka ro li num mo no gra fii
Mi la na Hrdličky Gra ma ti ka a výuka češtiny ja ko cizího ja zy ka. Odborná veřejnost
zabývající se obo rem čeština ja ko cizí ja zyk zná to ho to bo he mi stu již díky je ho
předešlým pracím. M. Hrdlička je v obecném povědomí známý ja ko au tor příspěvků,
článků a studií vztahujících se k pro ble ma ti ce výkladu gra ma ti ky českého ja zy ka ja ko 
ja zy ka cílového, k pre zen ta ci gra ma ti ky v učebnicích češtiny pro ci zin ce a k de fi-
nování rozdílného pojetí gra ma ti ky pro rodilé a nerodilé mluvčí. Z celé řady publikací 
jme nu j me například Předložky ve výuce češtiny ja ko cizího ja zy ka (Ka ro li num, Pra ha
2000); Cizí ja zyk čeština (ISV, Pra ha 2002). Práce to ho to au to ra se obracejí ne jen
k lingvistům a lingvodidaktikům, ale i k širokému spe ktru zájemců o ja zyk.

Ve srovnání s autorovými předešlými pub li ka ce mi se v případě této mo no gra fie
v mnohém jedná o stu dii zce la no vou. Přináší komplexní a ucelený po hled na pro ble -
ma ti ku gra ma ti ky našeho národního ja zy ka ja ko ja zy ka cizího, cílového. Au tor vy-
chází od definování obecných podmínek nabývání zna lo sti cizího ja zy ka a zabývá se
například relací me zi učením se gra ma ti ce a osvojováním si gra ma ti ky. Dotýká se
vyučovacích me tod, až dochází k analýze vybraných problémů učebních materiálů
češtiny ja ko cizího ja zy ka. Lze říci, že díky uchopení celé šíře pojímané gra ma ti ky,
díky jejímu teoretickému zakotvení v lingvodidaktickém systému a také díky
systematickému po stu pu od obecných otázek ke konkrétním závěrům a praktickým
doporučením au tor přináší práci zajímavou. Zdůrazněme také, že celá mo no gra fie
vyniká srozumitelným, jasným a kultivovaným ja zy kem.

Práce je rozdělena do šesti ka pi tol, z nichž jsou první čtyři po ja ty teo re ti c ky,
a představují tak jakýsi výchozí bod a metodické zázemí pro následující pra kti c ky
zaměřené části. V posledních dvou kapitolách se tak setkáme s praktickým roz bo rem
některých gramatických jevů, je jichž analýzy jsou do značné míry výsledkem te o re-
tických závěrů popsaných v předchozích kapitolách. 

Jedním z hlavních cílů mo no gra fie je ana ly zo vat vybrané problémy zpracování
gra ma ti ky a nalézt optimální lingvodidaktické pra vi d lo, o něž by se mo hli všestranně
opírat autoři učebních materiálů. Dalším cílem by lo popsání vývoje po j mu gra ma ti ka
a nalezení je ho místa v lingvodidaktických koncepcích.

V první ka pi to le (Základní podmínky, způsoby a kon ce pce nabývání zna lo sti cizí-
ho ja zy ka) se M. Hrdlička zabývá přirozenými di spo zi ce mi či scho p no st mi osvojení
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Sum ma ry

The author focuses on two elements which comprise the frame of a literary work
of art.: the preface and the ending, sometimes called the prologue and epilogue. They
belong to the unstable elements of a work of art, mainly because sometimes the
authors include only one of them. The function of a preface is to explain the reader
why he or she should read the work, which is noticeable in all the arguments included
(i.e. the work of a very talented artist, interesting topic, unique analysis of a problem
etc.). There are also elements explaining the genesis of the work or its context,
sometimes clues how to understand the work of art. In the ending the author or the
publisher of a literary work of art provides further information, whose aim is to
influence the way of its interpretation. The ending may also contain information about 
the author (his or her life and other works), indicating the context of the work’s origin.

The author warns us that the preface and the ending ought not to be mistaken with
academic commentary, which is a part of the academic addition to the work of art.



cizího ja zy ka a kla si fi ku je různé způsoby a me to dy osvojování cizojazyčného kó du.
Dále po uka zu je na nez by t nou mo ti va ci, která po ce lou do bu provází dlouhodobý pro -
ces nabývání zna lo sti cizího ja zy ka. Na ko nec se au tor věnuje zasazení gramatického
systému do to ho to pro ce su stu dia cizího ja zy ka. Sám au tor pojímá v to m to kon te x tu
mlu v ni ci češtiny pro ci zin ce ja ko „účinný a úsporný so u bor prostředků umožňující
mluvčímu podstatně zjednodušit ce lou řadu operací, které jsou nezbytné pro
formulování výpovědí i pro je jich dekódování“ (s. 21). Výše řečeným M. Hrdlička
po uka zu je na skutečnost, že je nezbytné po stu po vat při osvojování ja zy ka mateřského 
zce la odlišně než při nabývání ja zy ka cizího.

Druhá ka pi to la, Gra ma ti ka – její vznik, vývoj a jednotlivé dru hy, se již pod le
svého názvu věnuje vývoji lingvistického myšlení vztaženého ke gramatické kon ce -
pci. Obzvláště přínosná je stať zabývající se ne jen současnou ling vi sti kou, ale i úpl-
ným prvopočátkem této vědy, o čemž se čtenář v současných studiích nedočítá často.
Au tor dává čtenáři možnost si povšimnout, že již v jakési vědecké předepoše by ly
koncipovány otázky, na něž se do dnes hledají přesné odpovědi. Dále zde také sle du je
vznik lin g vi sti ky a gra ma ti ky a dokládá, jak jsou vzájemně úzce spja ty. Pochopitelně
největší pro stor je věnovaný vývoji gra ma ti ky ve 20. století a kon ce pci takzvané
pedagogické gra ma ti ky.

Třetí ka pi to la (Gra ma ti ka a vyučovací me to dy cizích jazyků) se věnuje me to di ce
od středověku do současnosti. Je upozorněno na skutečnost, že do dnes není k di spo zi -
ci komplexně zpracovaná di da kti ka češtiny pro ci zin ce. Z to ho to důvodu se au tor
zaměřuje na obecné me to dy cizích jazyků jak v mi nu lo sti, tak ve století dvacátém,
a záměrně se vyhýbá rozšířené komunikační metodě, která je do podrobností podá-
na v celé ka pi to le čtvrté (Komunikační me to da: její vznik a pod sta ta, základní prin ci -
py a vybrané problémy ap li ka ce ve výuce češtiny ja ko cizího ja zy ka). Čtenář ve čtvrté
ka pi to le do sta ne in fo r ma ce jak o hlavních složkách, důvodech širokého rozšíření výše 
zmíněné lingvoddaktické kon ce pce, tak i o jejích obecných problematických aspe -
ktech a někdy komplikované ap li ka ci v pra xi.

Pátá ka pi to la (Zpracování mlu v ni ce českého ja zy ka v učebnicích češtiny pro ci -
zin ce) po sky tu je ling vodi dakti ckou analýzu současných, dostupných a běžně
užívaných učebních materiálů určených jinojazyčným mluvčím. Roz bor vybraných
učebnic se zaměřuje na pre zen ta ci a nácvik gra ma ti ky. M. Hrdlička své výsledky bá-
dání ko men tu je, od ka zu je na teoretické závěry uvedené v předchozích kapitolách.
Au tor se opírá o své praktické zkušenosti s výukou jinojazyčných mluvčí a o vlastní
zkušenosti s tvor bou učebnic češtiny pro ci zin ce. Mo no gra fie podrobně porovnává
a zkoumá ce l kem 16 učebnic češtiny pro ci zin ce, po stu pu je od posouzení je jich cha ra -
kte ru předmluvy přes pre zen ta ci mluvnických kategorií a jevů po stránce formální
i funkční až po konkrétní praktická doporučení. Poslední ka pi to la, Mluvnické pra vi d -
lo v učebnicích češtiny pro ci zin ce, se zaměřuje na hledání optimální ligvodidaktické
in stru kce v učebnicích.

Z výše nastíněného je zřejmé, že se jedná o práci zce la no vou, původní. Je rovněž
vhodné upo zo r nit, že čtenář z řad praktiků by oce nil více konkrétních příkladů
z učebnic, které by mo hly tvořit sa mo sta tnou ka pi to lu. Přestože je pochopitelný po -
stoj au to ra vyhýbající se analýze jednotlivostí, měla by být náležitou součástí
posledních dvou praktických ka pi tol i ukázka dokládající teo re ti c ky popisovaný
problém (např. příloha s oscanovanými ukázkami výkladu, popř. se cvičeními v učeb- 
nicích). Ten to praktický prvek by rovněž po skytl budoucím autorům učebních
materiálů od bo r nou ar gu men ta ci pro zařazení svých konkrétních jednotlivých kroků
při pa r ce la ci gra ma ti ky. Dále by exi sten ce takové přílohy podpořila ling vodi da kti ky,
kteří v konkrétních případech zastávají názor potřeby plného zprostředkování
mluvnického pra vi d la. Mohl by tím být pozitivně ovlivněn přístup učitelů, kteří
obzvláště při výuce ne j nižších jazykových úrovní po važují plné zprostředkování pra -
vi d la vždy ja ko kontraproduktivní. K takovýmto otázkám je potřeba přistupovat s ci -
tem, není pro to možné dojít k jednotnému striktnímu řešení, ale přítomnost
naznačované přílohy a její roz bor by mo hly putování po této neprobádané cestě
značně us nad nit.

Po su zu j me krátce tu to stu dii také z jiného úhlu. Domníváme se, že současný ling -
vo di da ktik bu de pátrat po ukotvení mluvnických pra vi del, pohledů a postupů do
(v současnosti ve l mi diskutované) pro ble ma ti ky spojené se Společným evropským
referenčním rámcem pro ja zy ky (dále již SERR) a jazykovými úrovněmi. Na ten to
zdrojový do ku ment ta to stu die mno ho neo dka zu je a pro ble mati kou jazykových
úrovní se nezabývá, přestože by ne je den čtenář zajisté přivítal ce lou ka pi to lu věnující
se pa r ce la ci gra ma ti ky pod le jednotlivých úrovní popsaných v SERR. Pro ble ma ti ce
jazykových úrovní se věnuje mno ho současných konferencí a jedním z cílů je dojít
k definování rozdílů me zi úrovněmi v rámci gramatické ko m pe ten ce. O to m to prob-
lému se si ce dočteme v na se be navazující řadě publikací Čeština ja ko cizí ja zyk A1,
A2, B2 a v kni ze Prahová úroveň – Čeština ja ko cizí ja zyk, ale jistě by by lo užitečné
určité au to ro vy výsledky a závěry vzta ho vat k těmto zdrojovým dokumentům. Z to -
ho to důvodu zastáváme názor, že výše zmíněné definování rozdílů gramatické ko m -
pe ten ce me zi úrovněmi pod le SERR a posouzení materiálů především v to m to du chu
by mo hly představovat téma pro další pu b li ka ce M. Hrdličky.

Na závěr je vhodné zdůraznit, že M. Hrdlička v díle zúročuje výsledky svého
bádání a svého dlouholetého zájmu o obor. Nejedená se pro to jen o zdánlivě aktu a-
lizovaná běžná témata, ale jde o zasazení gra ma ti ky češtiny ja ko ja zy ka cizího do kon -
te x tu lidské ko mu ni ka ce široce pojímané. Gra ma ti ku lze tak nahlížet ja ko aspekt
systému ko mu ni ka ce, která je základním stavebním ka me nem ne jen jazykovědy, ale
i praktické výuky. Z výše řečeného je zřejmé, že mo no gra fii lze doporučit ne jen
odborné veřejnosti z ob la sti dnes již samostatného obo ru češtiny ja ko ja zy ka cizího,
ale i všem čtenářům s příslušným odborným zájmem.

Ma rie Kestřánková, Pra ha
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Máša Bořkovcová: Romský et no lekt češtiny. Si g ne ta,
Pra ha 2006, 132 s., ISBN 978–80–903325–3–6.

Výzkum jazykové ko mu ni ka ce českých Romů zatím bo he mi sti ka opomíjela.
Nejčastěji od ka zo va la na sociologické stu die zabývající se distribucí češtiny/slo ven-
štiny a romštiny na vybraných územích a ve vybraných komunikačních situacích,
případně zdůvodněním, proč jistý ja zyk v těchto situacích Romové užívají. So cio ling- 
vistický po hled na jazykové chování českých Romů přinesla až stu die M. Hüb-
schmannové K jazykové si tu a ci Romů v ČSSR. Sociolingvistický po hled (Slo vo a slo -
ve s nost, 37, 1976, s. 328–336). Její závěry – ovlivněné do bo vou socio ling visti ckou
metodologií – však již neodrážejí současný stav, navíc romské va rie ty češtiny se
dotýká jen závěr.

Případová stu die ro mi stky Máši Bořkovcové je z to ho to hle di ska průkopnickou
prací. Jak au to rka píše v úvodu, jejím primárním cílem je strukturní po pis jedné va rie -
ty romského et no le ktu češtiny. Termín et no lekt zatím v české socio ling vi sti ce ne z do-
mácněl. Rozumí se jím jazyková va rie ta, která je výsledkem působení původního ja -
zy ka etnické sku pi ny na ja zyk přijímaný v novém kulturním prostředí. Vzniká v mu l -
tilingvální jazykové si tu a ci, v níž etnická sku pi na přijímá ja zyk majoritního okolí,
udržuje se po více generací a bývá doprovázen úplnou ztrátou původního ja zy ka.
Současné romské ko mu ni ty žijící na území České re pu b li ky jsou vhodným ob je ktem
pro obdobný empirický výzkum, což dokládá právě recenzovaná pu b li ka ce.
Romským et no le ktem rozumí va rie tu češtiny, jíž hovoří členové romských ko mu nit
žijících v České re pu b li ce a jejíž strukturní spe ci fi ka jsou determinována původními
ja zy ky daného řečového společenství – romštinou a slovenštinou. To mu to vymezení
je podřízena i výstavba pu b li ka ce: skládá se ze tří oddílů.

První oddíl (ka pi to ly 2–4) ob sa hu je po pis me to do lo gie výzkumu; zároveň upo -
zorňuje na některé obtíže, které jej doprovázely. Kla dem práce je to, že pre zen tu je
pod ro b nou cha ra kte ri stiku jazykových, sociálních a kulturních parametrů romské ko -
mu ni ty.

Au to rka zko u ma la spe ci fic kou va rie tu češtiny, a to ko mu no lekt smíchovské
romské ko mu ni ty, kte rou tvoří několik tří a čtyřgeneračních ro din (asi 150 osob)
propojených hu stou sociální sítí vzájemných vztahů. Podstatné je, že zkoumaní je din -
ci se po važují za členy této ko mu ni ty – sa mi se nazývají Smíchováci ne bo Cigáni ze
Smíchova.

Výchozí materiál tvořilo 40 ho din zvukových nahrávek, které au to rka pořídila
v le tech 2002 a 2003. Jak je patrné z přílohy, tvořily jej rodinné roz ho vo ry, au to bio-
grafická vyprávění a řízené roz ho vo ry, doplňují je následná (fol lo w -up) in ter view
zkoumající užití některých lexikálních a morfologických jevů. Analyzovaný materiál
tak odráží nejčastější komunikační si tu a ce, v nichž je ko mu no lekt využíván. Práce se

te dy nezabývá jazykovými prostředky užívanými mi mo uzavřenou ko mu ni tu, např.
v ko mu ni ka ci s majoritním okolím.

Druhá ka pi to la (Ko mu ni ta, si tu a ce výzkumu a je ho me to do lo gie) za hrnu je
poměrně obsáhlý po pis vývoje ko mu ni ty, její vnitřní or ga ni za ce i každodenní in ter -
akce. Značnou po zo r nost věnuje hi sto rii ko mu ni ty: vzni ka la postupně od 50. let 20.
století, kdy se na Smíchov přestěhovali její první příslušníci z východního Slo ven ska
(Šariš, Zemplín). Au to rka cha ra kte rizu je proměny socioekonomického postavení ko -
mu ni ty během půlstoletí a pro ces její in te gra ce do českého společenství. Právě ty to
údaje jsou podstatné pro po pis sociální re pro du kce et no le ktu, pro objasnění di stri bu ce 
některých jazykových prostředků i pro analýzu etno le kti ci ty uživatelů va rie ty.

Třetí ka pi to la (Jazyková si tu a ce ko mu ni ty) sle du je proměny jazykové si tu a ce,
v níž se ko mu no lekt utvářel, a po pi su je ja zy ko vou ko m pe ten ci a užívání jednotlivých
jazyků příslušníky ko mu ni ty, a to jak v ko mu ni ka ci uvnitř ko mu ni ty, tak i s ma jo rit-
ním okolím. První ge ne ra ce Smíchováků – dnes je din ci starší šedesáti let – by la
původně bilingvní: je jich mateřským ja zy kem, který užívali v romském prostředí, by -
la východoslovenská romština re gio nu Šariše. S majoritním okolím komu ni ko va li –
v různé intenzitě závislé na politických a sociálních fa kto rech – v šarišském nářečí,
které se sta lo je jich druhým ja zy kem (vzhle dem k nepravidelné školní docházce si ti to 
Romové neo svo ji li spi so v nou slovenštinu). Zde je však potřebné připomenout, že
regionální va rie ta východoslovenské romštiny vli vem staleté ko e xi sten ce přejala řadu 
jazykových prvků ze šarištiny, a to ztěžuje objektivní po pis vli vu šarištiny na
zkoumaný ko mu no lekt. 

Po příchodu do Pra hy se komunikačním prostředkem imigrantů s majoritním
prostředím, sta la čeština: vzhle dem k to mu, že se s ní sez na mo va li v pracovním
prostředí, postupně ovládli běžnou mlu vu. Druhá ge ne ra ce – dnes je din ci ve věku
30–60 let – je rovněž bilingvní: její příslušníci si ve školním prostředí os vo ji li češtinu, 
aktivní zna lost romštiny však u nich ustu pu je. Třetí ge ne ra ce – je din ci po vyučení
a současní dvacátníci – má jen pasivní zna lost romštiny: v ko mu ni ka ci užívá češtinu.
Všechny ty to oko l no sti mají velký vliv na stra ti fi ka ci ko mu no le ktu.

Čtvrtou ka pi to lu (Romský et no lekt češtiny v českém kon textu a obecná te o rie et -
no le ktu) tvoří přehled dosavadního bádání o romském et no le ktu, stručně se zde pre -
zentují metodologická východiska te o rie o kontaktních varietách, jak je vy pra co va la
kontaktová lin g vi sti ka.

Prostřední oddíl (pátá ka pi to la Strukturní po pis et no le ktu), který tvoří jádro pu b li -
ka ce, ob sa hu je po pis a di stri bu ci komunolektních prvků. Au to rka nepodává ko m p let-
ní de skri pci jazykové stru ktu ry va rie ty, ale zaměřila se na je vy typické. Ty řadí pod le
jednotlivých jazykových ro vin, ve shodě s romistickými pra ce mi vy me zu je ja ko
zvláštní ka pi to lu mo r fo syn tax, do níž zařadila morfologické prvky hraničících se
syntaxí.

Ka pi to la Fonetické a fonologické od chy l ky se zabývá kvan ti tou vokálů, redukcí
hláskových sku pin, ze suprasegmentálních prostředků pak přízvukem a intonací.
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Nejrozsáhlejší ka pi to la Lexikální a slovotvorná spe ci fi ka zpracovává lexikální pře-
jímky (z romštiny a šarištiny), sémantické ka l ky, pojmenovací jed no t ky utvořené
gramatickým kalkováním a etnolektním onomaziologickým systémem. Ka pi to la
Mor fo lo gie po pi su je od chy l ky v de kli na ci a de ri va ci jmenných slovních druhů, spe ci -
fi ka kon ju ga ce a od chy l ky ve volbě slo ves z vidového páru. Mo r fo syn tax ob sa hu je
prostředky vyjadřující fun kce sub stan tiv ve větě (pádové fo r my a předložková
spojení) a užívání prostředků pro vyjádření opo zi ce směr – místo. Poslední ka pi to la
(Syn tax) po pi su je od chy l ky v slovesné valencí, ve větných konstrukcích a v dalších
specifických syntaktických prostředcích (spojovací výrazy a je jich fun kce).

Závěr oddílu tvoří přehled komunolektních jevů pod le svého původu, di stri bu ce
a fre k ven ce. Au to rka třídí je vy ne j pr ve pod le zdrojového ja zy ka, dále pod le generač-
ního užívání (u všech jedinců, plošné u většiny jedinců bez ohle du na generační
zařazení a omezené jen na nejstarší ge ne ra ci) a četnosti výskytu.

Jak au to rka uvádí, soustředila se na po pis jevů, které se strukturně liší od obecné
češtiny a jsou součástí řečové no r my sledované ko mu ni ty. Zde je však potřebné upo -
zo r nit na vágní vymezení obecné češtiny, v některých případech synonymně s ne spi -
sovným ja zy kem. Au to rka se opírá o pojetí P. Sgal la a J. Hron ka Čeština bez příkras
(H+H, Pra ha 1992), k jiným pracím nepřihlíží. Vhodnější by lo kon fron to vat výsledky 
s monografií P. To w n sen da A De scri p tion of Spo ken Pra gue Czech (Sla vi ca Pu b li s -
hers, Co lu m bus 1990), vycházející z pražské va rie ty běžně mluveného ja zy ka. Zjed -
no dušené pojetí obecné češtiny má za následek to, že v některých případech au to rka
srovnává ko mu no lekt se spi so v nou češtinou.

Při po pi su ko mu no le ktu práce vychází z bohemistické ter mi no lo gie. Au to rka
např. upozorňuje, že „k vychýlení v gramatickém rodě ne bo čísle dochází u některých
sub stan tiv s ka te go rie mi, které romština nemá“ (s. 77) – ve d le gramatického ro du
a čísla jde také o pádový systém, slovesný vid aj. Jak upo zo r ni la v sou vi s lo sti se
slovesným vi dem ve slovenštině a romštině A. Rácová (Ka te gó ria aspektuálnosti
v slovenčine a rómčine. In: S. Ondrejovič (ed).: Slovenčina v kon ta ktoch a kon fli ktoch 
s inými ja zy k mi. Socio lingu i sti ca Slo va ca 4. Ve da, Bra ti s la va 1999, s. 172–177), při
kon fron ta ci gramatických kategorií dvou ge ne ti c ky příbuzných, avšak hi sto ri c ky
odlišných jazyků je výhodnější vycházet z univerzálnějších kategorií a zko u mat je jich 
re a li za ci v obou porovnávaných jazycích. Právě ty to je vy by si za sloužily v bu do u c nu
podrobnější analýzu. 

Závěrečný oddíl zobecňuje jazyková a sociologická da ta z předchozích částí.
Šestá ka pi to la (Sociální proměny et no le ktu) uvádí některé závěry související s re pro-
dukcí ko mu no le ktu. Nejvíce komunolektních prostředků vzni klo vli vem romštiny:
lze je vy s le do vat na všech jazykových rovinách a jsou frekventované u všech ge ne ra-
cí. Etno le kti z my motivované šarišským nářečím, nejčastěji ve zvukové a mo r fo lo gic-
ké rovině (srov. F. Buf fa: Šarišské nárečie. Ve da, Bra ti s la va 1995), se na přechodu
me zi první a dru hou generací vytrácejí.

Zajímavé výsledky uka zu je porovnání mezigenerační míry etno le kti ci ty, tj.
množství a fre k ven ce etnolekticizmů v řečovém pro je vu mluvčích. Nejvyšší míra je
u první ge ne ra ce, u druhé ge ne ra ce va riu je, u třetí ge ne ra ce často vzrůstá. Au to rka
ten to jev vysvětluje vzta hem me zi mírou et no le ktici ty a in ten zi tou in ter akce s ma jo-
ritním okolím, která u třetí ge ne ra ce vli vem nezaměstnanosti slábne. Zvýšení etno le -
kti ci ty u třetí ge ne ra ce však není globální, ale diferencované: častá je u sémantických
okruhů týkajících se speciálních sociokulturních jevů (příbuzenské vzta hy, skupinové 
postavení) a při vyjádření sociokulturně specifických funkcí ko mu ni ty.

Zvýšení etno le kti ci ty třetí ge ne ra ce je ovlivněno i proměnou jazykové si tu a ce ko -
mu ni ty. Příslušníci první a druhé ge ne ra ci by li bilingvní: v komunitě sloužila ja ko
komunikační prostředek romština, s majoritním okolím komu ni ko va li česky. Ne j -
mladší ge ne ra ce již romštinu neovládá, a pro to se komunikačním prostředkem všech
generací ko mu ni ty postupně stává et no lekt, který přebírá některé fun kce romštiny.

Závěry šesté ka pi to ly jsou přínosem pro te o rii et no le ktu, zejména pro poznání
příčiny je ho re pro du kce a sociálních faktorů, které ten to pro ces ovlivňují.

Recenzovaná práce je první son dou do do sud málo probádané ob la sti. Ma pu je
jednotlivé je vy, třídí je, zkoumá je jich di stri bu ci a vysvětluje důvody je jich užití.
Samotný et no lekt by si však za sloužil podrobnější zpracování a hlubší analýzu
získaných výsledků. Au to rka např. upozorňuje na ve l mi nápadnou in to na ci: pod le
jejího pozorování expresivní a emotivní fun kce in to na ce potlačuje základní fun kci
referenční. Je škoda, že podrobněji ne po p sa la melodémy. Při vymezení generací by
by lo potřebné vzít v úvahu sociologické ka te go rie. Zce la stra nou po pi su zůstala
nejmladší (čtvrtá) ge ne ra ce; její výzkum by mohl osvětlit ak vi zi ci ko mu no le ktu.
A hlavně: pro poznání romského et no le ktu češtiny je potřebné pro zko u mat také jiné
romské ko mu no le kty. Recenzovaná pu b li ka ce dává pro další výzkum velké množství
podnětů. 

Jiří Ze man, Hra dec Králové
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K R O N I K A

Ju bi le usz Pro fe so ra Jiřego Kra u sa

Nie wie lu jest ba da czy, któ rzy za j mują się sztuką wysławia nia, a zwłasz cza dzie -
dziną, ja ką jest re to ry ka. Do te go gro na na le ży pro fe sor Jiří Kra us, dla któ re go re to ry -
ka stała się jedną z za sad ni czych kwe stii Je go na uko wych zain te re so wań.

Pro fe sor J. Kra us roz począł swoją drogę za wo dową w 1963 ro ku, kie dy zo stał za -
tru d nio ny w In sty tu cie Języ ka Cze skie go Cze chosłowa c kiej Aka de mii Na uk. Z nim
zwią zał całe swo je ży cie na uko we. Był nie ty l ko długo le t nim pra co w ni kiem, ale i dy -
re kto rem In sty tu tu Ję zy ka Cze skie go Cze skiej Aka de mii Na uk (wcze ś niej Cze -
chosłowa c kiej Aka de mii Nauk). Kie ro wał tą pla cówką od 1994 ro ku aż do prze j ścia
na eme ry tu rę. Od ro ku 1990 zaś pełnił obo wiązki za stę pcy dy re kto ra In sty tu tu. Wcze -
ś niej wcho dził w skład ra dy re da kcy j nej cza so pi s ma „Naše řeč” i do dziś w niej po zo -
sta je, a od 1990 ro ku przez dzie sięć na stę p nych lat był ta k że je go re da kto rem na cze l -
nym. Na to miast w la tach 2000–2002 pełnił też fun kcję pro re kto ra Uni wer sy te tu Ka -
ro la w Pra dze1.

Pie r wsze la ta pra cy na uko wej po świę cił Pro fe sor J. Kra us mate ma ty cz nym me to -
dom sto so wa nym w lin g wi sty ce, szu kając sposobu wy ja ś nie nia pra widłowo ści w ję -
zy ku cze skim, prze de wszy stkim w or to gra fii i gra ma ty ce (por. np. pra ce: Kódování a
ko m pre se psané češtiny, „Ky ber ne ti ka” 1965, s. 74–84; czy Matematická lin g vi sti ka a 
obecná te o rie těsnopisných systémů, „Zprávy Státního ústavu těsnopisného” 1969–
–1970, č. 1, s. 2–10; Pětijazyčný slovník z kvantitativní lin g vi sti ky, Pra ha 1970). Po la -
tach swo je do świa d cze nie na by te pod czas ba da nia ję zy ka cze skie go me to da mi mate -
maty cz ny mi wy ko rzy stał Pro fe sor w pod rę cz nikach przy go to wa nych dla nie fi lo lo -
gów (np. Úvod do sty li sti ky pro informační pracovníky, Pra ha 1982; O ja zy ce a sty lu
pro informační pracovníky, Pra ha 1987), sta le je aktu a li zując na pod sta wie no wych
ba dań (por. K současným vývojovým proměnám vědeckého a odborného vy jad-
řování, NŘ, 77, 1994, 14–19). 

Pie r wsze efe kty za chę ciły Jubilata do kon tynu o wa nia ba dań z wy ko rzy sta niem
me tod sta ty sty cz nych, roz sze rzył On jed nak po le ba da w cze o zja wi ska poza gra maty -

cz ne, prze de wszy stkim o cze skie sty le fun kcjo na l ne (np. K statistickému roz bo ru
publicistického sty lu, „Slo vo a slo ve s nost” 1969, s. 371–379). Pro wa dzo ne dotąd ba -
da nia Pro fe sor J. Kra us połączył z ko le j ny mi krę ga mi swo ich zain te re so wań na uko -
wych, a mia no wi cie z re to ryką i ku l turą ję zy ka cze skie go. Na aktu a l ność re to ry ki ja ko 
zagadnienia sty li sty czne go nie jed no krot nie zwra cał On uwa gę ów cze s nym języ koz -
na w com (por. na przykład arty kuły: Rétorika – dis ci p l ína  moderní, „Slo vo a slo ve s -
nost” 1974, s. 136–142; Zdro je sémiotiky v antických teoriích řečnictví. K ob sa ho-
vému roz bo ru te x tu, „Slo vo a slo ve s nost” 1978, s. 321–324; Proměny řečnického sty -
lu v češtině, „Slo vo a slove s nost” 1992, s. 1–9 czy K vzta hu rétoriky a neorétoriky
k ruskému for ma li s mu a k funkčnímu stru ktu rali s mu pražské školy, „Česká li te ra tu ra”
1992, s. 233–239), co raz bar dziej utwier dzając się w słusz no ści ob ra nej dro gi. Uczo -
ny nie ora ni czył się jed nak ty l ko do ba dań tej pro ble ma ty ki na grun cie cze skim. Zna -
ne bo wiem są Je go pra ce dotyczące re to ry ki pub li ko wa ne ta k że za gra nicą (np.:
K úloze rétoriky v na uce o sty lu ve slovanských zemích, [w:] Syn te za w sty li sty ce sło-
wia ń skiej, Opo le 1991, s. 65–71; Eu ro pe an Con texts of Czech and Sla vic Rhe to ric in
Re na is san ce, [w:]  Re na is san ce Rhe to ric, Be r lin 1993, s. 115–117 czy Sla vic rhe to ric
[w:] Ency c lo pe dia od Rhe to ric, ed. T. O. Slo a ne, Ox ford 2001, s. 716–720 itd.).
Efektem re to ry cz nych do cie kań ba da w czych Pro fe so ra J. Kra u sa są trzy mo no gra fie:
Rétorika v dějinách jazykové ko mu ni ka ce (Pra ha 1981),  Rétorika v evropské kultuře
(Pra ha 1998) i Rétorika a řečová ku l tu ra (2010).

Ko le j nym wa ż nym krę giem zain te re so wań naukowych Pro fe so ra J. Kru sa jest
dys kurs pu b li cz ny. Pie r wsze Je go pra ce z te go za kre su do ty czyły głów nie ję zy ka me -
diów (np. K pro ble ma ti ce institucionálního di sku rzu, „Sty li sty ka” IX, 2000, s. 103–
–116 czy K lin g vi stickým a fi lo zofickým předpokladům ar gu men ta ce v te x tu, [w:]
Človek a je ho ja zyk, Bra ti s la va 2003, s. 13–39 itd.). Ba dacz sku pił się w nich na opisie 
za le ż no ści mię dzy stan dar do wym ję zy kiem pi sa nym a mó wio nym oraz na ana li zie
wpływu in nych ko dów (prze de wszy stkim niewer ba l nych), wspo ma gających ko mu -
ni ka cję wer balną, na kształt ko mu ni ka tu ję zy ko we go.Tym sa mym Ju bi lat włączył się
w dys kusję na te mat stra ty fi ka cji współcze s ne go ję zy ka cze skie go. Własną kon ce pcję 
ję zy ka mó wio ne go przed sta wił mię dzy in ny mi w pra cy K roz sa hu a ob sa hu po j mu
mluvený ja zyk ([w:] K di fe ren cia ci současného mluveného ja zy ka, Ostra va 1995,
s. 12–18). Przy tej oka zji zwró cił uwa gę na zmia ny zachodzące w ję zy ku – nie ko nie -
cz nie po zy ty w ne – wi dzia ne oczy ma ba da cza ku l tu ry ję zy ka cze skie go (por. ar ty kuły 
Jazykový po pis a péče o ja zyk v dějinách filologického myšlení, [w:] Ja zyk a je ho
užívání, Pra ha 1996, s. 139–148 czy Několik poznámek k po ci tu jazykového ohrožení,
„Naše řeč“ 79, 1996, s. 1–9). Zmia ny zachodzące w ję zy ku mas s - me diów Uczo ny 
opi sał w pra cy dotyczącej ję zy ka mó wio ne go sty lu pu b li cy stycznego (Ja zyk v pro-
měnách komunikačních médií, Pra ha 2008).

Akty w ność za wo do wa i na uko wa Pro fe so ra J. Kra u sa nie ogra ni cza się ty l ko do
Je go włas nych prac ba da w czych. Jest bo wiem rów nież ini cja to rem wie lu prac ze -
społowych, w któ rych sam brał ta k że czyn ny udział, na przykład: Čeština jak ji znáte i 
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1 Szczegółowe in fo r ma cje na temat drogi życiowej i naukowej prof. PhDr. Jiřego Krausa,
DrSc. pre zen tu je Světla Čmejrková w artykule Jubileum prof. PhDr. Jiřího Krausa, DrSc.
(„Naše řeč” 2005, nr 3, s. 162–166. Z tego względu skupimy się tutaj jedynie na przy po mnie -
niu nie któ rych faktów z życia Jubilata, odnosząc czy te l ni ka do wspo mnia ne go artykułu
praskiej lin g wi stki. Wiele in fo r ma cji o Pro fe so rze zawiera również artykuł Zdeňka Hlavsy
zatytułowany Jiří Kraus šedesátiletý („Slovo a slo ve s nost” LVI, 1995, 238–240).



neznáte (Pra ha 1996),  Písemnosti v našem životě (Pra ha 1996), Čeština na přelomu
tisíciletí (Pra ha 2000), Praktická en cy klo pe die žur na li sti ky (Pra ha 2002) czy Nový
akademický slovník cizích slov (Pra ha 2005).

Pro fe osr J. Kra us jest nie zwy kle akty w nym człowie kiem i na uko w cem. Z oka zji
Je go  jubi le u szu składa my  Mu więc ser de cz ne gra tu la cje i życz my da l szej akty w no -
ści,  wie le zdro wia, su kce sów w ży ciu pry wa t nym i za wo do wym oraz wie lu da l szych
prac ba daw czych z za kre su sty li styki i ku l tu ry ję zy ka.

Gra ży na Ba lo wska, Opo le

Ju bi le usz Pro fe so ra Er n sta Ei chle ra 

W tym ro ku ob cho dzi swo je osiemdziesiąte uro dzi ny wy bi t ny nie mie cki sla wi sta, 
Pro fe sor Ernst Ei chler.  Całe ży cie po świę cił ba da niu słowia ń skiej ono ma sty ki. Zre -
kon stru o wał i opi sał ki l ka set nazw mie j s co wych zna j dujących się na te re nie Sa kso nii, 
pie czołowi cie od twa rzając ich ety mo lo gię. 

Pro fe sor E. Ei chler stu dio wał sla wi sty kę i ger ma ni sty kę na Uni wer sy te cie w Li p -
sku. Nad je go sla wi sty cz nym roz wo jem na uko wym pie czę spra wo wał in ny wy bi t ny
sla wi sta nie mie cki, prof. Re in hold Olesch. To on zwró cił uwa gę Pro fe so ra na sło-
wiań skie po cho dze nie nazw mie j s co wych na te re nach hi sto ry cz nych Łużyc. W wy ni -
ku tej współpra cy już w 1955 ro ku prof. E. Ei chler przy stąpił do ob ro ny pra cy do kto r -
skiej za ty tułowa nej Die Orts- und Flußnamen der Kre i se De litzsch und Ei len burg. Po
ob ro nie swo je ba da nia ono ma sty cz ne kon ty nu o wał i pogłębiał, co zna lazło wy raz
w kole j nej mo no gra fii Stu dien zur Frühgeschichte sla wi s cher Mun da r ten zwi s chen
Sa a le und Neiße. Na jej pod sta wie uzy skał sto pień do kto ra habi lito wa ne go w ro ku
1961. Cały ten czas pra co wał w In sty tu cie Sla wi sty ki Uni wer sy te tu w Li p sku (In sti tut 
für Sla wi stik an der Universität Le i p zig), gdzie oprócz pro wa dze nia ba dań na uko -
wych opie ko wał się rów nież bo he mi styką ja ko kie run kiem stu diów, dla te go wład ze
ucze l ni w uz na niu je go zasług na po lu na uko wym i zgod nie z zain tere sowa nia mi
dyda kty cz ny mi Pro fe so ra w 1975 ro ku wystąpiły z wnio skiem o na da nie Mu ty tułu
pro fe so ra w za kre sie języ koz na w stwa cze skie go (Pro fes sor für Tsche chi s che Spra -
che). Rów no legle do pra cy na Uni wer sy te cie Pro fe sor udzie lał się w pra cach Sa kso ń -
skiej Aka de mii Na uk, gdzie kie ro wał i kie ru je na dal ze społem opra co wującym sło-
wia ń ski at las ono ma sty cz ny. Stwo rzył lipską szkołę ono ma styczną, wy so ko sy tu ując
ten ośro dek wśród mię dzyna ro do wych ośro d ków ono ma sty cz nych. W la tach osiem -
dzie siątych na wiązał współpra cę z Brnem (z prof. Ru do l fem Šrámkiem),  Opo lem
(z prof. Hen ry kiem Bor kiem) i Bra tysławą (z prof. M. Majtánem), tworząc cze -

sko-słowacko -pol sko- niemie cki ze spół ba da w czy, któ ry or ga ni zo wał kon fe ren cje
ono ma sty cz ne na prze mian w Li p sku, Br nie, Bra tysławie i w Opo lu. 

Na le ży tu do dać, że prof. E. Ei chler mo c no an ga żo wał się w roz wój mie j s co wych
śro do wisk bohe mi sty cz nych i sla wi sty cz nych, wspie rał je w wie lo ra ki spo sób: umo ż -
li wiał młodym ade p tom bo he mi sty ki – i w ogó le  sla wi sty ki – opo l skiej udział w kon -
fe ren cjach w Nie mczech, pub li ko wa nie w nie mie c kich cza so pi s mach, a ta k że od by -
wa nie sta ży na uko wych i po zy ski wa nie sty pen diów w nie mie c kich ośro d kach sla wi -
sty cz nych. 

Pro fe sor Ernst Ei chler bie rze udział ta k że w pra cach wie lu to wa rzystw na uko -
wych, z któ rych naj waż niej szy mi są Mię dzy naro do wy Ko mi tet Sla wi stów (MKS)
oraz  mię dzy naro do we towa rzy stwo ono ma sty cz ne ICOS. Bie rze udział za rów no
w mię dzyna ro do wych kon gre sach sla wi stów, jak i w mię dzyna ro do wych kon gre sach
ono ma stów (In ter na tio nal Con gress of Ono ma stic Scien ces), był też pre zy den tem
XIV Mię dzyna rodo we go Kon gre su Ono ma sty czne go w Li p sku w ro ku 1984 (pie r -
wszy od był się w Pa ry żu w 1938 r.). Jest rów nież członkiem Pol skiej Aka de mii Umie -
ję t no ści v Kra ko wie. Za bie gał także o uka zy wa nie się sla wi sty cz nych cza so pism
w Nie mczech i w Pol sce (por. „Ono ma sti ca Sla voge rma ni ca”, „Na men kund li che Fo r -
s chun gen”). 

Efekty do cie kań ba da w czych Pro fe so ra E. Ei chle ra sta no wią obe c nie se t ki pu b li -
ka cji: prac zwa r tych, opra co wań re da kcy j nych, stu diów i szki ców na uko wych. Gros
z nich jest po świę co nych ono ma sty ce słowia ń skiej. Pod sta wo wym opraco wa niem
jest czte ro to mo wa pra ca Sla wi s che Or t s na men zwi s chen Sa a le und Neiße: ein Ko m -
pen dium (Domo wina -Ve r lag, Ba u t zen 1987–2009), w któ rej opi sa no słowiańską ety -
mo lo gię wie lu nazw, występujących się na te re nie Nie miec. Pra cę tę po prze dziły kró t -
kie stu dia jed no stko we (np. Hi sto ri s che Sprachräume an der wes tli chen Pe ri p he rie
des Wes tsla wi s chen im Li ch te der Ono ma stik. In: Vlastné mená v ja zy ku a spoloč-
nosti, ed. J. Krško, M. Majtán, Bra ti s la va 2000; Über Sy stem diag no se in der Ono ma -
stik, [w:] Ony mi s che Sy ste me, Hra dec Králové 1993; Über die Zu kunft des sla wi s chen 
ono ma sti s chen At las ses. „Ac ta ono ma sti ca” 1995; Me t ho den und Pro ble me der Na -
menlexi kogra p hie: Sla visch und Deuts ch- S la visch. „Na men for s chung. Ein in ter na-
tiona les Han d buch zur Ono ma stik” 1995; Sla wi s che Na men geo grap hie: Der Sla wi -
sche Ono ma sti s che At las, „Na men for s chung. Ein in ter na tio nales Han d buch zur Ono -
ma stik” [Berlin] 1996 i in ne). 

Wie le prac Pro fe sor E. Eichler po świę cił cze sko- nie miec kim kon ta ktom ję zy ko -
wym, w głównej mie rze ono ma sty cz nym. Przy to czę tu taj je dy nie ki l ka: Überlegun-
gen zum deus ch-t s che chischen Spra ch kon takt (w: Sla vi sti s che Stu dien zum 11. in ter -
na tio nalen Sla vi sten kon gress in Pres s burg, red. K. Gu t s ch midt, H. Ke i pert, H. Ro t he,
Köln 1993); Über wes tsla vi s che To po ny me mit dem Suf fix -ar  („Sla vi ca Slo va ca”
1995),  Le i p zig und Prag – ei ne Brücke in der En twi c klung der Sla vi stik (w: Das sla -
wi s che Phänomen, red. K. Mácha, Pra ha 1996) czy Wis sens chaft sdia log um die Jahr -
hun der wen de: Wi l helm Stre i t berg [1864–1925] und Jo sef Zubatý [1855–1931]
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(w: Slawi sty ka nie mie cka a kra je słowia ń skie, Wa r sza wa 1998), Deuts ch-ts chechi s -
cher Wis sens chaft sdia log im Li ch te der Kor re spon denz zwi s chen Wi l helm Stre i t berg
und Jo sef Zubatý 1891–1915 (współau tor G. Schröter, München 1999), Tsche chisch -
-deut s che Sprach- und Kul turbe zie hun gen zu Be ginn des drit ten Jahrta u sends (statt
ei nes Vo r worts) (w: Se le c ta Bohe mico- Germa ni ca. Tsche chisch -deut s che Bez ie hun -
gen im Be re ich der Spra che und Ku l tur, Münster 2003) itd.1 

Trud no prze ce nić tak ogromną pra cę ba dawczą. Trud no też ją dokład nie opi sać.
Jest zbyt ob sze r na i obe j mu je zbyt wie le nu r tów ba da w czych. Jest jed nak za wsze
aktu a l na i wy so ko ce nio na przez języ koz na w ców. To przy czy niło się do przy zna nia
Pro fe so ro wi E. Ei chle ro wi wie lu wy ró ż nień, np. w 1998 ro ku na gro dy im. Ei ke von
Re p gow czy w 1993 ro ku Dokto ratu Ho no ris Ca u sa Uniwer sy te tu J. A. Ko meńskie go 
w Bra tysławie. Życz my więc Panu Pro fe sorowi zdro wia i da l szych sił, aby nie ty l ko
kon ty nu o wał swoje ba da nia ono ma sty cz ne, ale ta k że wy ty czał da l sze dro gi dla
młodych sla wi stów.

Mie czysław Ba lo wski, Po znań
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1 Dalsze in fo r ma cje znajdują się w ar ty ku le wstę p nym w pracy zbio ro wej Festschrift zu
Ehren von Prof. Dr. Ernst Eichler pod red. K. Hengsta i D. Krüger, Lipsk 2005.        


