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Rich ard ZMĚLÍK

Wrocław

Po ten ti al ity of Quan ti ta tive and Cor pus Analy sis
to Lit erary Stud ies – To ward Meth od ol ogy

(The Analy sis of The matic Fields)

Ke y words: Jan Čep, the ma tic con cen tra tion of a text, quan ti ta ti ve and co r pus lin gu i -
stics and the o ry of li te ra tu re, mo del of Jan Čep au t ho rial vo ca bu la ry

Abs tract

The first part of presented study is focused on quan ti ta tive and corpus analysis of
the first three col lec tions of short stories by the Czech prose writer Jan Čep. Using the
defi ni tion of so-called thematic field we try to dem on strate how this meth od ol ogy can
be used in the context of literary theory. The study is intended mainly to present the
pos si bili ties that con tem po rary quan ti ta tive and corpus analysis offer to the theory of
lit era ture. Both dis ci plines have in fact so far developed without no tice able mutual
contacts. Special model of Jan Čep authorial corpus and its analysis should prove po -
ten ti al ity of these primarily lin guis tic methods also in the theory of lit era ture.

I In tro du c tion (of the First Part)

The pres ent study falls into a rela tively new, pro gres sively de vel -
op ing sphere of lit er ary stud ies which in volves the utili sa tion of quan -
ti ta tive analy sis, con ducted in the con text of mod ern elec tronic cor -
pora. Since the study con tains longer fre quency lists of lem mas and
a number of graphs, it was nec es sary to di vide it into two parts rather
than pub lish ing it as one long text. In the first part, the pres ent author
in tro duces the core of the re search proj ect in volv ing a quantitative-
 corpus analy sis of the prose work of the author Jan Čep, which was
con ducted be tween 2012 and 2015 at Palacký Uni ver sity in Olo mouc,
Czech Re pub lic; moreo ver, the author pres ents the cho sen meth odo -
logi cal ap proach, that is, an analy sis of the the matic con cen tra tion of
the text, and also pre pares the re sults of this analy sis for the sub se -

quent lit er ary analy sis and in ter pre ta tion, which will be in cluded in the 
sec ond part of the study.

Quan ti ta tive lin guis tics and cor pus lin guis tics are pri mar ily fo -
cused on ex act study of natu ral lan guage. These dis ci plines con cen -
trate namely on ob jec tive analy sis, tax ono mi za tion and in ter pre ta tion
of par tial as pects of the lan guage sys tem, its in di vid ual struc tural lay -
ers and com po nents. Find ings con cern ing quan ti ta tive strati fi ca tion,
dis tri bu tion and com bi na tion of the sys tem com po nents en able them
also to view the lan guage in an un bi ased way as a sys tem com plex of
struc tur ally in ter con nected phe nom ena. Us ing ex act meth ods of lan -
guage analy sis is typi cal for quan ti ta tive lin guis tics that be came in flu -
en tial namely in the sec ond half of the 20th cen tury. Be fore mod ern
lan guage cor puses were com piled, quan ti ta tive lin guists had of ten
used fic tional texts as re li able lan guage sources.1 Nev er the less, it was
the ap pear ance of elec tronic cor puses that brought about real prog ress
in ex act study of lan guage since the cor puses not only of fered lin guists 
the pos si bil ity to study lan guage with the use of a vast body of texts
but also en abled them to pay at ten tion not solely to the lan guage of fic -
tion, but also to dif fer ent func tional ar eas of na tional lan guages.  Thus
the knowl edge of a lan guage be comes more plas tic and it re flects the
real char ac ter of the lan guage more ac cu rately. In spite of all the suc -
cess and prog ress in this area of re search we can not ex pect that any of
re cent ad vanced cor puses could re flect all as pects of a na tional lan -
guage truly. Nev er the less, it is a fact that ad vance ment of tech nol ogy
is ac com pa nied by new ef forts in the field of ex act analy sis of the lin -
guis tic ma te rial, by for ma tion and cease less im prove ments of so phis -
ti cated lan guage cor puses and also by ad vance ments of meth od ol ogy.
Here a ques tion arises whether meth ods and pro ce dures de vel oped
pri mar ily for lin guis tic re search can be em ployed mean ing fully also in 
the con text of lit er ary the ory. We as sume that pos si bili ties of mod ern
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1 For example Laslie Hancock: Word Index to James Joyce ´s Portrait of the
Artist (1967), Jitka Štindlová: Konkordanční a frekvenční index k Slezským písním
Petra Bezruče (1969), František Čermák et al.: Slovník Karla Čapka (2007),
Slovník Bohumila Hrabala (2009).



lan guage cor puses and namely pa rame ters of cer tain sta tis tic meth ods
have an in ter est ing po ten tial for the use in the field of lit er ary the ory
even if their ap pli ca tion will be li able to spe cific cri te ria. In other
words, pro ce dures and re sults of quan ti ta tive and cor pus analy sis must 
be func tion ally con nected to par ticu lar meth odo logi cal as pects of lit -
er ary the ory.2 

II Goals of research

In this part of study, we in tend to dem on strate one such vi able ap -
proach that per tains meas ur ing of so- called the matic con cen tra tion of
a text. The method, theo reti cally for mu lated by Ioan- Iovitz Pope scu,3

was tested on the works of some Czech authors.4 Nev er the less, we
will not only ap ply this method, i.e. dem on strate the ana lyti cal pro ce -
dure it self; first of all we will ask what pos si bili ties the method of fers
for the ory of lit era ture and what use it can have in the con text of this
dis ci pline. Such ques tion has not been asked yet. Its sig nifi cance
seems to ex ceed the con fines of the se lected par tial pro ce dure, that is
of meas ur ing of the matic con cen tra tion of texts; the ques tion pro vokes 
more gen eral re flec tion over the pos si bil ity of us ing ex act meth ods, so
far ap plied ex clu sively by mod ern quan ti ta tive and cor pus lin guis tics,
in lit er ary the ory (and not solely in lin guis tics), and over the ex tent to
which such ap proach can en hance re search in lit er ary the ory.

We use pro saic works of Jan Čep5, a Czech author, as the ma te rial
on which we in tend to dem on strate the pro ce dure. For this study we
chose only a part of Čep‘s lit er ary texts, namely the first three col lec -
tions of his short sto ries: Dvojí do mov [Dou ble Be ing] (1926), Vigi lie

[The Vigil] (1928) a Zeměžluč [Cen taury] (1931). These books do not
rep re sent solely a par ticu lar chrono logi cal line in the ini tial phase of
Čep‘s lit er ary ac tiv ity, their mu tual re la tions are much more com plex.
Zeměžluč con tains three parts the first two of which are largely re writ -
ten ver sions of the other two ti tles.

Ta ble 1. Struc ture of the first three books by Jan Čep

Do ub le Be ing 
(1926)

The Vi gil
(1928)

Cen tu a ry (1931)

Do ub le Be ing The Vi gil Cen tu a ry

The Lit t le
House Parting The Lit t le

House
The Old Man’s 
Laughter

The Storm The Astray The Sor row of
Love

The De ath of
Sho e ma ker
Nerušil

Rozárka
Lukášová

Rozárka
Lukášová

The Jol ly
Funeral

The Revolt The Go o se
Herder

The Go o se
Herder The Moth

Do ub le Being Who Will Be
Victorious Do ub le Being The Di li gent

Family The Archaic

Kozlovice The Gre en
Sparks Kozlovice Lu cie Laurová

The Conqueror The Vigil The Vigil Al bi na
Drůzová

Lit tle Justine The Epilogue
On the Way to
the Mo r ning
Mass

The Purse The Purse Phan toms

To the Town To the Town

Delusion

The Quail

The Elegy The Elegy
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2 This relation was ushered in by the met hodo lo gi cal base of corpus lin gu i stics
that had grown from stru c tu ral fo un da tions.

3 Professor of Physics at Bucharest University.
4 Davidová-Glogarová – David – Čech (2013), Davidová-Glogarová, Čech (2013), 

David – Čech – Davidová-Glogarová – Radková – Šústková (2013).
5 Jan Čep (1902–1974), a Czech writer of Catholic orientation. In 1948, he

emigrated to France where he found permanent residence. 



In case of the first Čep‘s col lec tions of short sto ries one must not
take into con sid era tion only tem po ral se quence (dates of the first edi -
tion of the col lec tions). The situa tion must be viewed as a ho lis tic phe -
nome non (event). The author re turned to his pre vi ous texts, af ter some 
time he newly re flected the first two col lec tions and he did not hesi tate 
to in clude them, in a con sid era bly re ar ranged form, in a new book ti -
tled Zeměžluč [Cen taury]. The first Čep‘s pro saic ti tles mani fest both
se quence and re turn abil ity of time. Thus they form a closely linked up
whole.

Chart 1. Chrono logi cal lay out of Čep‘s first col lec tions of short sto ries. The lower
area of the chart shows time in ter vals of for ma tion of in di vid ual
col lec tions, so- called rela tive chro nol ogy

One of the ques tions lit er ary the ory will ask per tains mu tual re la -
tions be tween in di vid ual parts of this early phase of Čep‘s lit er ary ac -
tivi ties. What made author ex clude nu mer ous short sto ries from the

sec ond edi tion of Dvojí do mov [Dou ble Be ing] and Vigilie [The
Vigil]? We will surely want to know how in di vid ual ver sions of each
book and how dif fer ent col lec tions of short sto ries are re lated, or what
the re la tion be tween these Čep‘s books and books of other authors
who pub lished in the same pe riod of time really is. In this study we
will con cen trate on the re la tions be tween the first edi tions of the books 
Dvojí do mov [Dou ble Be ing], Vigi lie [The Vigil] and sec tion
Zeměžluč [Cen taury – part] from the col lec tion of short sto ries of the
same ti tle, the re la tion be tween the first and the sec ond edi tion of
Dvojí do mov [Dou ble Be ing] and Vigilie [The Vigil], and fi nally on
the re la tions be tween in di vid ual sec tions of the book ti tled Zeměžluč
[Cen taury].

Analy sis of the above speci fied re la tions that we will take into con -
sid era tion while as sess ing the over all char ac ter of Čep‘s early col lec -
tions of short sto ries will be car ried out with the use of the data that we
ob tained from a newly com piled spe cial Jan Čep author ial cor pus that
cur rently in cludes all Čep‘s pro saic works.6

We chose a strat egy de rived from so- called rela tive chro nol ogy
that reg is ters rela tive course of for ma tion of in di vid ual col lec tions of
shorts sto ries so that we could in ter pret ob tained sta tis tic and cor pus
val ues in a rele vant way which in our case pri mar ily means with re -
spect to lit er ary theo reti cal as pects.

Rela tive chro nol ogy (see chart 2) make us aware of origi na tion and 
tem po ral lo ca tion of in di vid ual texts and short- story col lec tions. It
dis plays the situa tion not in a dot chart (A axis) but in phases (B axis).
Un like A axis, the model on B axis can show us the re la tions be tween
in di vid ual ar eas of Čep‘s lit er ary pro duc tion. First of all it en ables us
no tice simi lari ties and dif fer ences of text groups that are over lap ping
and ver ify given situa tions in cor pus re sults with the use of sta tis tic
cal cu la tions and meas ure ments. Chart 2 clearly shows that the state of
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6 In future, a complete Čep au t ho rial corpus will be re a li zed that will include not
only Čep‘s fiction, but also his essays, cor re spon den ce, diaries and minute pu b li ci -
stic text of nu me ro us genres.



Chart 2. Over all situa tion of Čep‘s pro saic books with rela tive chro -
nol ogy marked on B axis.

author‘s lite ra ry pro du c tion mo del led in this way ma kes it po ssi b le to
ask nu me ro us pa r tial qu e stions and al so to view the ove rall si tu a tion
as a non - li ne ar cre a ti ve pro cess. Our ap pro ach in clu des two aspects of
vie wing the ana ly sed ma te rial:

1. ex te r nal cri te rion arising from the te m po ral cha rac te ri stics; 
2. in ter nal cri te rion, esta b li s hed by stru c tu ral re la tions between the

texts. 

III Met ho do lo gy

As the scheme sug gests, analy sis can be car ried out not only with
re gard to the author‘s com plete pro saic work but also in the con text of
par tial phases of its de vel op ment. Natu rally only an all- embracing
analy sis of all author‘s works can lead to more gen eral and com plex

con clu sions. This fact how ever in no way dis quali fies par tial tests and
analy ses that must be car ried out in or der to com plete the fi nal rele vant 
im age. At this mo ment we will per form only a par tial but suf fi ciently
de mon stra tive in sight in the author ial cor pus that will fo cus on the
first three col lec tions of Čep‘s short sto ries. So- called meas ur ing of
the matic con cen tra tion of a text has al ready been men tioned as one of
the meth ods suit able for analy sis of the cor pus ma te rial with re spect to 
its po ten tial for lit er ary theo reti cal re search. In our trea tise, we will at -
tempt to use the method and the re sults it leads to in the con text of
prob lems pri mar ily in spired by lit er ary theo reti cal cri te ria.

To de ter mine the matic con cen tra tion of a text, one must first spec -
ify so- called h- point that that forms a bar rier be tween two parts of
quan ti ta tively de fined lexi con.

The h-point can be defined as the point at which the straight line between two
(usually) neig h bo u ring ranked fre qu en cies in ter sects the y = x line. Solving two simu -
lta ne o us equ a tions we obtain the de fi ni tion

In other words, the h-point is that point at which r = f(r). If there is no such point,
one takes, if po ssi b le two neig h bo u ring f(i) and f(j) such that f(i)  ri and f(j) rj. Mostly
ri + 1 = rj (Popescu – Mačutek – Altmann, 2009, p. 24)

Fol low ing ta ble rep re sents only a part of the com plete fre quency
list of the Čep‘s first edi tion of Dvojí do mov [Dou ble Be ing] (1929).
The ta ble has three col umns in which rank ing (r), lemma and fre -
quency (Af) are stated.7

210209

7 Ab so lu te fre qu en cy (Af) – total of all forms a pa r ti cu lar word.



Ta ble 2. The first 60 lem mas from Čep‘s Druhý do mov [Dou ble Be ing] (1926)
ar ranged in de scend ing or der ac cord ing to ab so lute fre quency (Af)

In this case, to spec ify the h- point we can ap ply the first rule that is
valid if there ex ists an iden ti cal cor re la tion be tween r and Af. Here
thus h = 45. In the sec ond cor pus of Vigi lie [The Vigil] (1928), the
situa tion is dif fer ent.

Ta ble 3. The first 60 lem mas from Čep‘s Vigi lie [The Vigil] (1928) ar ranged in
de scend ing or der ac cording to ab so lute fre quency (Af)

In this case r does not equal Af. That is why we use an al ter na tive
cal cu la tion:

ri = 45 f(i) = 46
rj = 46 f(j) = 45
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                         (46 x 46) – (45 x 45)    91
                         (46 x 45) – (46 x 45)     2

We pro ceed analo gously also in case of Zeměžluč [Cen taury – part] 
(1936) and in case of all this file [Cen taury – book]. We can see that
above this point syn se man tic words gen er ally oc cur more fre quently.
In spite of that even some auto se man tic words can be found in the
same area. The oc cur rence of these auto se man tic words above the h-
 point is – with re gard to their natu ral dis tri bu tion that is con cen trated
in the area be low the h- point – symp to matic. If we com pile an in di vid -
ual list of auto se man tic words, we will ob tain fol low ing re sults.

Ta ble and chart 4. The matic words in Čep‘s Dvojí do mov [Dou ble Be ing],
a col lec tion of short sto ries pub lished in 1926

Be sides ab so lute fre quency (Af) the ta ble also hold val ues of rela -
tive fre quency (Rf) which are nec es sary for due com pari son of fre -
quency of lexi cal units from cor puses of un even size. Rela tive fre -
quency is a stan dard ized value the cal cu la tion of which is here de ter -
mined with re spect to pa rame ters of this value stan dardly used in the
Na tional Czech Cor pus (ČNK), where the rela tive fre quency of a lexi -
cal unit (here a lemma) re counted to a mil lion words (in stances per
mil io nem – i.p.m.)

Rf = Af  x
 
N in the for mula is the to tal of all lexi cal units in the cor pus. In this

spe cific case, N sig ni fies the size of the cor pus of Čep‘s Dvojí do mov
[Dou ble Be ing] (1929).8 We will pro ceed in the same way while com -
pil ing lists of the matic words from fol low ing cor puses: Vigi lie [The
Vigil] 1928, Dvojí do mov [Dou ble Be ing] 1931, Vigi lie [The Vigil]
1931 and Zeměžluč – part [Cen taury – part] 1931, and Zeměžluč –
com plete col lec tion [Cen taury – book] 1931. For bet ter ori en ta tion we
will sub se quently trans form nu meral val ues of Rf in graphs.

Ta b le and chart 5. The Vigil (1928)

 

Ta b le and chart 6. Dou ble Be ing (1931)

 = 45,5H =  = 1 000 000
       N

8 The corpus Dvojí domov 1926 includes 21.803 po si tions in all. The complete
au t ho rial corpus of fi c tio nal na rra ti ves contains 511.026 po si tions.
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Ta ble and chart  7. Ce na tury – part (1931)

Note: Here we do not mean the com plete col lec tion ti tled Zeměžluč [Cen taury – book] 
but only an in de pend ent part [Cen taury – part] of the pub li ca tion with the
same ti tle (see Ta ble 1).

Ta b le and chart 8. Cen taury – book (1931)

Ta ble and chart 9. The Vigil (1931)

The se ta b les and graphs espe cial ly pro vi de us with first co m pa ri -
sons ba sed on the cho i ce of the ma tic words and the ir re la ti ve fre qu en -
cy (Rf). The re de ta i led in ter pre ta tion will be car ried out in due pla ce
(see cha p ter As ses s ment and in ter pre ta tion) in the se cond part of the
stu dy. At this mo ment it is ne ces sa ry to de fi ne ma in cri te ria that will
in te rest us fu r t her on, the cri te ria that we will use in the ad van ced ana -
ly sis of the the ma tic field and its ele ments (lem mas). They are na me ly
the se aspects:
1.  Number of au to se man tic lexemes in the area above the h-point;
2.  Types of au to se man tic lexemes;
3.  Mutual se man tic re la tions between them;
4.  The range of the thematic field (DTF)
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The se lected four cri te ria form ele men tary pa rame ters which
enable us com pare dis tri bu tions of dif fer ent the matic fields. We will
use the pos si bil ity not only to com pare the first edi tions of the ana -
lysed books, but also to con trast the sec ond edi tions of Dvojí do mov
[Dou ble Being], Vigilie [The Vigil], and the whole col lec tion of
Zeměžluč [Cen taury – book].9 There are nu mer ous pos si ble com bi na -
tions to be found within the com plete author ial cor pus of fic tional nar -
ra tives (see Chart 2). One can for ex am ple ask what dif fer ences there
are be tween crea tive pe ri ods of 1920s and 1930s or how ar eas form ing 
sig nifi cant in ter sec tions on the rela tive chro nol ogy axis are re lated.

Graphi cal il lus tra tion en ables us to read fre quency val ues in a more 
sche ma tized way. To make their com pari son even lu cid we in tro duce
yet an other value that we call dis per sion of the matic field (DTF). Its
pur posed to ex press the dis tance be tween two fre quency val ues (the
high est and the low est) oc cu pied by auto se man tic lexe mes above the
h- point. A sim ple for mula serves for the cal cu la tion:

DTF = 

Rf (y) in the for mula is the low est value of rela tive fre quency of an
auto se man tic lex eme above the h- point, while Rf (x) rep re sents the
high est value. The higher the value of DTF is, or rather the closer it is
to 1, the smaller is the dis per sion be tween in di vid ual auto se man tic
lexe mes. The number de fines the re la tion be tween ex treme val ues of
auto se man tic lexe mes above h- point and it speci fies the char ac ter of
the de lim ited area. If the DTF value drops we can ex pect un even re la -
tions be tween the matic words which might, in com pari son with their
graphi cal course, in di cate symp to matic char ac ter of par ticu lar lem -
mas of seman tic classes and vice versa.

Ta b le 10. DTF va lu es in in di vi du al sub co r pu ses 

Chart 10. The com parison of two sets of (sub)cor puses

IV Con c lu sion (of the First Part)

The mod els of the con ducted analy sis tes tify to a change in dis tri -
bu tion and strati fi ca tion of the so- called the matic words (lem mas),
which sig nal ises struc tural changes in the (sub)cor pora un der study.
This is ob vi ous mainly in the com para tive dis play of the first three
ver sions of the short- story col lec tions and a com pari son of the sec ond
ver sions of the first two col lec tions with the third col lec tion. As can be 
ob served in chart 3, the re vised ver sions of Dvojí do mov [Dou ble
Being] (1931) and Vigilie [The Vigil] (1931) show a change that can
be de scribed as a move ment to wards the strati fi ca tion para digm of9 Con te x tu al cha rac te ri stic of these lemmas is also im po r tant. It must be con stan -

t ly observed in order not to in ter pret the meaning in cor rec t ly.  

Rf (y)
Rf (x)
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Ivo HARÁK

Ústí nad La bem

Nynější pro blémy
s něk dejším lit erárním re gion al is mem

Ke y words: Czech li te ra tu re, literary re gio na lism, La dislavem Stehlík
Kličová slo va: česká li ter ra tu ra, literární re gio nali s mus, La dislav Stehlík

Abs tract

In his study, Ivo Harák deals with work of a poet, fine artist and pedagogue
Ladislav Stehlík, one of the most sig nifi cant rep re sen ta tives of a literary re gion al ism
(according to Martin C. Putna), in Czech countries both before and after second world
war. Above all, Harák considers Stehlík´s most re mark able work Země zamyšlená,
first published in 1947, (a com pen dium on history, land, people and art of South
Bohemia) which has been well- accepted by readers and literary sci en tists. Harák
notices its drawbacks due to the time it was written at and also the way Stehlík
overcomes the dictate of con tem po rary ideology. Par ticu larly, Harák em pha sises
timeless values of Země zamyšlená and reasons why the work is worth attention even
in literary classes on Czech (secondary) schools. For a foreign reader, the text may be
a guide through the meta mor phoses of the south- bohemian land. 

Ivo Harák se ve své studii zabývá jedním z významných před sta vi telů literárního
re gion al ismu (jak o něm hovoří Martin C. Putna) v českých zemích před 2. světovou
válkou i po ní – pedagogem, výtvarníkem a básníkem La dislavem Stehlíkem. Všímá
si především jeho nejvýznamnějšího a čtenáři i literární vědou nejvstřícněji přijatého
díla: vlastivědného kompendia věnovaného dějinám, krajině, lidem a umění jižních
Čech v minulosti i přítomnosti (poprvé vyšlo v roce 1947) Země zamyšlená. Pouka-
zuje na stinné stránky, do nichž se vepsala doba vzniku, na způsob, jímž autor překo-
nává dobový ideo logický diktát. Především ale ukazuje, v čem spočívají trvale platné
hodnoty Země zamyšlené, proč si její tři díly zasluhují i dnes naší po zor nosti; mimo
jiné také v hodinách literární výchovy na českých (středních) školách. Pro zahranič-
ního čtenáře se jejich text může stát průvodcem nejen (nedávnými) proměnami
jihočeského úkrají, ale také myšlení a psaní o něm.

Přestože od lis to padu 1989 uplynulo již drahně vody v našich to-
cích, zdá se, že se sucho posledních let po dep salo něko lika opět vy-
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Zeměžluč [Cen ta u ry – part] (1931). The qu e stion re ma ins what mo ti -
va ted this chan ge and what its sig ni fi can ce is for the work of Jan Čep.
The se is su es will be ad dres sed in the se cond part of the stu dy.

Trans la tion by Jo sef Línek
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stoupivšími bal vany v řečišti paměti: jako by chom si (opět? stále!)
nevěděli rady s dědict vím mi nu losti, jako by chom neuměli či nechtěli
řádně pra co vat s lit erárními texty vzni kajícími v mezi dobí 1948–1989;
zejména s tak ovými, v nichž nelze jed noznačně vy meziti ani autorův
světový názor ani možnou použitel nost jeho práce v hodinách součas-
né lit erární výchovy. Zde by chom si ovšem mohli vy po moci ra dou
tvůrce ještě staršího, sto jícího na pomezí hu man ismu a ba roka stejně
jako utrakvismu a ka tolictví: 

[...] není menší ctností chránit majetek, než se snažit jej získat”1.

Zejména te h dy, víme-li, kte rak nově získané vyrůstá z hřiven dříve 
již vložených. A umíme-li při jistém úsilí odlišiti puncovaný kov od
kočičího zla ta ne bo dobově oblíbených nátěrů.

 Dobrým přík ladem jak oněch hod not, pro něž stojí za to oprašo vat
ano očišťovat, tak také pro blémů (nánosů) i dnes již poněkud zpozdilé
ne tečnosti je mi trojsvazkový kon vo lut La dislava Stehlíka Země za -
myšlená (Stehlík 1986). Přiznávám se, že mne k zájmu o něj mo ti vuje
něk dejší zau jetí tur isty a čtenáře nadšeného z kon fron tace putování
čer stvě ob jeve nou ji hoče skou kra ji nou s podáním těla i duše to hoto
kraje perem básník ovým. Ovšem již něk dejší první set kání se Stehlík -
ovým dílem (v roce posledního jeho vydání) nu tilo mne uvědomit si
hod noty i pro blémy, které ča sový od stup i opětovné návraty spíše ještě 
zvýraznily.

Bu diž hned řečeno, že ty to můžeme vnímat ja ko vnitřní di spo zi ci
díla, i ja ko výsledek vnějších vlivů. A že se k nim hodlám vyjádřit co
čtenář a básník, literární hi sto rik – a v neposlední řadě také ja ko pe da -
gog.

Na po době celku se jistě po dep sala doba vzniku – opus tehdy jed -
nos vazkový vzniká v poh nuté at mos féře těsně po skončení 2. světové

války (ze vzpomínek a cest ještě starších; navíc je L. Stehlík (rodák
z ji hočeských Bělčic): „[...] do roku 1945 učite lem na obecné škole
v Myslívě”; Putna 2010, s. 897)2, druhé vydání je – už jako dvous -
vazkové – při pra veno v poslední třet ině let padesátých (1957), jako
trojsvazkový vy chází celý kon vo lut v le tech 1966–1970 (poslední díl
se na knižní pulty do stává na samém počátku nor mali zace). Pos tupné
rozšiřování celku zároveň s do bou jeho vydávání (ideo logickým
tlakem na lit era turu, autoro vou sna hou zůstat mezi tvůrci pub liku -
jícími) vede k roz ho jňování pasáží věnovaných so cial is tické indus tri -
ali zaci jihu Čech (přestože se místy zdají neús tro jně při po jenými;
přestože vnímavý zrak pi satelův shledává tuto v občasném kon fliktu
s hlubin nou ek olo gií kraje), revo luční mi nu losti (hu sit ské hnutí a re -
for mace, ide ová osa zejména 1. ze svazků, jsou tu více chápány jako
no vo dobé hnutí so ciální než nábožen ské hnutí (pozdně) stře dověké)
a revo lučním osob nostem (krát ko dobý po byt J. Fučíka v Pošu maví)
s kra jem spjatými, prorežimním kon ver titům (J. Pi lař) či pi satelům ro -
do kapsů v hávu so cial is tického re al ismu (R. Kalčík se svým Králem
Šu mavy); zejména poslední – již nor mali zační – svazek Země za -
myšlené zvýrazňuje kon flik tní ráz česko- německého soužití na nej-
zazší výspě ji hoče ského úk rají. Zároveň do chází k osla bení pasáží
pozitivně hod notících roli ka tol ického nábožen ství (mizí oslava ba -
rokního lidového misionáře A. Chanovského; kapi tola Kos tely – s vizí 
živ oucího společen ství živých s mrtvými; k tomu viz Putna 2010,
s. 903).

Pro blémy s in ter pre tací Stehlík ova opusu a s jeho využitím v hodi-
nách lit erární výchovy (dok once možná také ono prob lema tické mlče- 
ní o něm – s čest nou výjim kou Mar tina C. Putny (2010, s. 897–905) –
v časech polis to pa dových; nepočítáme- li práce slov ník ové či lit erár-
něhis torické přeh ledy) způso bilo ovšem pře devším napětí tkvící uvnitř
sa mot ného díla: ať už ho voříme o jeho žán rovém vy mezení, hledání
autor ského záměru a smyslu, kon stantách a úběžnících ide ových, ko-
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2 K 1. vydání dochází v roce 1947.

1 Rosacius 2000. s. 47 – citát od tohoto autora volíme záměrně: Sušický rodák je 
Stehlíkovým krajanem, jeho poněkud volnější pojetí víry (se zdůrazněním úlohy
kulturotvorné a záchovné) by jistě našemu autorovi kon ve no va lo; a v době, kdy
Rosacius tvoří, započíná se též tradice žánru, jejž představuje po mém soudu také
Země zamyšlená.



nečně také o místě Země za myšlené v tvorbě La dislava Stehlíka a vů-
bec ve vývoji če ské lit era tury (niko liv jen poválečné)3.

Nejednoznačně vidí – z hle di ska žánrového – Ze mi zamyšlenou už
její dřívější hodnotitelé: V Jiráskově mo no gra fii nalézáme termíny ja-
ko místopis kra je a místopis srdce, kulturní průvodce jihočeským kra-
jem, poutnický ce sto pis (Jirásek 1985, s. 74, 89; v sou vi s lo sti se 3. dí-
lem), Ma r tin C. Pu t na hovoří o „lyrizovaném kulturním ce sto pi su”
(Pu t na 2010, s. 901), většina pak také promlouvá o kni ze (knihách)
zaujatého poutníka (u vědomí, že Země zamyšlená je ne jen kvin te sen-
cí Stehlíkova slovesného umění, ale vůbec je ho prací nejlepší). Dom-
nívajíc se, že žánrové vymezení lyrického ce sto pi su tak, jak se ten to
žánr u nás usta vu je během obrození (za pre ro man tis mu) například
dílem M. Z. Poláka, Stehlík přesněji naplňuje až svým Slun cem v oli-
vách (Stehlík 1972; s řadou intertextových odkazů k dílu Poláko vu),
jeví se mi Země zamyšlená nejspíše volně po ja tou, bele tri zova nou
publikací vlastivědnou – tak, jak se ten to žánr (se zřetelným pod te x -
tem ideovým ano ideologickým) v české literatuře ob je vu je na přelo-
mu hu ma ni s mu a baroka a v baroku potom ještě výrazněji (například
v tvorbě – Stehlíkem ostatně několikráte zmiňovaného – B. Balbína).
K těmto kořenům od ka zu je (do kon ce i marxistickými kri ti ky povšim-
nutý) hojně frekventovaný mo tiv po uti a poutníka; třebaže je ona pouť
Stehlíkem šířeji (a profánněji) vnímána především ja ko ce sta povědo-
má si svého smy s lu a cíle (a ni ko li ja ko putování za cíli explicitně
spjatými s katolickým náboženstvím).

Ka me nem úrazu se vnímateli a in ter pre tu může stát také – a do-
kon ce v několikerém smy s lu – přítomný zde pro ti klad me zi otevře-
ností a uzavřeností. A můžeme začít už vymezením krajovým, které se 
Stehlíkovi ne kry je s někdejší ani nynějším po ložením kra je Jihočes-
kého, ale je ve svém úhrnu mno hem širší (hranicí jsou zde pohoří:

Vysočina, Brdy, Šumava a Novohradské ho ry), v jed not li vo stech se
ovšem rozpadá do řady úkrají specifických svými dějinami, ku l tu rou,
geomorfologickým složením, fló rou i fa u nou, zvy koslovím, součas-
ným životním sty lem i tvůrčími oso b no st mi s těmito ob la st mi spja-
tými.4

Přestože lze ho vořit o jakémsi uměleckém plánu celku5 i jed not -
livých dílů (výcho diskem 1. svazku je zkuše nost ji hoče ského rodáka
a jeho myšlenkovým vyvr cholením má být hu sitský Tábor; osou svaz- 
ku druhého se stává putování za tvůrci pře devším výtvarného (M. Aleš)
a lit erárního (A. Sova) obrazu če ského jihu, tamní kra jiny; jak už jsme
řekli výše: spíše krva vou než čer ve nou nití třetího ze svazků je stýkání 
se a pře devším potýkání slo van ského a germán ského živlu na samých
kra jových hranicích6), tyto vyrůstají a rozrůstají se pos tupně; ne jen
o celé uzavřené kapi toly ( ale také o při dané od stavce) – ne jen ty
přidávající na chvále so cial is tické indus tri ali zaci, ale také kon fron tu -
jící něk dejší a novější autorovu zkuše nost: a tato zjištění bývají mnoh- 
dy v příkrém roz poru s marx is ticky li neárním po jetím lid ského pokro- 
ku. Řadu z nich tvoří jakási sa mo statná esejis tická po jednání; fixu jící
kra jinné hod noty a domi nanty přes mik ro skop pi sate lových vzpomí-
nek a básnické obraznosti (Pastvy, Ryb níky, Lesy) – niko liv nepo dob-
ně eseji zu jícím pasážím Holečk ových Našich se tu in di viduální zku-
še nost zobecňuje stejně jako myti zuje. Přičemž sou vis lost mezi kapi -
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4 Což Martina C. Putnu přivádí k přesvědčení, že, přestože je zejména svými
tvůrčími počátky Stehlík spjat s vlnou (jihočeského) literárního ruralismu, jde v je-
ho případě o tvůrce, kterého bychom nejspíše nazvali re gio nali stou (Putna 2010,
s. 897). Toto vymezení můžeme rozšířit nejen na Stehlíka píšícího o určité krajině,
ale také na autora pojednávajícího jiné tvůrce/cizí texty (nikoli jen úzce literární).
K tomu viz: Janoušek 2012, s. 135–141.

5 Slovy jiné Stehlíkovy knihy jde o úsilí přetvořiti látkové zdroje (ať už jde o vnější
mimoliterární skutečnost; anebo o zkušenost uměleckou) v „mýtus, hudbu a sen”
(Slunce v olivách, s. 248).

6 Přestože tím Stehlík vychází vstříc dobovým animozitám, jedná se o pojetí
vyrůstající z kořenů již romantických (tedy například z našeho Palackého); jak jsem
ukázal v knize Básník Josef Suchý (Ústí nad Labem 2014) na s. 122.

3 A zde také o – často ide olo gi c ky podmíněném – hodnocení Stehlíkovy tvůrčí
osobnosti; na jedné straně opracovávané a přisvojované si v duchu rigidního
normalizačního marxismu (Jirásek 1985), na druhé straně vnímané se značným
podezřením katolickými intelektuály pronásledovanými komunistickým režimem
(Fučík 1995. s. 321).



to lami bývá do sti volná (každá z nich je scho pna i sa mo statné ex is -
tence) – a množství od stavců v nich je dáno „výtěžností” pros tor,
z nichž je tu látkově čerpáno, i osob ním us tro jením tvůr covým (napří-
k lad takz vaný vědecko tech nický pok rok zůstává Stehlík ovi uzavřen).7

Onen dynami zu jící roz por (J. B. Čapek naz val zcela příhodně
L. Stehlíka dy namickým tra di cion al is tou; k tomu viz Jirásek 1985, s. 86)
je dán už sa mou po va hou díla sto jícího ne jen na pomezí mezi lit era -
turou uměleckou a věc nou (jak by vy plývalo z jeho žán rové charak ter -
is tiky), ale také mezi uměním slovesným a výtvarným8 (Stehlík se
začasté od ka zuje ne jen k vlast nímu výtvarnému do pro vodu a ok ol -
nostem jeho vzniku, ale také k dalším – vlast ním i cizím – výtvarným
počinům spjatým s po jednávaným re gio nem). To likéž ovšem mezi
vlastní tvor bou – a se bráním, výkladem, roz vitím jinými pře dešle vy-
t vořeného (byť se tak dálo tře bas jen for mou od kazů in ter tex tových).

Sa mozřejmě však o otevře nosti či uzavře nosti díla lze ho vořiti také 
v sou vis losti s re spek továním – anebo přek račováním – do bových
tabu či dok once anathémat. Nicméně bude zde potřebí poh ledu poně-
kud hlubšího: aby chom dobu neob viňo vali z toho, co bylo již – a dříve 
– v sa mot ném autorovi: 

Země zamyšlená tak zůstává knihou neobyčejně roz po rnou. Co do obsahu knihou
ideologických úliteb i knihou mimořádně cenných krajových postřehů a informací.
Co do stylu knihou zdařilých lyrických zamyšlení i knihou rozbředlého sen ti men tu.
Jako taková přesně odpovídá kolísavému cha ra kte ru autora hledajícího svou „úzkou
cestu” skrze dobu – a odpovídá i re gio nali s mu samému: Přesně ukazuje možnosti
regionalistického přístupu k literatuře i jeho rizika (Putna 2010, s. 905). 

Aby chom – na straně druhé – nepokládali za pod statné to, co – pod
tlakem doby – nap sal autor jen kradí a na ok raj svých knih.

Nor mali zační vyk la dači Stehlík ova díla9 ne brali do sti zře tel na
před chozí autorův vývoj, v němž byly přítomny mo menty a kon stanty, 
které nalezneme také v Zemi za myšlené – jde jed nak o so ciální as pekt
něk terých duchov ních hnutí a směrů (vy cházející ovšem z básník ovy
osobní zkuše nosti in telek tuála vy ros tlého z chudých venkovských po- 
měrů; a také, řekněme, z in ter pre tace tak ovýchto ide ových proudů ad
usum pop uli), jed nak vůbec o Stehlík ovo po jetí nábožen ské víry. Sta-
čilo ovšem zal is to vat re cen zemi raných básnických prací La dislava
Stehlíka, aby chom do spěli např. ku kon sta tování, že úcta marián ská
našemu tvůrci „až pan teis ticky splývá s po do bou kraje” (Píša 1971,
s. 171). Tedy: křesťan ství je Stehlík ovi od samých jeho tvůrčích po-
čátků stylo- a nor mot vorným (ve smyslu etickém i es tetickém), schrá-
nou tradic, součástí zvyko sloví a dár cem kra jového kolo ritu, zdro jnicí
snah uměleckých, zpřítomněním dějin a konečně také sen ti men tali zu -
jící složkou lid ské by to sti (součástí stejně jako zdro jem vzpomínek
a smys lových prožitků, jed nou z možností vzta hování se jedince k cel- 
ku – k celku myšlenému ne jen z poh ledu času přítomného). Snad
právě tak ové po jetí umožnilo, že se mu (a ne jen na stránky Země za -
myšlené) po dařilo pronésti nositele tak ovéto re lig iozity: umělce,
myslitele, kněze. A to dok once i v době, v níž něk teří z nich začínají
opět býti pro skri bováni.10 Nicméně je Stehlík ovi do sti vzdáleno ono
živ otně, ex is ten ciálně závažné po jetí víry, jež u nás pro sa zuje je zuitský 
ba rok (ten totiž, s výjim kami lidových misionářů – Chanovský – nebo
na cion al is ticky ori en tovaných dis identů – Bal bín – odmítá); včetně
nábožen sky ex al tovaných pro jevů výtvarných. O tom, že je Stehlík ovi 
jakák oli nábožen ská vyp ja tost vzdálena (a že se set kává s jeho od -
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9 Vizme jen výklad Stehlíkova vztahu k náboženské tradici i dosud živé víře u
Bohumila Jiráska (Jirásek 1985, s. 81–82) 

10 Zde se vypomohu příkladem stojícím mimo stránky aktuálně zkoumaného díla – 
Italským skicářem Zdeňka Kalisty, z nějž je ocenivě citováno na 95. straně lyrického
cestopisu Slunce v olivách.

7 V této sou vi s lo sti můžeme zmínit, že Ladislav Stehlík byl také velmi zdatným
výtvarníkem; řadu svých knih – včetně Země zamyšlené – vyzdobil svými ilu stra -
ce- mi: jichž kresebná linka navazuje na rea li stic kou linii alšovskou. Proto také
Stehlí- kova úcta k Mikoláši Alšovi; ale též odpor k abstrakci – nebo vypjaté
expresivitě barokní.

8 Opět se odkáži k baroku; respektive k barokní touze po úhrnném uměleckém díle, 
Gesa m tkun stwer ku (pravdaže do takového patří také hudba či architektura: první je
zde prezentována „kontakty” s jejími tvůrci, nápěvy či texty písní – druhá líčením či
zpodobením artefaktů).



porem), svědčí ne jen její odmít nutí opak ované také mimo stránky
Země za myšlené11, ale stejně i – po mém soudu poněkud uměle vyt -
vořený (leč Stehlíkem zdůrazněný) pro tik lad mezi go tikou a ba ro kem. 
Mar tin C. Putna jej vys vět luje autorovým návratem do doby před
církev ním rozkolem [=doby hu sit ské] (Putna 2010, s. 892), my k tomu
přidáváme Stehlíkův vztah ku gotickému výtvarnému umění, jeho
potřebu víry spíše es teticky přitažlivé než ex is ten ciálně závažné,
možnost vésti (byť poněkud zjed nodušu jící) paralelu mezi gotickým
uměním a mi lovanými výtvarnými tvůrci 19. a první polov iny 20.
věku – a konečně také snahu hle dat v roz porech a proudech pozdní go -
tiky zdroje církevně opravných snah násilných (hu sit ství12) i nenásil-
ných (Tomaš ze Štít ného, Petr Chelčický), kořenících na jihu Čech.
Nicméně: na mi lost při jatá lidová zbožnost, řada ar te faktů hmotné
kul tury a řada plodů kul tury neh motné (písně, pověsti, pohádky),
tvářnost kra jiny a lidských sídel jsou i zde na jihu původu ba rokního.
Včetně pout ních míst a poutí sa motných. Pokud je to lidové, je to sros -
tlé s kra jo vou tra dicí – a tudíž při jatelné (dok once: pozitivní – neboť
pro jevem ge nia loci). Zde se sluší při pome nouti, že v tak ovém případě 
Stehlík nezapírá ani hod noty ani jejich původ. Navíc: ne ho voře o tra -
dici, umění a víře jako o něčem mu zeálním – ale patře na jich živé, so-
bě současné pro jevy.

S onou uzavřeností a otevřeností se setkáváme také při ohledání
širšího literárního a myšlenkového kon te x tu, do nějž Stehlíkovo dílo
vstu pu je. Při vymezení je ho žánrových spe ci fik jsme si vy po mo hli pa -
ra le la mi s literárním snažením českého ba ro ka (verbálně Stehlíkem
v je ho nábožen sky a výrazově vypjaté po lo ze odmítaného), na je hož
jed nom kon ci stojí emi grant Stránský i domácí Balbín, na tom druhém 
opus ma g num Země dobrá, to jest země česká. Vyostřený na cio nali s -
mus, je hož jsme svědky při putování jazykově a národnostně (do kon -
ce 2. světové války) smíšenými ob la st mi na samém pomezí jižních

Čech, není to li ko aktuální reakcí na prožité hrůzy či autorovým
vstřícným ge stem dobově podmíněnému mo de lu nepřítele (v němž
těmi dobrými smějí být to li ko Němci východní), ale především pozd-
ním výronem myšlenkových schémat, jež by chom na le z li pe tri fi ko-
vána v české romantické hi sto rio gra fii od časů Palackého (Palacký
1907, s. 45). A po kud se někteří tvůrci spo lu se svými díly stávají
problematizovanými ne bo do kon ce ocitají na in de xu, přece je Stehlík
vyvolá ne - li přímo jménem (i když také to ho se odváží, například jde -
 li o je ho přítele, básníka pozdního pokračovatele katolické mo de r ny
a kněze Františka Trtílka), te dy alespoň ty pem básnické ob ra z no sti,
ry t mem slo va i úseku větného, ja ko je to mu u lyrických invokací
přírodních daností kra je, ji miž Stehlík záměrně připomene tu básně
v pró ze Ja ku ba De mla, tu Ha la so vu ly ri ku veršem i pró zou (a dílko Já
se tam vrátím najmě). Nemyslím však, že by tím chtěl předcházet cen-
zurním zásahům či se pro ti nim ko ho ko li zastávat. Myslím, že Stehlí-
kův záměr je zde prost takovýchto dobově podmíněných daností.
Vždyť Země zamyšlená jest také chrestomatií – a ne je nom ve smy s lu
úzce vymezitelném takovýmto označením. Její stránky jsou otevřeny
uměleckému slo vu, jež na straně jedné nepozbývá va zeb ku svému
látkovému zdro ji, na té druhé ale za hmotným a jevovým tuší pod sta t -
nou přítomnost duše kra je (byť takovéto so u v ztažno sti nabývají až
pod oby emblematické – ja ko patří k Písku oz vy šrámkovské, přezní-
vají do ozvěny kročejů šumavských slo va dobrého Němce Ada l be r ta
Sti f te ra).

Nicméně právě potřeba vy me zit veškeré přítomné intertextové va -
z by, jež mají i pod obu citátů a quasicitátů bez uvedení pre te x tu, které
jsou za loženy na použití rysů typických pro po eti ku daného au to -
ra/díla, aniž jsou vy me ze ny zdro je (jež v případě Halasově i Dem-
lově nabírají látku ze spodních vod da le ko za hra ni ce mi kra je Steh-
líkem pojednaného), bu de působiti nemalé nesnáze při využití Steh-
líkovy Země zamyšlené v hodinách literární výchovy. Pro to, a také pro 
další vla st no sti to ho to díla, si myslím, že s ním nejlépe pochodíme na
školách středních; jež ostatně ve svých tematických plánech počítají
mj. s využitím regionálních autorů i témata v hodinách věnovaných
české literatuře.
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11 V postavě Savonarolově na 50. straně Slunce v olivách.
12 Neztotožnitelné zcela s jihočeskou osobností Husovou; řízené ve svých

počátcích Jihočechem Žižkou.



Tak ovéto využití ovšem počítá s peda gogy scho pnými ro zlišiti me- 
zi hod no tami časem prověřenými, tedy tak ovými, které patří, řekně-
me, do kánonu če ské lit era tury (u Stehlíka také ar chitek tury, výtvarné- 
ho umění, hudby), hod no tami kra jově zajímavými a pro kraj typický-
mi – a tak ovými, jež vskutku byly (lhos tejno, nako lik do bro vol nou
a vstříc nou) úl it bou době vzniku Stehlík ových knih (či času jejich
vydání). U něk terých z těch posledních pak bude do bré poukázat (tře -
bas na přík ladu Pi lařově) na vývoj od tvůrce ov liv něného uměleckým
a ide ovým kon tex tem re gionu (ru ral is mus, re lig iozita – s důležitým
mís tem úcty marián ské, re gion al is mus) po net vůrčího re al izátora
premis so cial is tického re al ismu v takz vané angažov ané poezii.

V Zemi za myšlené jsou ovšem vůbec přítomni tvůrci ro zličného
významu13, rozdílných po etik, různého ukot vení světonázo rového,
rozdílného způsobu vy jádření i ro zličné in ten zity, různé po doby vzta-
hu k re gionu – ba tvůrci různých dob. Takže tím vlastně vzniká jakýsi
průřez uměleckým děním v re gionu vzni kajícím nebo se k re gionu
vážícím. Ohni skem je místo; nik oli doba, směr, osob nost. Jde tedy
o jiný pos tup, než na jaký jsme na našich školách zatím zvyklí. Nic-
méně mi přijde, že tu vlastně básník, výtvarník, ale také dlouholetý
peda gog je nom před jal je den z trendů naší doby. Která to lik volá po
takz vaných průře zových tématech.

A neví si s nimi rady. A Stehlík nám po skytuje ne jen ta, ale také
přík lad jejich in ter pre tace, využití. Míním, že opět s vazbami k ba roku 
– vždyť ne je den z myslitelů této doby býval zván poly his torem. Na
tro chu jiné, prak tičtější rov ině pěs tuje tuto mno hos tran nost též, ač se
od ba roku až dek la ra tivně od stři huje, naše národní obrození. Totiž
u svých vesnických kan torů nebo duchov ních (je to snad proto, že prá- 
vě na venkově ba roko přežívá až hluboko do věku de vatenáctého?).
Nesmíme za pomínat, že mís tem dlouholetého peda gogického půso -

bení našeho autora je na pomezí jižních a západních Čech sto jící ves
Myslív.

Není tedy divu, je- li – a to re cen zenty sto jícími na ro zličných pó-
lech ide ových (Černý 1947, s. 405; Pi lař 1948, s. 3) – vy soce hod no -
cena básník ova akribie; totéž by chom koneck onců nalezli v zatím je-
diné mono grafii věnované La dislavu Stehlík ovi, v práci Jirásk ově.
Kraj, kra jina, místo počínají se od viděného k ukrytému pod povr -
chem, od daností geo mor fologických, pod nebí, fauny a flóry přes zvlášt-
nosti ja zyk ové a kul turní po památky his torické, umělecké. Od do sud
živé mi nu losti po žitou přítom nost a vyt váře nou bu douc nost. Zde je –
přes vid itel nou snahu tak ovým nebýti – Stehlík po pravdě kritický
k ek ologickým pro blémům a devas taci památek, jež s se bou při nesl
tzv. reálný so cial is mus. Od ar cheo logických nalezišť a starověkých
Keltů přes význam šlechtických magnátů a kul tu rot vorné křesťan ství
gotické (s pozdně stře dověkou a raně no vověkou re for mací) i (s vý-
mink ami) ba rokní po bu ditele obrozen ské. Od román ského sta vi tel -
ství po umělecké tvůrce let še desátých (včetně di vadelníků; O. Krejči
– v době prvního vydání posledního ze svazků Země za myšlené už
zase z naší kul tury „vy háněného”). Od lidové sloves nosti (kra jových
pověstí a písní) přes zájem o kra jové zvlášt nosti ja zyk ové po gen -
erační lit erární sou put níky (napřík lad Hrubína a Čarka). Na jedné
straně nás překvapí roz sah Stehlík ova záběru i schopnost podání
stejně věcně správ ného jako umělecky jímavého, snaha o ne ten denční
líčení témat do bově tabui zovaných či podávaných za výkladu notně
de for mov aného marx is tickou ideolo gií: za přík lad mějmež ocenění,
jehož se do stává původním ji hočeským šlechtickým rodům nebo kul -
tu rot vorné úloze církve v našich dějinách. Nicméně nalezneme také
místa, z nichž k nám prom louvá chudý vesnický ple be jec (spíše než
kovaný marx ista) o osudu zlého bo hatce: tak ovým je napřík lad his -
toricky nepřesné podání tragického konce Lo reckého ze Lkouše.14

14 Pomineme-li samozřejmě nečasté chyby věcné: topinambury nejsou odrůdou
brambor, ale odrůdou slunečnice. Pěstovanou pro okrasné květy, ale především pro
své jedlé hlízy (bohaté na inulin). 
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13 Tu by ovšem bylo lze Ladislavu Stehlíkovi vytknout, že intenzita krajového
zakotvení toho kterého tvůrce mu často překrývá jeho význam, řekněme, celonárod- 
ní (tedy to, co považujeme za skutečné kvality díla). Také zde se tudíž dožadujeme
re ci pien to vy obeznámenosti s širším kontextem a jeho scho p no sti materiálově pod-
loženého hodnotícího soudu.



Opět se do volávám čtenáře znalého a zároveň dis poni bilního,
ochot ného se Stehlík ovým tex tem pra co vat. Tudíž čtenáře i tvůrčího.
Bude- li tak ovým, jistě si uvědomí, že má před se bou dílo do značné
míry nor mot vorné, dílo, jímž určitý žánr ne končí, ale jímž jsou daleko
spíše us taveny jeho zák ladní rysy, normy a měřítka. Zmíníme- li něko -
lik málo Stehlík ových pok račo vatelů, nevy chází z tak ového srov nání
náš autor věru špatně. Oproti Vla dimíru Kovářík ovi (např. Kovářík
1984) je mno hem méně poplatným pa nu jící ideolo gii a z ní vy -
cházejícím es tetickým normám; vzhle dem k Janu Čák ovi15 přesvěd-
čuje si lou podání uměleckého. Pro po jením básnického slova se svěží
alšovskou kre seb nou lin kou ilus trací před jal tu mno hem pozdější
vlas tivědné práce Hrušk ové – Turka čer pající ovšem látku zpod
Železných hor (Hrušk ová, Turek 1995–2004). A svým zau jetím pro
zasuté a za sou vané tra dice jihu Čech (lidové pověsti, poutní místa,
ekolo gii duše kra jiny) nebo pro tvorbu tamních autorů (K. Kloster -
manna) jistě in spi ro val také básníka, edi tora a nak la datele, pout níka
per pe des i slovem obrazným Ondřeje Fi bi cha16. – Právě autoři i dnes
kra jově nebo žán rově na va zu jící na Zemi za myšlenou jsou nám velmi
důraznou při pomín kou, aby chom se Stehlík ově knize ne jen věno vali,
ale aby chom ji svedli ocenit a do cenit: napřík lad jejím využitím
v hodinách lit erární výchovy na střední škole.
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15 Abychom však tomuto tvůrci nekřivdili přes míru – také Čáka je umělcem
všestranným (jako Stehlík si své knihy začasté sám ilustruje), po ly hi sto rem, a na
Stehlíka navazuje v několikerém smyslu – mj. také geo gra fi c ky: viz Čáka 2011 (jde 
o zatím poslední vydání knihy, již – po zákonu spíše srdce nežli mysli – kladu po
bok Země zamyšlené ku svým nejoblíbenějším).

16 Který vykonal životní pouť právě opačnou oné Stehlíkově – z Prahy do země
zamyšlené; v jeho případě do Strakonic. Z bohaté produkce jeho i jeho nakladatelství
uvádím: http://www.kde- koupi t-k ni hu.cz/na kla date lst vi/fibich-ondrej_2233.html [na-
vštíveno 17. 12. 2015].
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Abs tract

These days, Topol’s novel Sestra (Sister) is already con sid ered as an authori ta tive
text that belongs to the most sig nifi cant Czech prosaic works of the 20th century and
rep re sents its author’s attitude to the canon of con tem po rary cultural heritage since it
tells „the story of our ex pe ri ence”, including its literary and cultural aspects. At the
same time it is one of the most important texts within the Czech lit era ture referring to
the canon, that is, to the rules of forming a post- modern text. The book was written in
1990’s, when post- modernism in Czech lit era ture reached its peak. As all such texts, it 
evinces features of post- modern writing not only at the ideo logi cal level, evident
while unfolding the thematic line through multi- layer character of numerous stories,
but also in the text structure. The rich network of inter- textual ref er ences to which this
chapter focuses on is one of the most striking features of this structure. Here we
describe certain types of signals that refer to pretexts and gram mati cal, stylistic and
struc tural changes that occur while author uses pretext in his prose and when in di vid -
ual allusions are engaged. The analysis notices between so-called playful allusions
and those that play sub stan tial roles in building the meaning of Topol’s prose. In the
second group we find namely biblical allusions, some of which we describe while
char ac ter iz ing so-called onomastic allusions. We conclude with the de scrip tion of
processes that occur when the author in cor po rates other texts in his own text.

Abs trakt

Topolova Sestra je text, o němž můžeme s jistotou tvrdit, že zaujímá významné
postavení mezi předními díly 20. století. Kniha vznikla v polovině 90. let a je jednou
z nejvýraznějších ukázek post mod erního psaní u nás. Jako každý takový text nese
rysy tohoto způsobu psaní nejen při rozvíjení tematické linie mno hovr stev na to stí
příběhů, ale i ve struktuře textu. Zvlášť nápadným rysem této struktury je mnohost in -
ter tex tových elementů, na něž se naše studie zaměřuje. Popisu jeme některé typy
signálů, jimiž se odkazuje k pretextům, a změny gra matické, stylové a struk turní,
k nimž dochází při využití pretextu v na va zu jícím textu autora. Analýza si všímá
rozdílů mezi jed not livými aluziv ními elementy a zabývá se zvlášť těmi, které se
podstatně podílejí na smyslu Topolovy prózy. K nim patří aluze biblické a odkazy

k některým lit erárním dílům, jež reprezen tují společen ské a literární jevy důležité pro
ideovou složku prózy. Zároveň je však lze vnímat jako doklad vztahu autora ke kul -
turnímu a lit erárnímu dědictví, neboť Sestra je autorovou výpovědí nejen o existenci
určité společen ské etapy, ale také o kul turních a společenských událostech, jež
autorovu výpověď formovaly. 

1. Román Sestra

Mnozí To polovu Ses tru považují za vlivný text, jehož zna lost při-
spívá k po chopení lit erárního kon textu součas nosti. O jeho výji meč-
nosti svědčí i to, že se na něj pok oušeli navázat další autoři.1 Ses tra je
mod erní lit erární text2 s mnoha znaky, jimiž by chom jej přiřadili pře -
devším k tzv. post mod erním textům. Na rov ině obsahově- tematické je 
tak zřejmá mno hovr stev na tost příběhů a mo tivů, v nichž každý čtenář
nachází mnoho významů, a tudíž i vlast ních výkladů. Text je rovněž
nápadný struk turní hrou s cizími texty, roz mani to stí ja zyk ových tvarů, 
využitím mnoha rovin ja zyka, jeho spi sov nosti a ne spi sov nosti, vy-
zdvižením rozdílu mezi psa ností a mlu ve ností. 

Román vyvolal oh las u čtenářů, pub li cistů, lit erárních vědců, ling-
vistů a bylo o něm napsáno něko lik stu dií z hle diska popisu ja zyka
i výstavbových prvků textu (srov. Říha 2013), zmiňována je (překva-
pivě ale spíše jen ok ra jově) i in ter tex tová rovina textu, neboť román se 
řadí k těm s nejbo hatší a nejrafi novanější sítí inter tex tových vztahů
v sou dobé če ské lit era tuře. To pol v něm od ka zuje ke klíčovým dílům
če ské i světové lit era tury3, zvlášť patrný je však vztah k prapůvodním
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1 O Sestře se psalo jako o románu roku 1994. Např. nositel ceny Magnesia Litera 
Jiří Hájíček přiznal, že když slyšel v roce 1995 Topola Sestru předčítat, dva roky se
pokoušel psát jako on. On-line: http://www.rozhlas.cz/radiowave/li be ra tu ra/_zprava 
/jachym-topo l-narval-j sem-do-se stry-cha os) [citováno ze dne 3.2.2016].

2 Jako o „strhujícím moderním českém románu” o něm psal V. Novotný v „Práci”
1994, 5.8., s. 7. Slovo moderní je tady použito ve smyslu ‘novátorský’, novodobý
oproti slovu zastaralý. 

3 Topol k tomuto faktu v textu odkazuje tak, že p ř i z n á v á  „klasický čtivo”
(s. 125). K takovým řadíme i významné překlady, např. překlad Millerova Prezydenta 
krokadýlů od Jana Zábrany (uvažuje seo tom, že překladatelem je J. Škvorecký). 



zdro jům lid ské ex is tence a vzděla nosti, k nimž patří folklór, mýty
a Bible. Je také vidět zřejmý rozdíl: na jedné straně je v textu obsaženo 
mnoho „jed norázových” a méně pod statných aluzí, na druhé straně se
k něk terým textům a ele mentům těchto textů autor vrací vícekrát a je
znát, že jsou pro autora i text důležité. K nim patří skutečné, byť ob-
měněné citáty pre textů autorů, jako jsou Czesław Miłosz a Ha nuš
Bonn, nebo je to Bi ble, jež pros tu puje celý text. Pros tu puje jej v ná-
znacích příběhů a proniká tex tem prostřed nict vím bib lických jmen,
které nacházíme ve všech čás tech Ses try (Město, Ses tra, Stříbro). In -
ter tex tové od kazy v Sestře však před sta vují velmi různo ro dou skupinu 
a sle dování jejich za po jení do na va zu jícího textu autora je pro čtenáře
poměrně náročné. Tato náročnost spočívá mimo jiné v tom, že se
mnoho z nich ob je vuje v různých vari acích a v různo rodých a různě se
překrývajících kon tex tech textu a k jejich od halení a významu, který
v něm mají, někdy do spíváme až pos tupně a ve vzájemných sou vis -
lostech. Autor si rovněž prostřed nict vím mnoha aluziv ních ele mentů
se čtenářem hraje. Pohrává si s po do bou jed not livých od kazů a zne -
jasňuje vztah aluziv ních prvků vzhle dem k jejich původu. Tímto způ-
sobem a s oh le dem na množství a různo ro dost aluziv ních prvků je
udržována neustálá po zor nost čtenáře. 

V našem příspěvku by chom rádi zaměřili po zor nost pře devším na
tex to vou stránku in ter tex tových ele mentů, tzn. na popis signálů in ter -
tex to vosti a způsoby obměn mezi tex tem původním a na va zu jícím,
tedy vlast ním To polovým tex tem, a na to, jak jsou jed not livé in ter tex -
tové ele menty za po jeny do struk tury na va zu jícího textu. Vzhledem
k tomu, že in ter tex tových ele mentů je v Sestře velmi mnoho a v celé
jejich šíři jsou na tomto místě neuchopi telné, roz hodli jsme se pop sat
jed not livé možnosti jejich formálního za po jení do textu a in ter pre taci
jsme soustře dili jen na něk teré texty a aluzivní ele menty. 

2. K pojetí in ter tex tovo sti

In ter tex to vost chápeme tra dičně jako je den z typů mezitex tových
(tran stex tových) vztahů. Od ostat ních dvou – metatex tovosti a ar chi-

tex to vosti (které ovšem intertextovost mohou doprovázet) – ji vydělu -
jeme tím, že se jedná o přítom nost jed noho textu v druhém, přičemž se 
mezi těmito texty vyt váří jistý vztah zvýznamnění. 

Při popisu a hod no cení jed not livých přík ladů se opíráme o popis
in ter tex to vosti u J. Ho moláče (1996), tedy jako důležité chápeme roz-
lišení po jmů signál a prostře dek aluze, ro zlišení jed not livých typů
aluzí a také přihlížíme k Ho moláčovu termínu text- kód (srov nej Ho -
moláč 1996, s. 47). K textu přis tu pu jeme z hle diska re cepce čtenáře,
zároveň však uvažujeme o možných záměrech autora. 

3. Způsoby zapojení cizího textu v Sestře

Víme, že není smys lem lit erárního textu na in ter tex tové ele menty
a vztahy upo zorňo vat nápadnými signály, jako je vlastní jméno autora
výroku nebo díla, jež jsou do na va zu jícího textu za po jeny. Tyto ele -
menty také nebývají ex plic itně vys větleny. U lit erárního textu větši -
nou záleží na tom, zda čtenář daný ele ment od halí a po chopí bez jeho
zjevné sig nali zace a vys větlení toho, co daný ele ment v textu zname-
ná. Je ovšem pravda, že to, co autor považuje pro svůj text a pro jeho
smysl za důležité, nějak vy je vuje. Může tak činit ex plic itně nebo
napřík lad tak, že ele menty vyt vářejí určité nápadné sou vis losti. 

Post mod erní lit era tura je v něk terých oh le dech v tomto jiná. Prok -
la mace in ter tex to vosti je jed nou z jejích zák ladních vlast ností4 a autoři 
jí využívají mnoha různými způsoby, někdy více nápadně, jindy mé-
ně, včetně využití různé míry sig nali zace (sig nali zace může být nu -
lová, můžeme uvažovat o sig nali zaci im plic itní např. prostřed nict vím
něk terých sou vis lostí v textu). In ter tex tové a jiné tran stex tové jevy
v textu však u mnohých post mod erních autorů nápadně vys tu pují do
popředí, často je záměrem autora, aby byly aluze od haleny, a nezřídka
jsou také vys větleny. Stávají se také součástí zjevné komu nikace
autora se čtenářem nebo hry s ním. 
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4 K tomu srovnej např. Hoffmannová 1992, s. 171–183.



Obraťme nyní po zor nost k něk terým ele mentům na va zu jícího
textu, jež upo zorňují čtenáře To polovy Ses try na přítom nost cizího
textu , tzn. zaměřme se nejdříve na signály pre textů, následně se po-
kusme od halit struk turní vazby mezi signálem pre textu, even tuálně
signali zovaným pre tex tem, a na va zu jícím tex tem a to, jaký význam
tyto po ten ciálně in ter tex tové vazby mají pro možné za po jení jed not -
livých ele mentů do význa mové výstavby díla. 

3.1 Titul díla

V Sestře najdeme mnoho ti tulů známých lit erárních i fil mových
děl. Něk terá jsou v textu zas toupena ve své původní po době (Daleký
hlas, Bi ble atd.), ale mnoho z nich se ob je vuje v ro zličných obměnách, 
např. na sebe upo zorňují hravými hlásk ovými a lexikálními modi -
fikac emi, sub sti tuční obměnou ([1], [2], [3]), jiná jsou do textu za-
kom ponována tak, že jsou součástí prom luvy postavy bez zjev ného
vydělení sig nali zu jícího danou výpověď jako ti tul díla, napřík lad po-
čátečním velkým pís me nem ([ 4], [5]); tytéž ti tuly se pak mo hou v tex- 
tu ob je vit v různých syn tak tických vari acích ([6], [7]). V něk terých
případech se můžeme jen domnívat, že jde o ti tul díla ([8]):5

[1]
Choval jsem v sobě jistou naději, že jako první taky popadnu ranní poštu a že potom,
co smetu Mickovy fakturový zprávy a všelijaký inzeráty a reklamy na jedy, budu se
moct aspoň na krátkou chvíli zabrat do Pre zi den ta krokodlaků, Mekhanickýho po mi -
do ru a Kotvy a Kříže a dočtu detaily, protože další a další díly klasickýho čtiva
chodily ranní poštou (s. 125).

[2]
Jícha už deset let vy stu po val jako přední mladý básník, ale protože svoje prvotiny
utopil v sa mi z da tu, nikdo do hro ma dy nevěděl, co píše. Známý byl jen díky své
podzemní mi nu lo sti.
Jeho jedinou sbírku „Miluju tě pod orlojem šílenství” vy ko u pi ly hloupé gy mna zi stky
a jejich zvrhlé pro fe sor ky. Pak ro man ti ku nepsal [...] (s. 147).

[3]
[...] tam proud nadávek, vždyť jen já rozumím její řeči, nelenil jsem, aby
neměla čas: Miluju tě k šílenství, ne, nejsem na nádraží, vrátím se… (s. 286).

[4]
Bylo nás pět a okolo byly milióny a my netušili, co s náma bude (s. 110).

[5]
Já sem malej českej člověk, i když dneska už se tomu směju, dneska už je to
jinak […] (s. 95).

[6]
Bohler medituje a David… nás bylo pět… snad se Davidovi hojej palce […]
(s. 170).

[7]
Říkal, dneska už vim co a směju se tomu […] (s. 90).

[8]
[…] řekl pyšně Doktor. Jo (s. 44).

V prvním případě se jedná o aluzi na knihu Maxe War rena Mil lera
(1959)6; v češt ině kniha nese název Prezy dent krokadýlů (1963) a po-
doba ti tulu odráží per spek tivu hlav ního vy pravěče a je „v jeho slan-
gu”. Známý román popisuje život v har lem ském ghettu, kde ve dou
mezi se bou válku čer nošské gangy. V druhém případě jde o Me chanic-
ký pom er anč od An tho nyho Bur gesse (1962; exi stu je i ste j no j menný
film z ro ku 1971), jenž je o tom, jak ma loměšťácká společnost a estab -
lish ment dělají z člověka me chanické pom er anče zbavené vlastní svo -
bodné vůle. Oba romány jsou prostřed nict vím ti tu lových aluzí v To -
polově Sestře pouze „jed norázově” zmíněny, ale čtenář vnímá jejich
sou vis lost s To polovým tex tem tak, že s nimi nachází společné rysy ve 
způsobu chování Po tok ovy party, v její mluvě, pre texty jsou znát
i v různých sub tilních od ka zech, např. při od ka zování na Boga (např.
sa motné slovo je v če ském přek ladu Mechan ického pom er anče; stejně 
tak po jme nování bratři a spo jení moji bratři)7. U názvu Kotva a Kříž
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5 Všechny citáty pocházejí z 2. vydání románu. V případech, kdy je citováno
první vydání, je tato citace označena jako Sestra, 1. vydání. 

6 Existuje i film The Cool World (1964).
7 „[...] ve který ste oslavovali Boga se všema Svatejma a andělskejma chórama [...]

(Burgess 1992, s. 7); Drajvovali jsme zpátky na město, bratři moji, ale kousek od něj
[...]” (Burgess 1992, s. 25) atd. 



jde o sub sti tuční obměnu ti tulu známé knihy Dýka a kříž. Knihu na-
psal amer ický ka zatel David Wilk er son a vyšla v roce 19628. Jde
o příběhy dětí z ulice (v New Yorku), jimž chce David Wilk er son po -
moct najít správ nou cestu k Bohu a přijmout křesťan ství. Wilk er sonův 
příběh je obecně in ter pre tován jako po moc najít „ztra ceným” bez pečí
„zakot vené” v křesťan ství. K To polově Sestře se všechny tři romány
vzta hují díky tématům, o nichž vy právějí, ale také ja zykem.

Něko likrát se v textu set káváme s ti tu lem Poláčk ova díla Bylo nás
pět a v textu vícekrát ob je vuje jméno Poláček. Jde sice o jméno úřed-
níka ve spi sovně kon cen tračního tábora, ale další ok ol nosti v textu
čtenáře vyzývají k tomu, aby bylo toto jméno považováno za signál
rozvi nutí mezitex tových vztahů, ev. při souzení důležito sti významu
mi mo tex tové skutečnosti spo jené s tímto jmé nem. V textu je totiž
ještě něko lik dalších in di cií (vedle opa ku jícího se názvu Poláčk ova
díla), jež čtenáře ve dou k tomu, aby si toto jméno spo jil se spi so vate -
lem Kar lem Poláčkem. Je zde od kaz k jeho židovství: 

[...] tady sem vídal Poláčka [...] taky starej Hebrej (s. 92; podobně na s. 106), 

na spo ji tost uka zu je i poznámka:

[…] a von Poláček a teď taky Lopatka dělaj jako poznámky, anekdoty, jo [...] (s. 193). 

Čtenář s jistými kom pe tencemi si tak může vyt vořit sou vis lost
i mezi dvěma jmény Poláček-Lopatka (srov. Lo patka 1992). Na vý-
znamný podíl „Poláčka” (a jeho osudu) pro kon texty roz víjené v To-
polově Sestře uka zuje i to, že Karel Poláček „zůstal” v textu druhého
vydání Ses try jako jediný z poměrně rozvi nutých pasáží od ka zu jících
k osob nostem meziválečného ob dobí če ské kul tury, které byly sou-
částí prvního vydání Ses try9 a které byly ve druhém vydání vy puštěny.

Ostatní titulové alu ze uvedené v našem výčtu mají spíše jen hravý
cha ra kter. Je to příklad au to alu ze na To po lo vu sbírku Mi lu ju tě
k zbláznění, jejíž substituční obměna se v te x tu ob je vu je dvakrát ([2],
[3]), a dále je to příklad [8]: 

[...] řekl pyšně Doktor. Jo. (s. 44). 

Ten to předěl me zi větami může některý ze čtenářů vnímat ja ko
hra vou alu zi k Flemingově kni ze a stejnojmennému fi l mu Dr. No.
Hra vost je patrná i u příkladu [5] a [7], jež spo ju je od kaz k ti tu lu kni hy
Adi ny Mandlové Dne ska už se to mu směju. Po zo r nost čtenáře je k ně-
mu ve de na postupně: na s. 89 je čtenář upozorněn signálem, resp. te pr -
ve zpětně jej ta kto vnímá, v podobě jména: 

240239

Hermann Kafka, otec Franze Kafky, a k názvům jejich děl: Jak jsem potkal ryby,
Smrt krásných srnců, Muži v ofsajdu, Proměna, Zámek, Fragment k Lovci Grac-
chovi, Proces, Amerika, Dopis otci. Objevily se zde také dvě jména postav – Odra-
dek z Kafkovy knihy Starost hlavy rodiny a Severín z Lepinnovy Severínovy cesty
do temnot. Tyto narážky pak jako celek vytvářely v textu kontext založený na „sou- 
řadných” tématech (židovství, koncentrační tábor, kultura, lidské utrpení duševní
i fyzické atd.). 
„[…] pane Novák, vy chodíte v nebi na ryby […] s panem Bonnem, jako jo? [...] A starej
Hebrej Poláček s náma chodí taky, ten je na třpytku a mladej židovskej hoch, ňákej Pavel, ten
zas líčí na kukleme… jo jednou jsme šli připařený z tý krčmy U Rozvědčíka a Pavel vykládá
Poláčkovi, jak tam s ňákym strejcem pytlačili srnčí [...] Von se člověk [...] může v nebi bavit
s jakejma chce kamarádí… [...] já mám partu s Wolfíkem, ten tu byl taky, židák jeden…no my 
se dycky láfem s tou Poláčkovou brožurou… vono teda vydaný to bylo akorát v nebi…[...]
Muži za lajnou se tomu nadává… [...] a voni tam furt píšou, kucí židovský, i ten Ervín, i starej 
Broďák [...] a Richard s Longenem dostali tutovej nápad a lámali Paula: to je blbost, toho
Severína ti nemůže ilu stro vat Josef Lada! Neblbni a vraž tam ňáký mrtvoly, nech ty ženský
pomřít…[...] zajdi za Gustavem, ten už ti poradí… [...] a tenhle Broďák s sebou tahal
takovýho kluka vykuleného židovského vyjeveného…[...] parta byla z tohohle Franciho
nešťastná [...] a všickni to nemohli číst… ty jeho tru chlo hry… [...] Na ňáký zámky a ňáký
tarantule a ňáký lovce Krachy do čtení pro hochy se vyflajzni, Franci, popiš ňákej proces,
nebo jak to chodí v ňáký trestanecký kolonii, to ti vydaj ty troubo![...] Hermane, pročs tak
krutý Hermane… hned zítra ti napíši dlouhý dopis [...] jsem tak opuštěný, i když jsem si vy-
myslil Odradka… [...] A když pak Franciho sestřelili i s ajrákem, tak to pak Broďák už rozjel
ve velkým… s Ervínem [...]s ňákym Nabokovským i s jinejma… akorát tu Američku sepsal
prej sám, povídal vonehdá v kantýně…” (Sestra, 1. vydání, 95n).

8 Existuje i stejnojmenný film z roku 1970. 
9 Byly to úseky textu s narážkami ve vzájemných vztazích, jež odkazují ke jménům 

židovských autorů nebo osobností meziválečného období v české kultuře: Hanuš
Bonn, Karel Poláček, Ota Pavel, Franz Kafka, Max Brod, Gustav Meyrink, Egon
Erwin Kisch, Paul Leppin, Richard Teschner, malíř a grafik, spolu s Paulem
Leppinem člen Verein deutscher bildeender Künstler in Böhmen; Emil Artur Longen,



[...] to byl pohrobek vod tý Adinky naší zlatý, [...], 

na s. 90 se setkává s variací ti tu lu ve výpovědi: 

Říkal, dneska už vim co a směju se tomu [...]

a na s. 95 je plný titul kni hy ve výpovědi po sta vy románu: 

Já sem malej českej člověk, i když dneska už se tomu směju, dneska už je to jinak
[...] (s. 95).

3.2 Vlastní jméno

Na první poh led jsou v textu pa trné signály v po době vlast ních
jmen. Vlastní jména osobní v textu jed nak po jme novávají sub jekty
v textu, jed nak jejich výskyt v textu může fun govat jako signál aluze
(Ho moláč 1996, s. 69), tzn. fun gují jako ref er enční signál k ji nému
textu nebo také k mi mo tex tové skutečnosti. Jes tliže je vlastní jméno
opak ovaným seg men tem před chozích textů, jde vlastně o ci taci. Po -
tom se mluví o citátovém jméně nebo ve vztahu k původnímu pre textu 
o in ter fig urál nosti.10 V těchto případech se jméno často stává důleži-
tým aluziv ním ele men tem, vlast ním prostřed kem aluze. V textu může
mít po vahu sym bolu nebo do textu vnáší charak ter is tické vlast nosti
s tímto jmé nem spo jené. Tuto po vahu mo hou mít sa mozřejmě i jiná
vlastní jména než je nom jména osobní. 

Vlast ních jmen, které mají nějaký vztah k jiným textům, even tuál-
ně se vztahují k his torické skutečnosti, se v Sestře ob je vuje opravdu
mnoho. Jsou to jména ex is tu jících osob, jména spi so vatelů, lit erárních 
postav nebo jména po jme novávající určité lit erární jevy, dále jsou to
jména z an tické a stře dověké lit era tury, pohádek, nebo jsou to jména
bib lická. Něk terá z nich nacházíme v textu bez výraznější sig nali zace
vztahu k ji nému textu (tzn. bez bez prostřední sou vis losti k mateř-
skému textu) a je na čtenáři, zda dokáže jejich vztah k původnímu
textu iden ti fiko vat, even tuálně po chopit význam užití daného jména

v na va zu jícím textu autora. Tak ovým jmé nem je např. jméno z první-
ho vydání To polovy Ses try Odradek nebo Me dorek v obou vydáních
(přík lady užití jména Me dorek viz níže). 

Jména v te x tu vytvářejí jed nak vlastní izotopické (lineární) řetěz-
ce, jed nak jsou součástí izotropních vztahů – v části Město a Ses-
tra např. jména biblická a vzta hy me zi ni mi odkazují ke Starému zá-
ko nu, v poslední části Stříbro k Novému zákonu. Vzhle dem k je jich
významnému postavení v Topolově Sestře, zaměřme po zo r nost právě
na ně. 

Zvláštní význam v prvních dvou částech To po lo vy Se stry mají dvě
z nich: Mesiáš a Da vid. Pod le výkladu a tra di ce křesťanství Mesiáš ja -
ko Spa si tel a král Da vid ja ko sym bol dobrého a spravedlivého člo-
věka, vůdce.

3.2.1 Biblické jméno jako symbol a paralela

M e  s i á š

Román Se stra je označován mno ha způsoby, jed nou ja ko „Lo ve
sto ry, mi lo st nej příběh. V zásadě” (We iss 2000, s. 122), jin dy „je to
ko me die o příchodu Mesiáše” (We iss 2000, s. 123): 

[…] v naší smlouvě šlo hlavně o Tajemství, protože my jsme se v tý dnešní době po
výbuchu času modlili nejvíc ze všeho o Mesiaha […] aby přišel… (s. 51). 

V te x tu se několikrát ob je vu je čekání na je ho příchod: 

[…] protože jsme čekali na Mesiaha [...] (s. 52); 

Se be kri ti ku jsme na sobě konali, abychom byli čistší […] vroucnějc připravený
pro Mesiahův příchod. (s. 77);

[...] no a starý židy sem tak vlek já, ti se ne bránili, protože do poslední chvilky se mod -
lili a věřili, že do tý poslední vteřiny, než pochcípaj, eště může přijít Me sijáš, co je,
pardi? (s. 94)

Mesiáš je v románu zto tožňován s po sta vou dítěte/Dítěte, tzn. je to
je den z rysů, jímž může být odkazováno k Ježíši. Možné ztotožnění
s ním signalizují i další in di cie v te x tu: 

10 Interfigurálnost je původně neo lo gi s mus vytvořený ana lo gi c ky k termínu in -
ter tex to vost W. G. Müllerem; blíže o tom: Müller 1991, s. 102–103. 
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[...] s každým malým nehotovým lidským tvorem musíš jednat jako s nádobou plnou
světla, protože to může být Dítě, Mesiah. (s. 53); 

[...] že náš malej Mesiah se teď někde třeba kodrcá vlakem [...] a že jeho dobrej pra co -
vi tej táta tesař s jeho hodnou počestnou mámou vyhlížej ňákej Egypt [...] a nikde tu
svatou rodinku nevemou [...] (s. 54). 

Na rozdíl od Bi b le však Mesiáš nepřichází: 

A vtom jsem, bratři moji a svobodní kopiníci, pochopil nebo mi spíš Tvář dala do
mozku, že ten židovskej kluk nebo holka…kerej tenhle klíč tahal na krku ve svým
čase, ten Mojšele nebo ta Bašele, už nepřijdou…Dítě už nedorazí, protože ho v tý peci 
spálili. A že to byl Mesiah. A že nás čeká život slepejch červů bez naděje a beze
smyslu až do smrti (s. 108).

A mě tam nahoře napadlo, že to už je jedno, jakou náhodou naši dědečci byli mezi
pobíjenejma, nebo mlčeli, nebo se vraždění účastnili, to už je jedno, z jakých důvodů
nebo jakou shodou okolností, ale Mesiah už nepřijde. Už tu byl a spálili ho. [...] Přesně
tak, řekla Tvář. [...] Tak proč si to dopustil? vykřikl jsem, protože už jsem se nebál. Ale
Tvář neodpověděla. [...] A ten prostor se nehejbal, protože ten čas zemřel s Mesiahem
v Osvětimi, a já pochopil svůj obrovskej omyl. [...] Čas zemřel v zemi popela (s. 109). 

A pak jsme se, bratři moji, rytíři a kapitáni, zařídili každej podle sebe. My jsme si,
bratři, na to místo bez času, na ten osvětimskej hrob zvykli. Vždyť jsme stejně dobře
věděli, že na konci každého života je smrt, jak říkával už soudruh Stalin (s. 111).

Jméno Mesiáše v Sestře re pre zen tu je to, co re pre zen tu je v Bi b li.
Jde o víru v ob no vu národa, království či celého světa „vyvoleným”.
Biblický příběh o Mesiáši je součástí symbolické ro vi ny te x tu ja ko
součást důležitého kulturního kó du nesoucí určité ustálené významy.
Představuje především naději, víru v příchod něčeho lepšího, naději
ve změnu, ale zároveň je ten to příběh au to rem „dovyprávěn” tak, že je
v da nou chvíli definitivně uzavřen.

David11 

Da vid je jed na z hlavních po stav To po lo va románu a zaujímá
v něm významné postavení: 

[Byl] tou nejlepší hlavou, která vysílala signály a tak poháněla celou partu, celé
společenství dopředu (s. 7).

[Byl to] stratég a hlava malý smlouvy (s. 28).

[...] byl tu, aby tvořil pevný článek v smlouvě12 [...] (s. 30). 

Jméno vzta hu je me k židovství, v kon te x tu křesťanství má spo ji tost 
s Ježíšem z Na za re tu. To ho křesťané označují ja ko Kri sta, jenž je
„z ro du Da vi do va”. Na to, že jed no ho z hlavních hrdinů má i čtenář
To po lo vy kni hy s bib li c kou po sta vou Da vi da spo jit, uka zu je několik
signálů. Je to především věta na s. 36: 

A že minimálně příští století patří žlutý rase, to je nad slunce jasnější, vo tom už je
v Bibli, viď, Davide? (s. 36). 

V této části se od ka zu je k názvu pre te x tu, je hož součástí je po sta va
v původním te x tu. Dalšími signály je řada indicií, jež tu to po sta vu
v Bi b li charakterizují. Da vid je původně pasáček ovcí, jež pásl na
úpatích hor. Je to krásný, mladý, silný mladík, jenž do ma vítězil v bo ji
s medvědy a jenž později dokázal zvítězit nad ob rem Goliášem, pro-
kázal scho p no sti v bo ji a stal se králem.13 

David [...] jako by pásl krávy (s. 29).

[...] nosil náhrdelníky ze zubů a drápů medvědů, který zabil nožem tam doma, vysoko
v horách. (s. 30); objevil Davidovy skryté strategické scho p no sti (s. 30).

David měl jako většina horalů [...] (s. 41).

12 Bez významu není ani slovo „smlouva”, neboť právě takto je popisován vztah
Boha k člověku, jako smluvní vztah, který se člověku nabízí. Nejpregnantněji je
formulován v Desateru, kdy přijetím smlouvy čítající 10 slov je člověk osvobozen
od řady stěžejních otroctví, která si nese – nemusí sloužit jiným bohům, nemusí
krást, zabíjet, závidět atd.: „Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal
dodržovat, desatero přikázání, a napsal je na dvě kamenné desky” (De ute ro no mium
/ Pátá kniha Mojžíšova 4,13).

13 Například První kniha Samuelova 17,15: „David odešel od Saula a vrátil se, aby
pásl stádo svého otce v Betlémě”. Nebo První kniha Samuelova 23,14: „David pobý-
val v poušti na nepřístupných vrcholcích; pobýval v horách pouště Zífu”.
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ja ko ho ral je označován několikrát (s. 77), jin dy je na tu to skutečnost
odkazováno místním určením: 

Měl jsem sen, řekl David. Bylo to doma v horách [...] (s. 81).

David je popi sován jako mladý, hezký a silný: 

Ty seš dost mladej a hezkej kuk, [...] (s. 92).

[...] ale vemte to tak, parde, že přesto, co vám chystali, vám taky, hochu, že ste vyrost
v takovýho hezkýho silnýho židovskýho mládence [...] (s. 93). 

Na spo ji tost Davida s bib lickou posta vou uka zuje i to, že se v blíz -
kosti jeho jména ob jeví jméno Go liáš: 

David klečel a křižoval se [...] no a tady sme je házeli do pece živý, i když nechtěli
a řvali, a ty, co se bránili, zkrotil Broněk, von to byl takovej židovskej Goliáš, boxer
[...] (s. 94).

[...] a Goliáš řekl: Kdo nejde s námi, jde proti nám a bude zabit či převychován […]
a David řekl: Žít a nechat žít14 [...] (s. 200);

jed nou je Da vid ja ko král explicitně označen přívlastkem: 

Jen my jsme měli dost síly, abychom ze svého středu obětovali svého bratra,
Krále Davida, a snědli jeho srdce. 

Jak Da vid, tak i Goliáš, po sta vy příběhů z To po lo va románu, ne sou 
stejné vla st no sti prostřednictvím po pi su je jich určitých vlastností ne -
bo zástupných pojmenování (bo xer) ja ko biblické po sta vy. Goliáš je
v obecném povědomí vnímán opro ti Da vi do vi ja ko „ten horší”.
V Topolově kni ze je také zto tožněn s výrokem Kle men ta Got twa l da
„Kdo ne j de s námi, jde pro ti nám”. Ten to výrok ovšem také chápeme
ja ko in ve rzi pro po zi ce Ježíšova výroku: „Kdo není pro ti nám, je pro
nás!”15 Po sta vu Da vi da, jsme - li ve de ni Topolovými in di cie mi, jež obě 

po sta vy spojují (Da vid v Bib li a Da vid ja ko hrdi na románu), vnímáme
v rámci obecně přijímané kulturní cha ra kte ri stiky spojené s to u to bib -
li c kou po sta vou ja ko představitele dobrých vlastností – čestnost, spra -
ve d l nost, chy trost, uda t nost atd. Přesto ani Da vid není úplně doko-
nalý. V Bi b li zapříčiní smrt svého so ka a na je ho ru kou tak ulpí krev –
ten to mo tiv pro stu pu je text Se stry na několika místech: s. 125, 133,
170, 186, 308, 310, 312. Paralelně s tímto aluzivním mo men tem je
také naznačeno další možné aluzivní spojení: Da vid je ne bo může být
tímto ry sem spojován s Kri stem: 

[...] ale ti dva nechtěli Davidovi ublížit... oni na něj civěli přímo nábožně... tu jest on,
co pase... vidíš palciky, toť prauda, svata prauda... jest to on, má je, sin gu ma ty...
krvice teče…(s. 312).

„Sin gu ma ty” můžeme po važovat za zko mo le ni nu slo va sti g ma ta.
Jak víme, v křesťanství jsou tak označovány rány na těle Kri sta, jež
pod le Bi b le získal Kri stus během ukřižování. V Topolově kni ze však
má ta to krev na Davidových ru kou jednoduché vysvětlení: Da vid trhal 
ko by l ky, mra ven ce, drtil v trávě la r vy atd. (s. 312). Ani on tak není jak
v Bi b li, tak v Topolově příběhu přijímán bezvýhradně. O tom svědčí
i jiné věty: 

Jenže David řek: Ba ne, to není možný, takhle se zřezat. Tohle je skutečnost a ňáká
blbá. A my jsme Davida, pánové a rytíři, v tu chvíli těžce a vážně nenáviděli (s. 87).

Stejně ja ko u ostatních biblických příkladů, se i ty to aluzivní ele -
men ty v Sestře ocitají v těsném prolnutí se světskými mo ti vy a se si-
tu a ce mi zobrazovanými v románu.

H v ě z d a  j m é  n e m  P e  l y n ě k

Pelyněk se ob je vu je v te x tu Se stry dvakrát. Poprvé na s. 110 ja ko
součást vyprávění hlavního hrdi ny, týká se „zjevení Po to ka”: 

A pak jsem v mrtvým nebi bez času viděl zářit temnou hvězdu […] a čas se pohnul 
[…] ta hvězda byla Pelyněk, bratři. Tvář, která snad nechtěla, abych zemřel, ale abych 

14 Tento výrok je spojován v novodobé historii s Mahátmou Gándhím: „Jediný
způsob, jak žít, je nechat žít”, jenž byl užit v sou vi s lo sti s Ghándího bojem proti násilí. 

15 Mk 9,40. Zároveň i smysl aluzivního elementu je opačný. V Bibli jde v sou-
vislosti s daným výrokem o toleranci. 
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se vrátil dolů, mi ukázala hvězdu Pelyněk a ta teď byla purpurová16 a na obloze v jejím 
lesku stál oz bro je nec, měl přilbu se zvířecíma rohama […] a měl pu r pu ro vej plášť,
pyšně nes tu barvu zloby […] a byl to Temnej ve svý síle, byl to Kníže. [...] Ďábel […]
měl jsem radost [...] a věděl jsem [...] proti komu bojovat… (s. 110).

Na druhém místě se objeví ve spo ji to sti s Černobylem: 

Vasil vykládal o dětech, pro který bylo dvojhlavý telátko normální. [...] Tyhle děti 
Černobylu by se velice pod ivo va li akorát v ZOO. A asi by jim zahrada přišla nudná.
[...] Lidi, který ze Zóny eva ku o va li, a to byli celý vesnice, byli všude jako prokletý.
O Pelyňku se nesmělo psát a lidé věřili, že ozáření je nakažlivý jako chřipka (s. 241). 

Hvězda Pe lyněk je po važována za sym bol apo ka ly p sy, tre stu, jenž
byl seslán na „bez božné”.17 V první ukázce hvězda představuje sym -
bol zla, pro ti kterému je nutné bo jo vat, ve druhé ukázce je sym bo lem
zkázy, ob ra zu současné apo ka ly p sy, a je zde využito hry s významem
slo va „pelyněk”: je den z druhů by li ny černobýl je černobýl pelyněk. 

3.2.2 Biblické jméno jako součást přirovnání 

A b r a h á m18

[…] ale rozhodně jsme se nemínili stát obětí, jako syn pokornýho Abraháma tehdá na
hoře s málem podříznutým hrdlem […] tehdy chybělo málo a my měli v tý tehdejší
dnešní době pohybu, o který mluvim, ušní bubínky už od starýho Boga dosti omletý
a nebylo jistý, jestli bychom povel z nebes, kterej kudlu starýho Abraháma tehdy za -
sta vil, nepřeslechli… (s. 50)

V Bibli jde o příběh – jak víme –, kdy Bůh po ručil Abra ha movi,
aby oběto val svého jedi ného a po le tech vy touženého syna Izáka.

Když se chys tal syna zabít, Bůh jej zadržel a poslal mu ber ana. Tím
dal Abrahámovi na vědomí, že mu může důvěřo vat. V To polově knize
tento „minipříběh” vyt váří na zák ladě při rov nání hy po tetickou parale- 
lu k jednání postav románu. Při rov nání je součástí me ta fory, jež však
vyznívá vůči smyslu bib lického textu opačně. Jde zde znát neo chota
oběto vat se a ne schopnost po slouchat Boha a důvěry v něj. 

Š a  l a m o u n  

Dyž je dítě uvnitř, tak pak pustěj asi i matku. Proto tam posílaj ty mimina po
hlavách přes fízly. No jo, ale copak maj děti nějaký občanky? Jak ta matka dokáže, že
je její? [...]
   Třeba pak to dítě urve jiná žen ská, aby se dostala ven. Jak to roz souděj? Jako za
časů židovskýho kinga Šolo mona? 
   Padáme, poď (s. 11).

V této paralele se odráží známý spor o dítě mezi dvěma ženami
před králem Ša lamounem (srov. První kniha Královská 3,16–28).
V tomto případě jde formálně o při rov nání, z hle diska přímého in ter -
tex tového vztahu k pre textu pravděpo dobně bez zvlášt ního významu.
Jde jen o rozvi nutí při rov nání k situaci zo bra zené v románu, ale v kon -
textu To polova textu jako celku lze sa motný bib lický příběh chápat
jako me ta fo rické zo bra zením hlubšího významu vzta hu jící se svým
smyslem k zák ladní ide ové linii Ses try – tázání se po správ nosti
a smyslu lid ského konání. 

D a n  i e l19

Jenže to jsem ještě nevěděl. Zkoušel jsem přijít na nějaký triky, který musel
použít Daniel v jámě lvový, ale mimo toho jednoho jedinýho mě nic ne na pa d lo.
Spolehl jsem se prostě na Boga a sebe a šel (s. 129).

z „Da vi do vejch bráchů”, stejně jako Kubík (Jakub), Benajmín, Kašpar (s. 314),
(s. 307): „[...] povidam Abramovi, on byl jistě šéf těch kluků” (s. 309).

19 Daniel, 6. kapitola: „Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi
neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistým a ani proti tobě králi jsem se
ničeho zlého nedopustil.”

16 Kromě biblické analogie lze „pur pu ro vou hvězdu” vyložit i jako rudou hvězdu 
komunismu. 

17 Zjevení Janovo 8,10–11; 9,1–4: „Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se
změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny. [...] Z dý-
mu se vyrojily kobylky na zem; byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni.
[...] Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom
lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele”. 

18 Jeho příběh je popsán v Genesis 11–25. V Bibli původně Abram (hebrejsky
Avram, teprve „po smlouvě s Bohem” je to Abrahám) je v Topolově Sestře jeden
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Topol od ka zuje na příběh Dan iela, který byl za trest uvržen do
jámy lvové, protože se mod lil ke svému Bohu. Bůh však po slal anděla, 
který zavřel lvům tlamy, a Dan iel přežil. Stejně jako Dan iel i Po tok
zvažuje, jaké triky použít, jak zvlád nout nepříjem nou situaci, až vejde
„do jámy lvové”, tedy do baru k Černé. V tomto případě však nejde jen 
o využití rčení o „jámě lvové” v jeho ustáleném významu „jít vědomě
vstříc ne bez pečné nebo nepříjemné situaci”, při níž ne musíme znát ani 
Bibli, ale To po lem je bez prostřední vztah k původního pre textu ak ti -
vován v prvé řadě bib lickým jmé nem, dále aluziv ním vys větlením od -
povídající smyslu příběhu v Bibli („spolehl jsem se prostě na Boga”)
a jeho vztažením k situaci v textu tak, že je smysl aluze rozšířen a za -
po jen do jednání postav: ne jen Bůh, ale i naše schopnosti nás mo hou
ochránit („spolehl jsem se prostě na Boga a sebe”). 

3.2.3 Jména jako součást v inverzního vztahu

Kain a Abel 

Tak nahoře je ňákej Abl a ten chodí za Kchainem a lehá si pod ty nože místo něj
a trpí!... To je kofr! A Kchain se zatím vo chla zu je, voni to sou bráchové a se maj rádi
asi, sem špekuloval! Tak mu to tam ten Abl krátí […] a sou tam ňáky dva Amerikáni,
chlapík a ženská […] a ty maj rošty vedle sebe […] Boný a Klajd se menujou (s. 104).

Podle bib lické in ter pre tace mezi Ka inem a Abe lem nev lád nou do -
bré vztahy, jež vyústí, jak víme, v Kai novu vraždu bra tra (Gene sis 4,
1–16; První List Janův 3,12). To pol však vztah mezi bra try obrací vý-
ro kem „se mají rádi asi” a nadto lze in verzi spatřo vat i v rozšíření bib -
lického příběhu, kterou můžeme vnímat jako sym bo liku od puštění.20

Ábel se snaží Kai novi jeho utr pení ulehčit, vzít jej na sebe. I v tomto
případě pak staví To pol bib lický příběh, bib lickou dvo jici Kain a Abel,
ale spoň formálně do blíz kosti současného a profánního – v tomto
konkrét ním případě do blíz kosti dvo jice Bon nie a Clyde. 

3.2.4 Milés Christi

S bib lickou te ma tikou, jež nachází odraz v raně stře dověkých ry-
tířských leg endách, sou visí Milés Christi, vo jáci Kris tovi. Po tok ova
„tlupa” je na jed nom místě takto označena: 

Větve, to je toho, nezapomínejte, vy psi, že v hluboký temnotě vašich jedama
prožraných srdcí ste Milés Christi, vojáci Kristovi, a že dřevo každýho stromu se
kdykoliv může stát břevnem kříže! (s. 65). 

Dále v textu je však toto po jme nování pot lačeno jinými jmény a je
kladeno do pro tik ladu k ušlechtilým vlast nostem „Kris tových bo jov-
níků”:

[…] byli jsme milés…ale byli jsme spíš Psí vojáci…a Medorci21 po dvaceti letech
(s. 65–66). 

Tato jména (Psí vo jáci, Me dorek) vnášejí do charak ter is tiky Poto-
kovy „party” jisté vlast nosti, tedy vlast nosti těch, kteří zápasí (je
v nich to do bré) nebo chtějí svým způso bem bo jo vat, ale nejsou změ-
ny scho pni.

3.3 Citát

K pod statným tématům, které v Sestře pros tu pují ideo vou rov inu,
patří témata víry, zla a nerov nosti22 a citát a aluze se stávají jedním
z hlav ních nás trojů prok la mací těchto myšle nek. Zvlášť významná je
v tomto oh ledu šestá kapi tola románu naz vaná Měl jsem sen (s. 77n),

21 V úryvku je odkaz k próze Petra Placáka Medorek. Hlavní postava je charak-
terizována „nejednoznačnou identitou”, pociťuje neporozumění a uniká do světa
poezie a snění. To se odráží i ve stylizaci prózy v nejasných hranicích mezi realitou
a sněním (srovnej také M. Pilař in Slovník české prózy 1945–1994. Ostrava: Sfinga,
1994). Medorek vyšel poprvé v samizdatu v r. 1985. K próze se v Sestře odkazuje
ještě jednou zvoláním Medore! na s. 81; Placák je vyjmenován v řadě s ostatními
českými spi so va te li na s. 281: „Není to pěkné, ach, Neruda, Jirásek, Placák, velikáni!“

22 Jedna z recenzí románu nese titulek Válka proti Zlýmu (J. Wiendl ve „Svobod-
ném slovu” 1994, 2.6.).

20 I když ani nemusí jít o tak vznešený cíl autora. V témže odstavci se setkáme
i s jiným typem inverze v ironické výpovědi: „No prolítal sem se… asi skočím na
kliniku k Mengelemu, aby mě dal do rychtyku” (s. 104).
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jejíž název je možné chápat jako aluzi k slav nému pro jevu Mar tina
Lu thera Kinga „I have A Dream”.23 Usuzu jeme na to také podle toho,
že známé slovní spo jení je ci továno ve struk tuře kapi toly třikrát (s. 77,
s. 81, s. 84), a to vždy na začátku od stavců, tedy tak, jak je pro jev
M. Lu thera Kinga vys tavěn.

– Měl jsem sen, řekl (s. 77).

– Měl jsem se, řekl David (s. 81).

– Měl jsem sen, řekl jsem (s. 84). 

O význam nosti to hoto výroku svědčí to, že jsou s tímto výro kem
ztotožňovány obě důležité postavy románu: David (o něm viz výše)
a Po tok (řekl jsem). Pro jev M. Lu thera Kinga je in ter pre tován his to -
riky – jak známo – jako je den z nejvýznamnějších pro jevů, jejichž
autoři se přihlásili k myšlence rov nosti ras. Tato aluze tak ko re spon -
duje ne jen s obsa hem šesté kapi toly, ale s jed nou z důležitých rovin
celk ového smyslu To polova románu. Tomuto zaměření od povídá
rovněž od kaz k Ha nuši Bon novi v šesté kapi tole (i když se s tímto jmé -
nem set káme i dříve). Jedná se o his to riky skutečnou postavu če ského
básníka, jenž za hynul v roce 1941 v kon cen tračním táboře Mathausen.

Hele a támdle zabili Bonna, Hanuše, no jo, támdle u těch kůlů, povídal to na
rybách, jo, jo. [...] tady jsem vídal Poláčka, jak civí a dělá, že má naspěch s le j stra ma,
no von byl dobrej, za margarín tu a tam někoho šktrnul, tu a tam někoho připsal do
tranťáku, jo, taky starej Hebrej… (s. 92; podobně na s. 106) 

Do textu v první kapi tole je za po jena část jeho básně: 

[…] viděl jsem pánev a školní tašku, náměstí, odkud vedla cesta k ambasádě, bylo
plné německých aut, trabant s peřinou na střeše ležel na boku…
   jdou jdou
   pánve jim do boků tlučou
   děti s peři nami na vozech ve zou
   oh nivé kříže na nebi

   dny sla nou trýzní ro zlep tané
   a nikdo nikdo nepoví
   kam jdou a co se stane,
   řekla. 
   No ta khle dra matický to snad není.
    To nap sal Ha nuš Bonn, řekla Malá Bílá Psice. Jenže ty hle ty vepřový endé ráci, ty
do žádný oh nivý pece nejdou. 
    Hele, dou do neznáma, sou na útěku, hele ty dvě starý ženský, co se pod píraj
třeba.
    No právě.
   A co si myslíš? Že je to ňáká Ilsa Ko chová? A támhleten dědek Mengele? 
  [...]
   Když se děda vrátil, tak prej vážil 40 kilo. Dlouho ne. A Ha nuš Bonn byl rod inný
přítel. Máme jeho Dale kej hlas s věnováním (s. 15–16).

V úryvku se ob je vují jména skutečných postav, které jsou spo -
jovány s nech valně proslu lou čin ností v kon cen tračních táborech: do -
zorkyně, která půso bila v něko lika kon cen tračních táborech a jíž se
přezdívalo „Ča rodějnice z Buchen waldu”, a dok tor Jo sef Mengele.
Důležitý je však citát, jež od ka zuje k básni Ro zek laný čas z Bon novy
sbírky To lik kra jin (1936). V textu je pak při pomenuta i druhá Bon -
nova sbírka Daleký hlas (1938), čímž je pře devším na voz eno pro
čtenáře možné, ale falešné spo jení mezi básní a náz vem sbírky.24

24 Topol si takto se čtenářem pohrává například i v případě, kdy je parafrázovaný 
text Villonovy balady přisouzen Arthuru Rimbaudovi: „Žil byl Rimbó, ten napsal:
u pramene jsem a žízní hynu, v ohni se peču a zuby drkotám…anebo to nenapsal
on, ale někdo jinej… nejspíš ženská, to je jedno…” (s. 198). Verš Villonovy balady 
je: „Já u pramene jsem a žízní hynu, horký jak oheň, zuby drkotám [...]”. V novém
kontextu se báseň objevuje v texu později: „Jasně. Co Jícha? No, nic. Dobrý. Vyře-
zal sem říkanku. Pavoučák se naklonil nad barpult a četl: U pramene jsem a žízní
hynu… hehe, kouk na mě, to je dobrý u baru, ne?... v ohni se peču a zuby drkotám,
v cizině dlím, kde mám svou domovinu, nikým nevyháněn, přece štván… je to
pěkný, řekl Pavoučák. [...] Tak von zase píše, starej Jícha?” (s. 232) Další Villonův
verš, který je zde parafrázován, je: [...] dlím v cizotě, kde mám svou domovinu [...]
(http://www.sesity.net/ele ktroni cka-k nihov na/basne.pdf; citováno ze dne: 15. 8.
2014).

23 V češtině se překládá různě: „Sním o tom, že [...] nebo také Měl jsem sen
o tom, že [...]”.
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Báseň Ro zek laný čas začíná slokou, která je ci tována v To polově
textu s aktu ali zova nou gra matickou obměnou osoby: my – oni, mírně
je poz měněna i sty lová rovina (dny za dni). Báseň je zakom ponována
do textu na va zu jícího tak, že je jako citát fik tiv ního celku písně (píseň
jako ce lek ne ex is tuje) součástí výpovědi jedné z postav románu a je
tak vztažena k událo stem popi sovaným v románu. 

Původní Bonnův text je tento: 

Ohnivé kříže na nebi
   dni sla nou trýzní ro zlep tané
   – A nikdo nikdo nepoví
   kam jdem a co se stane (Bonn, 1936, s. 9).

Báseň má tři sloky a verš Oh nivé kříže na nebi | dni sla nou trýzní
ro zlep tané se opa kuje ve třetí sloce. Návrat k básni Ro zek laný čas pak
zazna menáme právě i v šesté kapi tole: 

A Hanuš Bonn taky zůstal v Terezíně! Přisadil si Žralok a po tvářích se mu koule-
ly slzy jako hra chy. Jo, řekl sem, a tam přece nap sal: Oh nivý kříže na nebi a něk terý
dny sla nou trýzní ro zlep taný…vzpomněl jsem si na písničku jedný mý kamarádky
(s. 93).

V druhém případě zapojení Bon no vy básně jde o syn ta ktic ky- le-
xikálně nepřesnou ci ta ci převedenou do nespisovné řeči citující po sta- 
vy, navíc s od ka zem na text ja ko již jed nou citovaný prostřednictvím
jedné z po stav románu. Díky opakování jména au to ra (jméno Hanuše
Bo na se v te x tu objeví ještě několikrát) a opakovanému citování te x tu
můžeme také usu zo vat na význam to ho to te x tu pro To po lo vu pró zu.
Úryvky jsou jedním z mno ha případů, v nichž vidíme, jak se v To po lo- 
vě Sestře jednotlivé po sta vy a výpovědi objevují v nových kon te x tech
a do nových kontextů a vztahů jsou po sta ve ny i žánry, te x ty, ro vi ny ja -
zy ka a sty ly ja zy ka, i intertextové od ka zy; jak jsou intertextové od ka -
zy pro lnu ty s linií To po lo vy pró zy. 

Druhým básníkem, jehož poezie je v textu ci tována je Czesław
Miłosz.25 Na straně 206 najdeme úry vek z jeho básně:

Hlava zpívala a zpěv šel přímo ze studny [...] píseň se odrážela od stěn sklepa a od
klenby a padala dolů. [...].
   Slova písně jsem si za pa ma to val: 
   V pos vátných nádržkách je pouhá voda.
   Já to vím, kou pal jsem se v nich.
  Bozi řezaní ze dřeva a kosti se neozývají.
   Já to vím, moc jsem je prosil.
   V pos vátných knihách není nic nežli slova.
   Já to vím, nahlížel jsem tam.
   Kabir mluví jen o tom, co sám prožil.
   Cos ne prožil, to není pravda. 
   V tom voda vyvřela a pře valila se přes ok raj studně. (s. 206)

Text je součástí vy právění „hlavy” skir volji („Tak tohle je skirvo-
lja26 […] na padlo mě […] ze starýho slov en skýho lesa […]”, s. 205),
te prve o dvě stránky dále probíhá dia log: 

Kdo napsal ty slova, kerejma to ski r vo l ja vymet? chtěl vědět Bohler.
   Miloš, poučil nás Rudolf.
   To je někdo z mini ste r st va? otázal jsem se.
   Ne, řek Rudolf. Nebo vlastně nevim. Ňákej Polák.
   Aha, řekl jsem. To sou dobrý slova. (s. 208)

Signály v textu tak čtenáře od ka zují k Czesławu Miłoszovi a k bás-
ni V pos vátných nádržkách ze sbírky Hym nus o Perle, kde se text
básně nachází v části naz vané Kabir.27 Báseň je však do To polova tex-
tu převzata oproti ex is tu jícímu če skému vydání z roku 1992 se dvěma
od lišnostmi. To pol text, zdá se, aktu ali zo val, když vy pus til slovo Vý-
chodu: 

V posvátných knihách Východu není nic nežli slova (Miłosz 1992, s. 113). 

Druhá změna, kterou To pol provedl, je v posledním verši.
V původním textu je: 

25 Nositel Nobelovy ceny za li te ra tu ru za rok 1980 a – co je vzhledem k Topo-
lově próze důležité – rovněž nositel ocenění Spravedlivý mezi národy. 
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26 Zjevení s drápy na rukou a obří tlamou. 
27 Sama Miłoszova báseň je již volnou adaptací a parafrází básně indického

mystického básníka Kabira (kolem 1440–1518), jež je původně napsaná v jazyce
hindí. Kabir je historicky doložená postava.



Cos neprožil, to není opravdové (Miłosz 1992, s. 113)28.

Změna slova opravdové za pravda má pravděpo dobně svůj vý-
znam: pravda zna mená shodu tvrzení se skutečností, tzn. možná sku-
tečnost samu. Slovo opravdový má více významů. Syno nyma jsou
skutečný, vážný, hluboký, upřímný atd., a slovo pravda je tedy jed -
noznačnější a de fini tivní. 

4. K různé míře zapojení intertextově potenciálních elementů 

V Topolově Sestře evi du je me řadu potenciálně aluzivních ele men- 
tů, přičemž ja ko u každého te x tu musíme počítat s je jich různou mírou
významotvornosti vůči navazujícímu te x tu. Je zřejmé, že rozhodující
vliv na to, jak je takový ele ment interpretován (ve d le čtenářových zna- 
lostí a au to ro vy případné sig na li za ce), má kon text. Kon text bez pro-
středního textového okolí takového ele men tu a kon text, jenž tvoří
vztah to ho to ele men tu k te x tu ja ko ce l ku. Ja ko příklad odlišného vzta -
hu jednotlivých elementů vůči navazujícímu te x tu uveďme dva pří-
klady přirovnání ([1] a [2]): 

[...] tam na tom místě se srážel veškerej čas ze všech světů v lidským nebi, tak byla
náhle kolmá stěna a za ní jen další čas, kterej se vcucával do tý černý díry, kam my pa -
dali, a bylo to asi jak mal ström, obrovskej vír od tego para noidního Poea (s. 86).

Slovem mal ström se pro čtenáře vyt váří vztah k Poe ově povídce
Pád do Mael störmu. Próza tematicky od povídá kon textu To polova
textu tím, že jde o příběh/y v příběhu a jejím ústředním tématem, jako
u ostat ních děl přítomných v To polově Sestře, je otázka přežití. Při -
rov nání konk re ti zuje před stavu popi sované situace v To polově textu
pro čtenáře, kteří si dokáží od kaz spo jit s konkrét ními i me ta fo rickými 
významy toho, co mo tiv víru v Poe ově textu reprezen tuje. K této in ter -
pre taci se může cítit čtenář „vyz ván” přímo i autorem tím, že sám au-

tor slovo vír přiřa zuje ke konkrét nímu autorovi a aktivi zuje tak určitý
výklad. 

Coural jsem se Květinovým městem jak Neználek a nebylo to dobrý (s. 240).

V To polově Sestře tento přík lad působí neob vykle, a to z něko lika
důvodů. Jed nak se te ma ticky v pod statě vymyká lit erárnímu kon textu, 
k němuž To pol větši nou svých aluzí od ka zuje, jed nak v rámci mikro-
k on textu textu fun guje tento ele ment spíš pouze formálně než v pra-
vém slova smyslu in ter tex tově (séman tika to hoto při rov nání není
v textu dále využita a ani čtenář v zásadě nenachází přímou sou vis lost, 
jak si při rov nání „coural se v Květi novém městě jak Neználek” vylo-
žit). Proto by chom tento ele ment zařadili v Homoláčově ter mi nolo gii
mezi aluze sig nali zované, ale ne naplněné29 (Ho moláč 1996, s. 68).
Mar tina Šulcková pak srov náním prvního a druhého vydání (Šulck ová
2016, s. 218) uka zuje, že je tento aluzivní mo ment v textu druhého
vydání opravdu výji mečný, neboť je to pozůstatek epi zody hledání
Černé Po to kem v květi nové hale Meo ve čt vrti, kde se „ulice menu jou
po rost linách. Aby tu lidé mohli víc zuřit po neznámým” (Ses tra, 1. vy-
dání, s. 249), která byla později – ve druhém vydání – vy puštěna.
Tento ele ment tedy pos trádá vztah ne jen ke svému tex tovému ok olí
(a tím vlastně pos trádá i ono vys větlení, které je v prvním vydání), ale
svým způso bem i k ostat ním lit erárním textům, o nichž To polova Ses -
tra prostřed nict vím aluzí vy povídá. 

5. Závěr

Přík lady, na které jsme se v této stu dii soustře dili, uka zují, jaké
možnosti aluziv ního za po jení i zvýznamnění textu To polova Ses tra
nabízí. Jako nejčastější signály fun gují vlastní jména a ti tuly nebo
názvy jed not livých lit erárních, fil mových a jiných uměleckých děl.
Nápadné jsou i z formálního hle diska např. zko mo lením původní po -

28 Miłosz 1992, s. 113; existuje také vydání v Indexu z roku 1986, ve kterém je
v překladu básně slovo „pravda” a verš „V posvátných knihách Východu není nic
nežli slova” je totožný s překladem Miroslava Červenky. Miłoszova sbírka obsa-
huje i báseň Hvězda Pelyněk. 

29 Jsme si ovšem vědomi, že v každém přirovnání je potenciál, jenž ukazuje na
nějaké vla st no sti, způsoby, s nimiž je daná skutečnost v navazujícím textu spo-
jována. 
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doby jména nebo názvu, různými vari an tami a obměnami, s nimiž se
v průběhu textu čtenář set kává. Něk teré z nich plní funkci aluziv ního
prostředku, je tomu např. v případě něk terých vlast ních jmen i názvů
děl, jejichž in ter tex tový po ten ciál je dán pře devším jejich tématy a te -
ma tickou spřízněností s ostat ními díly v To polově Sestře. Aluzivní
vztah se vyt váří i prostřed nict vím vztahu k ja zyku pre textu, a to v pří-
padě Prezy denta kro kadýlů a Mechan ického pom er anče. 

In ter tex tové ele menty by se však v Sestře daly rozdělit v pod statě
do dvou sku pin: na ty, mající pod statný podíl na zvýznamnění textu,
a ty, jež slouží pře devším k tomu, aby čtenáře po bav ily např. už je nom
tím, že je od halí, nebo tím, že naráží na jejich různé obměny. K tako-
vým patří hra s názvy něk terých ti tulů (Dok tor No; Mi luju tě pod or lo -
jem šílen ství atd.). Něk teré in ter tex tové ele menty působí izolovaně,
napřík lad při rov nání s Neználkem (nebo od kaz k Schil le rovým Lou-
pežníkům) a mají v textu jen omeze nou plat nost. Z hle diska významu
pro text jako ce lek mají tyto ele menty jen malý dosah, působí jen
v omezeném mik rok on textu (např. v rámci při rov nání nebo jako přík -
lad), i když i k nim musíme přis tu po vat s vědomím toho, že vlastně
všechny texty, jež autor do svého textu zakom po nuje, nějaké význa -
mové „posel ství” ne sou. Nezáleží však na mik rok on textu textu, ale
pře devším na textu jako celku, jehož smysl je na jedné straně určován
výběrem jed not livých in ter tex tových ele mentů, na druhé straně je dán
in ter pre tací těchto ele mentů v rámci séman tické jed noty textu. 

Do textu Ses try jsou za po jeny pre texty, které před sta vují důležité
morální hod noty, tak ové, které se tak v úhrnu podílejí na kon sti tuování 
smyslu textu a vy povídají o určitých hod notách společnosti a ape lují
na ně. Zároveň jsou přítomna díla, která odrážejí „dobu chaosu a po -
hybu”, o níž tato kniha je, a díla, jež reprezen tují obecně společen skou
a lit erární zkuše nost. Zvlášť důležitým pre tex tem To polovy Ses try je
Bi ble.30 

Při vy právění do chází nepřímo ke ztotožnění bib lických postav
s něk terými posta vami románu, postavy Bi ble a příběhy jsou v růz-
ných vari acích, modi fikacích, pseudo fabu lacích a prolínání kon textů
s o u č á s t í  v y  p r á v ě n ý c h  p ř í b ě h ů  T o  p o l o v a  t e x t u, oci -
tají se na ide ově a emo cionálně nejsilnějších mís tech románu. Auto-
rův záměr je patrný již z výběru jména David, které v sobě slučuje
něko lik iden tit (hrdina románu, bib lická postava; něk teré vlast nosti
Davida od ka zují k Ježíši)31. Bib lické paralely a při rov nání, stejně tak
am pli fikace, které zna me nají rozšíření, „dot voření” významů oproti
původnímu pre textu, nebo jsou založeny na případné in verzi význa-
mů, vnímáme ne jen v jed not li vos tech v rámci jed not livých míst textu,
ale chápeme je v To polově Sestře v té ne jobec nější rov ině jako zvýz-
namnění od kazu Bi ble. Typické pro využití bib lických aluzí v textu
Ses try je spo jení profánního a vy sokého v prolínání bib lických příbě-
hů s obrazem skutečných událostí (např. Čer no byl) nebo s příběhy
hrdinů románu. Rozdíly jsou však i v těchto jed not livých přík ladech:
je rozdíl jak ve formálním splynutí pre textu a na va zu jícího textu, tak
i v tom, jaký význam mají jed not livé aluze pro smysl daného úseku
textu a koneck onců i textu jako celku. Je rozdíl mezi přík ladem
s Abrahámem, kde jde o překrytí dvou linií vy právěného textu, bib -
lické linie a linie vy právění postavy románu, nebo při rov náním o Da-
n ie lovi v „jámě lvové”, v obou případech také s „dot vořením” výkladu 
p ř i s p í v a j í c í m  k  v y s  v ě t l e n í  p o  v a h y  b i b  l i c k é  a l u -
z e  v na va zu jícím textu32, a prostým při rov náním s králem Ša lamou-

30 Vzhledem k omezenému prostoru jsme se zabývali starozákonními aluzemi,
novozákonní aluze, jež jsou převážně v poslední části Sestry, jsme ponechali
stranou. V posledním oddílu (Stříbro) se současný „příběh” románu vrství příběhy
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raného středověku (legendy o králi Artušovi, čaroděj Merlin) a objevují se zde
novozákonní biblická jména a postavy – Ježíš a Marie, Máří, evan ge li sta Lukáš.

31 Zvrstvení a znejasnění identity se týká i jiných postav románu. Např. postava
Micka (jeden z Potokovy party) je na jednom místě textu označena jako Mick
Montek. Když vypráví svůj příběh, je v něm matkou oslovován Lukáši! Lukáši! (s. 80) 
atd. 

32 K vysvětlení aluzí slouží i to, že Topol upozorňuje na řadu např. jmenných aluzí
pomocí adjektiva nebo vyjádřením vlastnosti jménem, jež odpovídají, někdy však
v určité nadsázce, ustáleným nebo typickým charakteristikám, které jsou s jednotli-
vými jmény spojené: zrádný Jidáš; paranoidní Poe; stará zlá slovanská Polednice;



nem pravděpo dobně bez zřejmého zvrstvení dvou textů, pre textu a na -
va zu jícího textu. In ter tex tově ak tivi zační pos tupy platí i pro něk teré
další významné aluzivní ele menty, jak je vidět na přík ladech básní
dvou autorů, jejichž poezie je te ma ticky důležitá pro celk ový smysl
díla. Ty jsou  a k t u  a l i  z o v á n y  v z h l e  d e m  k  t e x t u  S e s  t r y
tak, že v Miłoszově básni je změnou slov čás tečně posunut smysl
básně, jež tak nabývá obec nějšího významu, Bon nova báseň je za po -
jena do autorova textu změnou gra matické osoby a kódu, splynutím
s prom luvou postavy. Obě básně tak nejsou vyděleným citátem jed -
noznačně přiřazeným jed not livým básníkům, ale  j s o u  p ř i ř a z e -
n y  t e  m a  t i c k é  s l o ž c e  r o m á n u  a  z t o t o ž n ě n y  s  v l a s t  -
n í m  a u t o r o v ý m  t e x  t e m.  

Ses tra je díky množství od kazů k jiným textům někdy vnímána
jako nepřeh ledný chaos nebo pouhá hra s těmito od kazy, ale tento
chaos má (jako u většiny autorů) hlubší smysl, na němž se podílí au-
torův výběr textů založený na sdílení určitých témat a kon textů. Vý-
znam in ter tex tových ele mentů v To polově Sestře nevy plývá z důsled-
ného srov nání jed not livých pre textů a textu na va zu jícího, přestože si
bez prostřední vztah k pre textu v mnoha případech uvědo mu jeme (prá- 
vě v případě něk terých příběhů z Bi ble), ale je nutné jej spatřo vat pře -
devším v jejich  v z t a h u  k  s o b ě  n a v z á j e m  v textu To polovy
Ses try jako celku. 
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sadista Nero; ad je kti vum nebo vla st nost také slouží jako signál rozpoznání určité
identity, např. v kontextu textu ve spojení se jménem, ale i ve vztahu k ostatním
aluzivním elementům textu (hebrej Poláček). Typické pro tento text je to, že řada
aluzí je vysvětlena, nebo je alespoň vysvětlení aluze naznačeno. Je to vidět i na
některých uvedených příkladech a mnoha dalších: např. „[...] mnohý neznali ani
základní pravidla loupežníka z Lesa, Šilera: Jediná možnost mezi tebou a obecen-
st vem čtenářů je válka … milý čtenáři!” (s. 154). 
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Se bas tian TABOŁ

Wrocław

Po to cyzmy i wul garyzmy 
w pow ieści Jáchyma To pola Strefa cyr kowa

Ke y words: Czech li te ra ry, le xe me, col lo qu ial sty le, To pol, pro fa ni ty

Słowa klu czo we: li te ra tu ra cze ska, le ksyka, styl po to cz ny, To pol, wu l ga ryzm

Abs tract

Article answers the question: What are the functions in the novel Poplar vulgar
and col lo quial words. The use of these words is certainly thought-treatment by the
author. The use of these tokens is aware of me di oc rity reality in which man does not
have to try to speak properly, carefully, beau ti fully and ef fi ciently. If reality is not ac -
cept able, the sender is released from the culture of the language, attention to accuracy
of ex pres sion, located in the ap pro pri ate scale of com pli ance with the standard
language. Setting heroes is gray, ugly, therefore the char ac ters speak everyday, ex -
pres sively motivated by which Topol also convinces the reader of the hope less ness of
the world in which they found them selves heroes. Profanity and col lo qui al ism have
a definite, clear and powerful method for evalu at ing the world and people. Language
transfer, saturated with this type of lexemes is highly ex pres sive and emotional.

Abs trakt

Artykuł odpowiada na pytanie o funkcję, którą pełnią w powieści Topola wulga-
ryzmy i kolok wi al izmy. Użycie tych słów z całą pewnością jest zabiegiem prze -
myślanym przez autora. Mają one uświa domić czytel nikowi by le jakość rzec zy wis -
tości, w której człowiek nie musi się starać mówić poprawnie, starannie, es te tyc znie
i skutec znie. Jeśli rzec zy wis tość jest nie do zaak cep tow ania, nadawca jest zwolniony
z dbałości o staran ność wy pow iedzi, usytuowaną w od pow ied niej skali zgodności
z normą językową. Otoczenie bohaterów jest szare, brzydkie, z tego względu bo -
haterowie posługują się językiem ekspre sy jnie mo ty wow anym, poprzez który Topol
dodatkowo prze ko nuje czytel nika o beznadziejności świata, w jakim znaleźli się bo -
haterowie. Wul garyzmy i potocyzmy posiadają pewien element dobitnie i mocno
war tościujący świat i ludzi. Przekaz językowy, nasycony tego typu leksemami, jest
bardzo  emocjon alny.

1. Cha ra kte ry styka powieści Strefa cyrkowa

 Stre fa cyr ko wa to re la cja z in wa zji wojsk Układu Wa r sza wskie go,
uka za na ocza mi dy we r san ta. Gdy ro dzi ce po sta na wiają po rzu cić
głów ne go bo ha te ra, ten jest wy cho wy wa ny przez sio stry za kon ne.
Na to miast gdy przy chodzą ko mu ni ści i wy rzu cają z do mu za kon ni ce,
wy cho wa nie młodych chłopców po no w nie ule ga za sad ni czej zmia -
nie. W ten spo sób głów ny bo ha ter Il ja roz winął umie ję t ność ad ap ta cji
do zmie niających się wa run ków (w tym po li ty cz nych). To nie ste ty
jest przy czyną za gro że nia je go to ż sa mo ści. Uległ bo wiem si le idei,
którą ofi cer Vyžla ta okre ślił słowa mi: 

Mnie […] rozżarzyły najgwałto w nie j sze płomienie dwu dzie ste go wieku! Tak,
zostałem wykuty na kowadłach naszego stu le cia! (Topol 2008, s. 77). 

Ak cja dzie je się na pro win cji, dla te go To pol się ga po ję zyk po to cz -
ny, aby cha ra kte ryzo wać po sta cie. Jest to ję zyk wu l ga r ny, pełen po to -
cy z mów i ob ra ź li wych okre śleń. Ponad to dla au to ra ję zyk jest ma te -
riałem, na któ rym eks pery men tu je. Stre fa cyr ko wa zo stała na pi sa na
ję zy kiem, ja ki au tor słyszał na cze skich uli cach. 

Nie co łagod niej przed sta wia się sy tu a cja ję zy ko wa w naj no wszej
po wie ści To po la Wa r sztat diabła, któ ra tu taj nie zo sta nie pod da na
ana li zie, a w któ rej wul ga ry z my i po to cy z my są ogra ni czo ne do mi ni -
mum, choć wy stę pują w dys ku r sie pu b li cz nym1. 

Il ja, głów ny bo ha ter, bar dzo szy b ko uz mysławia so bie, że nie ma
jed nej pra wdy. Pra wda jest rela tywi zo wa na przez sy tu a cję, w ja kiej
zna lazł się człowiek. Bez ta kie go rela tywi zo wa nia zja wisk rze czy wi -
sto ści jed no stka nie miałaby szans na prze ży cie trud nych chwil. Rze -
czy wi stość, któ ra ota cza małego Ilię, jest nie do znie sie nia, dla te go
chłopiec czę sto ucie ka do Kra i ny Cie ni. W ten spo sób To pol pró bu je
do ko nać roz li cze nia z ro kiem 1968 i by na j mniej nie jest to roz li cze nie
na pa wające op ty mi z mem. 
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1 Takie sta no wi sko za pre zen to wał Jáchym Topol podczas spo t ka nia, jakie od-
było się 16 paź dzie r ni ka 2014 roku w In sty tu cie Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te -
tu Wrocławskiego. 



2. Wul ga ry za cja wy po wie dzi  czy językowa cha ra kte ry styka?

Jaką fun kcję w po wie ści pełnią po to cy z my i wul ga ry z my? Od po -
wiedzi na tak po sta wio ne py ta nie na le ży szu kać drogą ana lizy wszyst- 
kich le kse mów, któ re prze cież tworzą ra cjo na l nie po ję ty akt ko mu ni -
ka cji za rów no w płasz czy ź nie dia lo go wej, jak i na rra cy j nej, będącej
sy no nimem au to rskie go ję zy ka. Kie rując się tą ra cjo na l nością, na le ży
za py tać o sens ta kie go a nie in ne go ję zy ka w po wie ści To po la, któ ry
uka zując wie lość per spe ktyw komu nika cy j nych, na dał te mu ję zy ko wi 
pewne okre ślone cechy. Racjo na l ność bo wiem wy znacza pe w ne ra my 
ro zu mie nia świa ta. Jed na k że inte r pre ta cja od bio r cza – ja ko ko le j na
me to da ba da w cza – przesądza o ilo ści obie któw, mieszczących się w
po lu czyte l ni czym. Pro ces ten ro zu miem ja ko „wy ja ś nie nie, tłuma -
cze nie czyn no ści lub wy two rów lu dz kich przez wska za nie ich ge ne zy
i stru ktu ry” (Fi lo zo fia… 2000, s. 173 i n.). W tym przy pa d ku za wy -
twór lu dz ki na le ży ro zu mieć ję zyk ana li zo wa nej po wie ści (Ta boł
2008, s. 131 i n.). 

Prze pro wa dzając ba da nia ję zy ka po wie ści Stre fy cyr ko wej To po la,
w pie r wszej ko le j no ści win ni śmy spo j rzeć na cały ma te riał ję zy ko wy,
któ ry na stę p nie zo sta nie pod da ny se le kcji i po działowi na okre ślo ne
gru py. Za trzy ma j my się tu taj przy zbio rze po to cy z mów i wul ga ry z -
mów. Nie roz dzie la my tej gru py ze wzglę du na fakt, że w nie któ rych
przy pa d kach trud no od dzie lić tu taj fun kcje ję zy ka po to cz ne go od
funkcji ob ra ź li wej (emo cjo na l nej) ana li zo wa nych wy ra zów, po nie -
waż ję zyk po to cz ny ce chu je prze de wszy stkim fun k cja eks pre sy w na.
Tę gru pę sta no wią np. le kse my: ba ran, be ka nie, białas, bru da sy, bu -
ra ki, bur del, chin cza cz ki (dzie w czy ny), ci pa, cy cki, Cy ga ny, de bi le,
du pa, gi we ra, gli niarz, gli niarz, glut, głupek, głupek, gno jek, gów no,
kmio ty, kre tyn, kro wa (zwrot do ko bie ty), ku r wa (eks pre sy j ne wy ra że -
nie nie zado wo le nia), ku r wy, obe sra ny, olać (zi g no ro wać), ola li nas,
pe dał, pie przyć (opo wia dać głupo ty), pier del, pier dze nie, pin g win
(za kon ni ca), pso ja dy, pysk, Ru sek, rzy gać, sfa j czyć, sio r pać, sku r wie -
le, smar ki, smo luch, smo lu chy, srać, srał pies, sta rzy (ro dzi ce), stul
pysk, sy fi li ty ki, Szkop, ufa j da ny, wa le nie ko nia, wku r wić się (zde ne r -

wo wać), wku rzyć się, wó da, wsiok, wtran żo lić (zjeść), za rzy ga ny, za -
sra ń ce, złama sy, zwę dzić, żreć.

W su mie w po wie ści To po la wy stę pu ją 133 le kse my, za li cza ne do
kla sy po to cy z mów i wul ga ry z mów. Wszy stkie te le kse my, ja kie za -
kwa lifi kowa no do gru py wul ga ry z mów oraz po to cy z mów, od noszą
się do: 

– f i z j o l o g i i  c z ł o w i e k a: bekanie, glut (katar), pier dze nie,
rzygać, smarki, srać, ufajdany, walenie konia, za rzy ga ny;

– c z ę ś c i  c i a ł a: cycki, cipa, dupa, pysk; 
– o k r e ś l e ń  o s ó b: baran, białas, brudas, burak, chin cza cz ki (dzie -

w czy ny), debil, gliniarz, głupek, gnojek, kmiot, kretyn, krowa
(kobieta), kurwa, pedał, pingwin (za kon ni ca), psojad, Rusek,
skurwiel, smark, smoluch, starzy (rodzice), sy fi li ty ka, Szkop, za sra -
niec, złamas;

– o k r e  ś l e ń  z a c h o w a n i a  e m o  c j o  n a l n e g o: kurwa, olać,
srał pies, stul pysk, wkurwić się, wkurzyć się;

– c z y n  n o  ś c i  j e d z e n i a: siorpać, wtran żo lić (zjeść), żreć;
– i n n y c h  c z y n  n o  ś c i: sfajczyć, zwędzić.

Już z po wy ższe go wy li cze nia wi dać, że To pol sty li zu je na ję zyk
po to cz ny. Zgro ma dzo ne słow ni c two od no si się do tzw. mar gi ne so -
wych śro do wisk społecz nych, w ję zy ku któ rych wy stę pu je pra wie na
porządku dzien nym. Rów nie do brze nie któ re sfo r mułowa nia mogą
po ja wić się w ję zy ku sub ku l tu ry młod zie żo wej, np. sfo r mułowa nia
olać, wy piąć się, np.: Właśni ro dzi ce się na nas wy pię li, ola li nas to ta l -
nie (s. 7); By li śmy cze skim zakładem dla cu dzo zie m skich chłopców
[…] co to chłopca ola li al bo go odu ma r li, sie dzie li w pier d lu (s. 12);
Pa ta, olej go! (s. 127). 

Wa r to też pod kre ślić, że wśród ana lizo wa ne go ma te riału ję zy ko -
we go w gru pie le kse mów, któ re okre ślają na ro do wość, płeć, ra sę czy
za wód, wy stę pują je dy nie na zwy pe jo ra tyw ne: Szkop ‘Niemiec’, Ru -
ski ‘Rosjanin’, sta rzy ‘rodzice’, kro wa ‘kobieta’, chin cza cz ki ‘dziew-
czyny’, pin g win ‘zakonnica’, białas ‘człowiek białej rasy’, bru das,
pso jad, za sra niec, sy fi li tyk ‘osoba, któ ra od bie ga fi zjo no mią od Cze -
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cha lub in ne go Słowianina’, gli niarz ‘policjant’, de bil, kre tyn, złamas,
sku r wiel, pe dał ‘osoba, do któ rej ży wi się ne ga ty w ne emo cje, któ ra
nie po dzie la poglądu bohatera’. Od da je to wy so ki po ziom fru stra cji
bo ha te rów po wie ści spo wo do wa ny so cja li styczną rze czy wi sto ścią,
po sta ci, któ re ne ga ty w nie od noszą się pra kty cz nie do wszy stkich
i wszy stkie go, co wiąże się z ich rze czy wi sto ścią: do ko biet, na ro do -
wo ści, na cji, ra sy, czyn no ści je dze nia czy za wo dów. 

Wul ga ry za cja ję zy ka nie oz na cza jed nak po j mo wa nia świa ta przez 
bo ha te rów w spo sób na iw ny. Oprócz wie l kiej ilo ści wul ga ry z mów
i po to cy z mów w po wie ści mo ż na zna leźć wy ra zy, któ re świadczą
o tym, że bo ha te ro wie widzą sens świa ta (np. wy ra żając głęboką myśl
fi lo zo ficzną), wy ar ty kułowa ny ję zy kiem pre cy zy j nym, a ta k że li te ra -
c kim. Ma to mie j s ce (np.) w wy po wie dzi Vyžla ty: Mnie […] roz ża -
rzyły naj gwałto w nie j sze płomie nie dwu dzie ste go wie ku! Tak, zo stałem 
wy ku ty na ko wadłach na sze go stu le cia! (s. 77); Cie r pi cie na za bu rze -
nia zmysłu mo ra l ne go (s. 77).

3. Funkcje po to cy z mów i wul ga ry z mów w Strefie cyrkowej

To pol w Stre fie cyr ko wej cze r pie z kon we ncji, jaką jest styl wy po -
wie dzi po to cz nej i wu l ga r nej. Nie jest on w tym wzglę dzie odo so b nio -
nym pi sa rzem. Wie lu au to rów utwo rów pro za to r skich czę sto ucie ka
się do te go ty pu śro d ka wy ra zu. Za sto so wa nie ich ma za za da nie uka -
zać sto su nek au to ra (z re guły po przez ję zyk po sta ci) do ów cze s nej
rze czy wi sto ści. Mo że za sta na wiać za sto so wa nie w Stre fie cyr ko wej
ty lu po to cy z mów i wul ga ry z mów. Pra kty cz nie na ka ż dej stro nie po -
wie ści na po ty ka my le kse my, ta kie jak: sku r wiel, kurwa, cipa, gęba,
dupa czy gów no, któ re wy ra żają roz ża le nie i roz go ry cze nie au to ra pe -
w nym eta pem hi sto rii Cze chosłowa cji. Za mia rem To po la nie jest na
pe w no szo ko wa nie czy te l ni ka po przez uży cie ty lu wul ga ry z mów. Jest 
to prze my śla ny śro dek ar ty sty cz nej płasz czy z ny utwo ru. 

Ak cja po wie ści roz gry wa się w małej wsi Širem, w któ rej zna j du je
się ki l ka na ście roz la tujących się chat oraz ru i ny za mku. Ta ki krajo -
braz wy wołuje okre ślo ne emo cje. Dla To po la jest to do da t ko wy ar gu -

ment, aby w po wie ści za sto so wać po to cy z my i wul ga ry z my, gdyż rze -
czy wi stość, któ ra ota cza bo ha te rów, jest de pre sy j na. Jej wy ra zem jest
agre sja bo ha te rów, którą uze w nę trz niają po przez ję zyk. W ten spo sób
au tor chce uka zać, że zło, któ re sie dzi w człowie ku, na le ży wy rzu cić z
sie bie, „wy pluć”, a naj lepszą me todą, by te go do ko nać, jest od po -
wied nia emo cjo na l na ko mu ni ka cja. 

Ję zyk wy ra ża ta k że bez si l ność po sta ci wo bec za sta nej przez nich
rze czy wi stos ci. Bo ha te ro wie po wie ści bo wiem nie mogą ta k że oka -
zać swo je go fi zy cz ne go opo ru wo bec na je ź dź ców z 1968 ro ku, po nie -
waż ta ki opór z gó ry jest ska za ny na po ra ż kę w ob li czu prze wy ższa-
jących sił wro ga. Je dy ne, co Cze chom i Słowa kom po zo stało, to ję zy -
ko wy bunt. Eks pre sy w na mo wa, nasączo na ob raź li wy mi po to cyz ma -
mi i prza ś ny mi wul gary z ma mi, od da je we wnę trz ne uczu cia, to wa -
rzyszące lud no ści cze chosłowa c kiej. 

Styl wy po wie dzi, na ja ki na potka my w ana li zo wa nej po wie ści, zo -
stał przez au to ra skie ro wa ny na pod kre śle nie nie któ rych emo cji, któ re 
sam prze ży wa. Są ni mi: 

– gniew: Mów mordo jedna, ty złamasie (s. 21); posyłali te kule z po -
wro tem w mordy wiejskich chłopaków (s. 24); Wy po pra wcza ki
jedne, sy fi li ty ki, Cygany i smo lu chy, brudasy i sku r wie le (s. 24); Wy
debile i sku r wie le, kmioty i buraki, zasrańce i psojady (s. 24); Co się 
gapisz, czego beczysz, gnojku (s. 29); No, niezły skurwiel z ciebie
wyrósł! (s. 128); Ja jeszcze nic nie wtranżoliłem! (s. 29); Po zbie ra j -
cie szkło, kurwa! (s. 42); Gdzie je ste ście, sku r wie le ? (s. 46);

– roz cza ro wa nie: Na tę krainę srałem gównem, bo był to kraj tych
świń, moich rodziców, kraj kurw (s. 21); Miejsce czeskiej szlachty
jest w grobie (s. 35);

– pesymizm i beznadziejność życia: Takie gnojki dawniej wpychało
się pod lód (s. 32); Nie chcieli płakać na po grze bach wsioków
(s. 23). 

Bo ha te ro wie po wie ści To po la naj czę ściej wy ra żają gniew na za -
staną so cja li styczną rze czy wi stość, prze siąkniętą pe sy mi z mem, a ta k -
że bez nad ziejną z po wo du wta r g nię cia wojsk Układu Wa r sza wskie go
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na te ry to rium Cze chosłowa cji. Wul ga ry z my więc od dają si l ne emo -
cje, któ re po bu dzają do my śle nia czy te l ni ka i przy wołują okre ślo ne
sko ja rze nia. W ten spo sób pi sarz do ko nu je roz ra chun ku z ro kiem
1968, gdy w Cze chosłowa cji mógł na stać „so cja lizm z ludzką twa-
rzą”. Tym cza sem żołnie rze Układu Wa r sza wskie go, któ rzy wta r g nę li
do kra ju Cze chii, oku pując ich kraj, po tę gują po czu cie bez nad ziej no -
ści, a tym sa mym wy wołują w au to rze ne ga ty w ne emo cje. Po przez
wu l ga r ny i ob sce ni cz ny ję zyk To pol więc uka zu je ich ja ko jed no stki
zde gene ro wa ne nie ty l ko mo ra l nie, ale ta k że ję zy ko wo (ko mu ni ka cja
ma r gi ne su społecz ne go). 

Styl po to cz ny pełni też drugą fun kcję: ma na dać po wie ści cha ra -
kter swo j sko ści i co dzien no ści. Przez styl po to cz ny, ja kim cha ra kte ry -
zują się wy po wie dzi bo ha te rów po wie ści, To pol na da je Stre fie cyr ko -
wej cha ra kter au ten tycz no ści: jest sty lem, ja ki znają i ja kim na co
dzień się ko mu ni kują. Ty l ko ta kim sty lem są w sta nie eks pre sy j nie
i do sad nie wy ra zić swo je najgłęb sze i ne ga ty w ne emo cje. Mi mo emo -
cjo nal no ści wie lu wy po wie dzi mają one cha ra kter lo gi cz nych, skład -
nych ciągów skład nio wych, co ma spo wo do wać, że czy te l nik po trak-
tu je bo ha te rów ja ko jed no stki au ten ty cz ne i wia ry god ne (Try ba l ska
2010, s. 278). Wul ga ry z my rów nież na dają ce chę au ten tycz no ści i re -
a l no ści opi sy wa nej rze czy wi sto ści, w ja kiej zna lazła się Cze chosło-
wacja, a ta k że bunt prze ciw ko ide o lo gii ów cze s ne go pa ń stwa i sy tu a -
cji mi li ta r nej, w ja kiej zna lazł się kraj. 

S. Gra bia s ana li zując eks pre sy w ność jed no stek ję zy ko wych, wy -
ró ż nił trzy gru py wy ra zów na ce cho wa nych emo cjo na l nie: le kse my
o eks pre syw no ści imp li cy t nej, le kse my o eks pre syw no ści ekspli cy t -
nej, mo ty wo wa ne fo r ma l nie oraz le kse my o eks pre syw no ści eks pli -
cytnej, mo ty wo wa ne zna cze nio wo (Gra bias 1981, s. 40). Mó wiąc
o potocy z mach To po la, ta kich jak: gę ba, ga pić się, glut, gów niarz, ob -
wieś, rzy gać, sio r pać, smar ki, ufa j da ny, wtran żo lić, za smar ka ny, ze s -
rać się, zwę dzić, żreć itp., mo ż na po wie dzieć, że pełnią one w po wie -
ści fun kcję eks pre sywną mo ty wo waną zna cze nio wo np. Cała gę ba
mu się śmiała (s. 10); Na twarz po le ciał mi ogro m ny glut (s. 47). 

Na to miast le kse my o eks pre syw no ści imp li cy t nej, czy li wy ra zy,
„któ rych emo cjo na l ność jest do my ślna [i któ re stoją] w opo zy cji do
le kse mów o eks pre syw no ści eks pli cy t nej, po sia dających ze w nę trz ne
wykładni ki na ce cho wa nia emo cjo nal ne go” (http://www.knj.uni.opo -
le.pl/13a.html), to np. le kse my: be ka nie, gi we ra, sta rzy, sta ry, zwę dzić
itp., np. Prze cież was sta rzy po rzu ci li (s. 30); Mu sie li wy trzy mać po pi -
ski wa nie Małpi szo na i mu sie li wy no sić je go no c nik […] i ście rać śli nę 
i smar ki z twa rzy (s. 13); Z no sa ciekły mu smar ki (s. 47); Pi l no wał
Pe ter ten gość w sta lo wym hełmie, z gi werą (s. 32).

Za sto so wa nie nie któ rych po to cy z mów ma wy wołać nie chęć czy -
te l ni ka do pod sta wo wych czyn no ści ta kich, jak je dze nie czy pi cie, np.
sio r pać ‘pić’, żreć, wtran ża lać ‘jeść’. Na wet pod sta wo wa czyn ność
fi zjo logi cz na, jaką jest kon su mo wa nie, zo stała przez uży cie tych po -
to cy z mów zwar to ścio wa na ne ga ty w nie, mi mo że z re guły je dze nie
i pi cie ko ja rzy się człowie ko wi z czymś po zy ty w nym. Dla bo ha te rów
To po la jest to czyn ność, którą na le ży wy ko nać jak naj szy b ciej, bez
emo cjo na l nej przy je mno ści, np. Te raz idę wtran żo lić ja kieś pa rów ki
(s. 69); Ja je sz cze nic nie wtran żo liłem! (s. 29); Pan Ci m bu ra sie dział
koło pie ca, sio r pał z ku b ka her ba tę (s. 128); Naj pierw ża r li śmy ka r -
me l ki (s. 42).

Za sto so wa nie w tej po wie ści ty lu po to cy z mów oraz wul ga ry z mów 
ma związek ta k że z eko no mią ję zy ka. Za sto so wa nie ich gwa ran tu je
kró t ki, ale jed noz na cz ny prze kaz, nie ty l ko o cha ra kte rze emo ty w -
nym, ale rów nież se man ty cz nym. Po za tym roz mo wa bo ha te rów Stre -
fy cyr ko wej ro bi wra że nie ży wiołowej. Bo ha te ro wie w ta ki właś nie
sposób chcą, na mia rę swo ich ko m pe ten cji ję zy ko wych, prze ko nać
rozmów ców do swo ich ra cji i swo jej wi zji rze czy wi sto ści. To pol
wska zu je rów nież na je sz cze je den fakt: złama nie ta bu ję zy ko we go
w za kre sie ję zy ka po przez sto so wa nie wul ga ry z mów jest tra kto wa ne
ja ko złama nie umo wy społecz nej. Od ka ż dej jed no stki ocze ku je się,
że pod czas wer bali zo wa nia swo ich my śli nie bę dzie ko rzy stać z za so -
bu le ksy kal ne go po wszech nie nie akcep towa ne go. Tym cza sem bo ha -
te ro wie nie pod porządko wują się tej za sa dzie, na du ży wając wul ga ry -
z mów. 
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4. Wnioski

Za sto so wa nie po to cy z mów i wul ga ry z mów przez To po la w po -
wie ści Strefa cyr kowa jest za bie giem prze my śla nym i pod porządko -
wa nym rów nież głów nej my śli utwo ru: na sze ży cie to cyrk. Uży cie
tych le kse mów ma uświa do mić by le ja kość rze czy wi sto ści, w któ rej
człowiek nie mu si się sta rać mó wić po pra w nie, sta ran nie i este ty cz nie. 
Je śli rze czy wi stość jest nie do za akce pto wa nia, na da w ca jest zwo l nio -
ny z dbałości o sta ran ność wy po wie dzi, usy tu o waną w od po wied niej
ska li zgod no ści z normą ję zy kową. Oto cze nie bo ha te rów jest sza re,
brzy d kie, z te go wzglę du bo ha te ro wie posługują się ję zy kiem po -
wszed nim, eks pre sy j nie mo ty wo wa nym i ne ga ty w nym (nie ja ko sza -
rym, cza r nym), po przez któ ry To pol do da t ko wo prze ko nu je czy te l ni -
ka o bez nad ziej no ści świa ta, w ja kim zna le ź li się bo ha te ro wie. Wul -
ga ry z my i po to cy z my po sia dają pe wien okre ślo ny, do bi t ny i mo c ny
spo sób oce nia nia świa ta i lu dzi. Prze kaz ję zy ko wy, na sy co ny te go ty -
pu le kse ma mi, jest mo c no emo cjo na l ny. 

To pol nie kie ru je się rów nież wczesną modą ję zy kową, któ rej do -
meną jest posługi wa nie się sty lem po to cz nym. Rze czy wi stość spo-
łeczna, w ja kiej zna lazła się Cze chosłowa cja w ro ku 1968, wy ma ga
in ne go ko du ję zy ko we go, za sto so wa nia in nych śro d ków wy ra zu niż
np. w ro ku 1967. Za cho wa nia bo ha te rów, utrwa lo ne w wa r stwie lek-
syka l nej, w spo sób kate go ry cz ny i jed noz na cz ny wy ra żają swój sto su -
nek do kra ju i sy tu a cji, w ja kiej oni się zna le ź li. Wul ga ry z my i po to cy -
z my uz mysłowiają czy tel ni ko wi ne ga ty w ny, wro gi, a wręcz agre sy w -
ny sto su nek bo ha te rów do świa ta, nie akcep towa ne go w żad nej fo r mie
rów nież przez To po la. Czy przez za sto so wa nie tych le kse mów au tor
sta ra się czy te l ni ka os wo ić z podłą rze czy wi sto ścią? Na pe w no tak.
Au tor nie chce im pu to wać odbiorcy, że po to cy z my i wu l ga ryzmy są
dla czy te l ni ka bli ż sze je go po czu ciu rze czy wi sto ści, lecz mają mo c -
niej osa dzić roz gry wające się zda rze nia (Ska wi ń ski 1992, s. 81–86). 
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Poznań

„Různé zlé věci jsou stimu lací pro do bré věci,
pro hrdin ství” – przy padek Oto Mádra (1948–1968)
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Abs tract

The article presents the profile of Oto Mádr (1917–2011) in his struggle with the
Com mu nists on the basis of memories and documents. Oto Mádra is shown against
the back ground of the events from vítězný únor to pražské jaro (1948–1968) in
Czecho slo va kia. He is a Czech priest and theo lo gian, ordained in 1942, having
remark able achieve ments in the fight against the communist regime and for indepen-
dence. In 1952 sentenced to life im pris on ment for pastoral work among students, he
was released in 1966. He resumed his op po si tion ac tivi ties, becoming one of the most
important figures of twentieth- century Czech Catholic Church.

Artykuł przed stawia na tle wydarzeń od vítězného února do pražského jara
(1948–1968) w Czechosłowacji sylwetkę Oto Mádra (1917–2011) w jego zmaga-
niach z komu nistami na podstawie wspomnień i doku mentów. To czeski kapłan
i teolog, wyświęcony w 1942 roku, mający niezwykłe zasługi w walce z reżimem
komunistycznym i dla odzys kania niepodległości. W roku 1952 skazany na dożywo-
cie za pracę dusz pas terską wśród studentów, został zwolniony w 1966 roku. Wznowił
działalność opozycyjną, stając się jedną z najważniejszych postaci XX- wiecznego
czeskiego Kościoła ka tol ick iego.

W piątą rocznicę śmierci

Oto Mádr był świa d kiem XX–wie cz nej hi sto rii Ko ścioła kato li c -
kie go w Cze chosłowa cji i Re pu b li ce Cze skiej. Uro dził się 15 lu te go
1917 ro ku w Pra dze w Au stro–Wę grzech, do ra stał w Pie r wszej Re pu -
b li ce Cze chosłowa c kiej, ja ko młody człowiek do świa d czył nie mie c -
kiej oku pa cji w Pro te kto ra cie Czech i Mo raw, a na stę p nie rządów ko -
mu ni stów po vítězným únoru, do cze kał się wo l nej Cze chosłowa cji,

zmarł w Pra dze, już w Re pu b li ce Cze skiej, 27 lu te go 2011 ro ku. Życie 
i dzieło Mádra wpłynęły na lo sy cze skie go Ko ścioła kato li c kie go
w cza sach ko mu ni z mu, był je go szarą emi nencją. 

Świę ce nia kapłań skie otrzy mał w cza sie II wo j ny świa to wej, 22 li -
sto pa da 1942 ro ku1. Pie r wsze pięć mie się cy spę dził w Li t ni u Be ro u -
na2, na stę p nie zo stał prze nie sio ny do Zásmuk3 (Mádr 2007, s. 12;
Vlček 2006, s. 245). Václav Vaško tak opi su je ten czas: 

Zde ve františkánském klášteře zřídili Němci internační tábor pro kněze s reži-
mem mírnějším, než poznali internovaní kněží o deset let později v osvobozeném
státě. A tak zde byla možnost spřátelit se s oso b no st mi, jako byli mimo jiné pro fe sor
morálky Karel Kadlec a Josef Zvěřina4 (Janoušek5 1987, s. 368)6.

Te zna jo mo ści oka zały się znaczące w da l szym ży ciu młod ego
kapłana. Pa rę mie się cy pó ź niej Mádr zo stał prze nie sio ny do Stříbrné
Ska li ci, w któ rej spę dził dwa la ta7. Za j mo wał się tam m.in. ska u tin -
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1 Wyświęcił go biskup Antonín Elt s ch k ner (Mádr 2007, s. 12; Janoušek 1987,
s. 368). Z powodu słabego zdrowia i licznych chorób Mádra uroczystość odbyła się
dwa lata później niż święcenia kleryków z jego roku. Elt s ch k ner zmarł w 1961
roku, był ostatnim biskupem, któremu komuniści pozwolili wyświęcać księży.  

2 Vojtech Novotný wskazuje, że przebywał tam od 1 lutego 1943 roku [„Acta Ar -
chie pisco pa lis Curiae Pragnensis”, č. 2, s. 22] (Novotný 2007, s. 64, p. 9).

3 Rozpoczął posługę kapłańską 1 czerwca 1943 roku [„Acta Ar chie pisco pa lis Cu-
riae Pragnensis”, č. 6, s. 55] (Novotný 2007, s. 64, p. 10; 2013, s. 74). 

4 O spotkaniu Mádra i Zvěřiny: Novotný 2013, s. 74.
5 Adam Janoušek to pseudonim Václava Vaška. To dlatego w tekście ThDr. Oto

Mádr, na który się powołuję, i wspo mnie niach Mádra (2007), które spisał Vaško,
znajduje się tyle podobnych sformułowań (tekst podpisany „Janoušek” powstał pod
koniec lat 80. XX wieku pra wdo podo b nie na podstawie tych wspomnień, w tym
samym czasie przez Václava Vaško została spisana część wspomnień Mádra). Jolana
Polaková potwierdza, że Mádr czytał oba teksty po ich spisaniu (ko re spon den cja
e-mailowa).

6 Mádr wskazuje, że większość księży była przewożona z Zásmuk do obozów kon -
cen tracy j nych (Mádr 2007, s. 12).

7 Mádr we wspo mnie niach pisze, że był tam od sierpnia 1943 roku (Mádr 2007,
s. 13), ta informacja pojawia się także u Janouška (Vaška) (1987, s. 369), natomiast



giem, w dru ży nie by li za rów no ka to lic cy chłopcy, jak i nie ka to li cy
(Mádr 2007, s. 14; Vlček 2006, s. 245). 

Do świa d cze nie tru dów wo j ny spo wo do wało, że cze ski ka to li cyzm 
doj rzał do to le ran cji wo bec ów cze s ne go społecze ń stwa, był otwa r ty
na dąże nia eku me ni cz ne, wy prze dzał w tym in nych8. Zwy cię stwo ko -
mu ni stów w wy bo rach w 1946 ro ku spra wiło, że szcze gó l nie dba no
o pogłębie nie du cho wo ści i wol ność we wnętrzną (Vaško 1994, s. 278).
Mádr wszedł w krąg osób, któ re o to wa l czyły. Po wo j nie pod pse u do -
ni mem XX9 pu b li ko wał fe lie to ny (Janoušek 1987, s. 369) w pro wa -
dzo nym przez Ad ol fa Ka j pra tygo dni ku „Katolík, list pro kul tu ru
a život z víry”10, któ ry był „szkołą my śle nia nie zale ż ne go kul tu ro wo
i po li ty cz nie” (Vaško 1994, s. 278). Pie r wszy tekst ks. Oto wysłał
w lu tym 1946 ro ku, ar ty kuł Zlo bim se na svou fa r nost uka zał się 3 ma r -
ca (nr 5, s. 2). Ko le j ne fe lie to ny były bar dzo do bre, dla te go, jak pi sze
Vo j tech Novotný:

Po několika dalších publikacích jej Kajpr, který si vy ti po val nové, moderně
myslící a pub lici sti c ky schopné spolupracovníky, oslovil s žádostí o trvalou spoluprá- 
ci v redakční radě. „Byla to skupina lidí, kteří silně vnímali dobový pohyb v katolické
církvi” (Novotný 2007, s. 65). 

W „Katolíku” Mádr opu b li ko wał łącz nie dzie więć te kstów, osta t ni
z nich uka zał się 22 lu te go 1948 ro ku (Novotný 2007, s. 65). W tym

sa mym cza sie pi sał ta k że do mie się cz ni ka „Vyšehrad: list pro křesťan -
skou ku l tu ru” i do pi s ma „Dobrý pastýř, týdeník katolického kněž-
stva” (Mádr 2007, s. 14; Janoušek 1987, s. 369, Novotný 2007, s. 69).

Gdy po za ko ń cze niu wo j ny zaczął fun kcjo no wać Ka to li cki Wy -
dział Teo lo gi cz ny Uni wer sy te tu Ka ro la, Mádr posta no wił kon ty nu o -
wać stu dia teo lo gi cz ne. Na początku 1947 ro ku otrzy mał w li ście od
Ale xan dra He i d le ra in fo r ma cję, by zgłosił do prof. Ka r la Ka d le ca,
spe cja li zujące go się w te o logii mo ra l nej, któ ry szu kał asy sten ta (Mádr 
2003, 2007, s. 15; Janoušek 1987, s. 369; Novotný 2007, s. 65; Vlček
2006, s. 246). Mádr udał się do Ka d le ca w związku z wy bo rem te ma tu
pra cy na uko wej i otrzy mał pro po zy cję asy sten tu ry (Mádr 2007, s. 15– 
–16; Janoušek 1987, s. 369; por. Vlček 2006, s. 247)11. La tem 1947 ro -
ku dzię ki po mo cy prof. Ka d le ca ks. Oto zo stał prze nie sio ny do Pra gi
(Mádr 2007, s. 16–18)12, do pa ra fii sv. Mikulaša na Ma lej Stra nie,
uczył re li gii w pra skich gi mna zjach. Spo t kał się tam po no w nie z Jo se -
fem Zveřiną. Obaj ucze st ni czy li w ku r sie pro wa dze nia du cho we go
zor gani zo wa nym przez Ja na Evan ge li stę Ur ba na OFM13 w ra mach
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11 Vojtech Novotný zwraca uwagę, że w rze czy wi sto ści Mádr pełnił funkcje
asystenta, gdyż formalnie nie mógł nim być. 11 maja 1948 roku zdał ostatnie eg-
zaminy i tego dnia obronił licencjat (rzymski system stopni naukowych). Tematem
pracy li cen cja c kiej było Moralní studie o umelém oplodnení. Praca ta ukazała się
drukiem w „Časopisu katolického du cho ven st va” w 1947 roku w numerze 112
(s. 241–261). Http://www.depositum.cz/knihovny/ckd/ti skc la nek.php?id=c_22328
(22.11.2015). Re da kto rem pisma był wówczas prof. Kadlec.

12 Novotný podaje datę 1 października [„Acta Ar chie pisco pa lis Curiae Pragnen-
sis”, č. 10, s. 87] (Novotný 2007, s. 66).

13 Ur. 20 lutego 1901 roku, Praha, zm. 7 stycznia 1991 roku, Nespeky. Jeden
z ważniejszych czeskich filozofów i teologów XX wieku. Wyświęcony w 1924 roku,
trzy lata później założył Apostolat świeckich III zakonu św. Franciszka, zajmujący się 
pracą z laikatem i działalnością charytatywną. W 1930 roku obronił doktorat. W roku
1937 założył Studium Catholicum. Od 1938 roku do 1941 roku był prowincjałem
fran ci sz ka nów. W roku 1950 został uwięziony i osądzony w procesie Machalka
i spol. na czternaście lat więzienia, wypuszczony po amnestii w 1960 roku. Od 1968
roku mógł pełnić posługę kapłąńską, jednak po sześciu latach zabrano mu zgodę
państwową i nakazano pobyt w Nespekách koło Benešova. 

Novotný podaje datę 1 paź dzie r ni ka 1943 roku [„Acta Ar chie pisco pa lis Curiae Pra -
gnen sis”, č. 10, s. 100] (Novotný 2007, s. 64, p. 11). Tu zakładam, że Mádr może
się mylić, gdyż Novotný powołuje się na biuletyn praskiej kurii.

8 Według Tomasza Węcławskiego (Polaka) czeskie doświadczenia są dla Europy
narzędziem diag no sty cz nym, gdyż wyprzedzają wydarzenia na naszym kontynencie
(Węcławski, Grzegorczyk 1999, s. 4–16).

9 Pierwszy felieton wydał Mádr pod nazwiskiem, opisywał spojrzenie młodego
księdza na parafię. Choć tekst miał dość znaczny poziom abstrakcji, nie zostało to do
końca dobrze przyjęte przez parafian, dlatego kolejne felietony podpisywał pseudo-
nimem (Mádr 2007, s. 14–15).

10 Adolf Kajpr SJ był redaktorem naczelnym pisma. Publikowali tam również:
Alexander Heidler, Růžena Vacková, Josef Zveřina, Jaroslav Škarvada, Tomáš Špid-
lík (Novotný 2007, s. 64–65). O Kajprze m.in.: Novotný Vojtech, 2012, Maximální
křesťanství: Adolf Kajpr SJ a list Katolík, Praha.



przy wró co ne go 17 wrze ś nia 1947 ro ku Stu dium Cat ho li cum14. Wraz
z ni mi ucze st ni czy li w ku r sie m.in. Antonín Mandl, Ale xan der He i d -
ler, Jiří Re in s berg, Kajetán Matoušek – młod zi księ ża, któ ry okaza li
się isto t ni dla hi sto rii XX-wie cz ne go Ko ścioła kato li c kie go w Cze -
chach15. Gdy do wład zy do szli ko mu ni ści, Stu dium zo stało po no w nie
za mknię te.

Po lu tym 1948 ro ku człon ko wie pa r tii ko mu nisty cz nej zażąda li od
Kościoła, aby po parł nową wład zę. Z po wo du sprze ci wu bi sku pów
zo stały po za my ka ne ka to li c kie wy daw ni c twa, cza so pi s ma, sto wa rzy -
sze nia. W ra mach obie t ni cy, że ko mu ni ści za cho wają szkoły ka to li c -
kie, mi ni ster Ale xiej Čepička wy mu sił 14 cze r w ca 1948 ro ku na arcy -
bi sku pie Jo se fie Be ra nie od śpie wa nie Te De um w ka te drze św. Wi ta
w dniu wy bo ru Kle men ta Got twa l da na pre zy den ta16. Choć po fa kcie
Be ran pro te sto wał, pro pa gan da uz nała ten fakt za po pa r cie dla ko mu -
ni stów (Vaško 1994, s. 280). 

Mádr 11 ma ja 1948 ro ku po ob ro nie li cen cja tu za zgodą gro na pro -
feso r skie go Kato li c kie go Wy działu Teo logi cz ne go i arcy bi sku pa Jo -
se fa Be ra na uzy skał po zwo le nie na stu dia po dyp lo mo we17. W la tach
1948–1949 stu dio wał na rzy m skim Gre go ria num18, na któ rym przy -
go to wy wał dy se r ta cję Ma li tia in trin se ca in syn the si su a re zia na. Tak
pi sał: 

Bádal jsem v Su a re zo vi, chodil po knihovnách a čím dal tím více jsem viděl, že
bych tady měl být ještě rok. Na to však nebylo pomyšlení, a tak jsem se snažil nasbírat
co nejvíce zkušeností, vypsat, co se dalo, seznámit se s prameny, materiály a tak dále,
s nadějí, že práci dokončím v Praze (Mádr 2007, s. 17). 

Jak stwier dził Václav Vaško: 

Nikdy se nenaučil nosit směšné římské kulaté kněžské klo bo u ky. I ke zvučným
jménům profesorských autorit si za cho val samostatný kritický postoj (Janoušek 1987, 
s. 369)19. 

W cza sie stu diów Mádr współpra co wał ta k że z czeską re dakcją
Ra dia Waty ka ń skie go, w któ rym miał ki l ka au dy cji. Zo stał rów nież
za pro szo ny do re da go wa nia cza so pi s ma „Nový život”, mie się cz ni ka
re li gij ne go, teo logi cz ne go i kul tura l ne go20. Mádr wspo mi nał:

Si tu a ce v Československu se totiž stále zhoršovala a byly po chy b no sti, zda má
smysl, abych se vracel. Čeští bo hos lo v ci poslali po novosvěcení do Prahy dotaz, zda
bych neměl zůstat v exilu. Pan ar ci bi skup Beran so u hla sil, jenomže vzkaz v Praze
někdo zadržel, do plánovaného dne od je z du nic nepřišlo, takže jsem odjel. Vnitřně jsem
byl připraven vrátit se a zůstat, nechal jsem věci volný průběh (Mádr 2007, s. 18)21. 
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1948 roku (NA, f. Generální pro ku ra tu ra, nezpracováno, sp. zn. T 707/52, dok. 12,
11–13 czerwca 1952 roku; Vorel et al. 2004, s. 359).

19 O studiach w Rzymie: por. Mádr 2007, s. 17.
20 Z powodu wyjazdu Mádra nie zrea li zo wa no tego pomysłu. Janoušek (Vaško)

pisał: „měl redigovat právě zakládaný časopis” (1987, s. 369). Pismo założono w lip-
cu 1949 roku w Londynie, początkowo miało tytuł „Věstník”, od drugiego numeru:
„Věstník Cyrilometodějské ligy akademické, svazu katolického studentstva a intelek- 
tuálů z ČSR v exilu”, od stycznia 1950 roku: „Nový život”. W Rzymie ukazywało się
od lutego 1954 roku. Wydaje go Křesťanska akademie przeniesiona do Rzymu
w 1951 roku (http://www.slovni kceske litera tu ry.cz/showContent.jsp?docId= 1717,
dostęp: 22.11.2015)). Więcej o miesięczniku (również numery z lat 1949–2001):
http://scriptum.cz/cs/periodika/novy–zivot, (22.11.2015).

21 Por. też: Mádr 2007, s. 18; Janoušek 1987, s. 369; Vlček 2006, s. 247. Tak Mádr
komentował kwestię powrotu: „Samozřejmě jsme věděli, jak se vyvíjí situace po
únorovém převratu. Mohl jsem v Římě zůstat a studovat si dál, ale imponovala mi
církev trpící a bojující. [...] Důležité pro mne bylo sloužit Bohu kdekoli” (Vlček 2006,
s. 247).

14 Na ten temat: Vaško 1990, s. 210–212; Novotný 2013, s. 182–184, p. 260,
182. Jedne źródła podają, że Studium rozpoczęło działalność w 1936 roku, inne, że
rok później.

15 Wszyscy mieli także wpływ na kształtowanie się czeskiego kato li c kie go laikatu.
16 Należy przypomnieć, że Klement Gottwald był ochrzczony i uznawał się za

katolika, podobnie jak ok. 3/4 czeskich komunistów.
17 Mádr pisze na ten temat w swoich wspo mnie niach (2007, s. 16–17).
18 Nie znamy daty wyjazdu Mádra na rzymskie studia: nie wiadomo, czy pojechał

we wrześniu, czy w październiku. W wyroku Státního Soudu v Praze z 13 czerwca
1952 roku (NA, f. Generální prokuratura, nezpracováno, sp. zn. T 707/52, dok. 16;
Vorel et al. 2004, s. 388) w uzasadnieniu czytamy, że Mádr wyjechał do Rzymu we
wrześniu 1948 roku, ale w Protokole o hlavním líčení jest przytoczona wypowiedź
Mádra podczas przesłuchania, który mówi, że wyjechał do Rzymu w październiku



Przed od ja z dem la tem 1949 ro ku ucze st ni czył w au dien cji u Piu sa
XII, pod czas któ rej w imie niu cze skiej ko lo nii ka to li c kiej dzię ko wał
za roz sze rze nie re la cji Ra dia Waty ka ń skie go, do dał, że wra ca do oj -
czy z ny. Usłyszał od Piu sa XII: 

Ať jsou stateční věrni, bude to krásná stránka dějin (Mádr 2007, s. 17). 

Mádr wró cił do Cze chosłowa cji22. Za stał na stę pującą rze czy wi stość:

A všude už bylo rudo. Nenaskočil jsem už na fa ku l tu, ale rovnou do katolického
podzemí. Podzemní církev byla současně pro te stem proti na ci s mu i proti ko mu ni s mu. 
Dvě různé barvy, obě nepřátelské a obě špatné, protože byly nepřátelské ke svobodě
a duchovnímu rozvoji. Bylo krásné, kolik mladých lidí se v podzemí scházelo, aby se
vzdělávali, aby se spolu mo d li li (Mádr, Nejezchlebová 2005). 

Sy tu a cja Ko ścioła kato li c kie go nie była łatwa. Ko mu ni ści odi zo lo -
wa li go od Sto li cy Apo sto l skiej23, dąży li do Ko ścioła na ro do we go. Ich 
ce lem była kon tro la pa ń stwa nad Ko ściołem (Vaško 1994, s. 281).
10 cze r w ca 1949 ro ku utwo rzy li ta k że „pa ń stwową” „Ka to licką akce”.
Spo t kało się to z naty ch mia sto wym sprze ci wem. 15 cze r w ca na kon -

fe ren cji bi sku piej w Pra dze po wstał list pa ste r ski Hlas českosloven-
ských biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky, któ ry był re -
akcją na po czy na nia ko mu ni stów i po wsta nie pa ń stwo wej „Ka to li c -
kiej akci”. Bi sku pi wska zy wa li na pra wa wierzących. List miał być
prze czy ta ny w Bo że Ciało 19 cze r w ca, ko mu ni ści mie li za miar te mu
za po biec. Arcy bi skup Be ran, gdy chciał prze czy tać list, był zagłusza -
ny, po przy by ciu do do mu cze kała już na nie go Státní bezpečnost
(StB). Osa dzo no go w are sz cie do mo wym, a je go współpra co w ni cy
zo sta li are szto wa ni. Naj pierw uwię zio no bi sku pów na Słowa cji, na -
stę p nie ten sam los spo t kał cze skich24. Miał to być spo sób na za mknię -
cie ust cze chosłowa c kie mu Ko ściołowi. Die ce zje po zo stały bez pa -
ste rzy. Usta no wio no cen zu rę na li sty pa sterskie. Za ka za no księ żom
zgro ma dzeń. Wład ze re a li zo wały ce le sfo r mułowa ne w Návrhu církev- 
ního oddělení Ústředního akčního výboru Národní fron ty z 30 sie r p nia 
1948 ro ku, dążąc do zlik wi do wa nia Ko ścioła. W paź dzie r ni ku usta no -
wio no pa ń stwo wy do zór nad Ko ściołami, księ ża mo gli wy ko ny wać
posługę kapłańską ty l ko za zgodą urzęd ni ków, mie li otrzy my wać wy -
na gro dze nie, po dej mo wa nie wsze l kich działań związa nych z re li gią
rów nież mu siało od by wać się za apro batą pa ń stwa, w in nym przy pa d -
ku było uz na ne na czyn ka ra l ny, wręcz za zdra dę – do ty czyło to na wet
wspó l ne go czy ta nia Pi s ma Świę te go (Vaško 1994, s. 281–282; Gra -
jewski 1999, s. 25–29; Balík, Hanuš 2007, s. 76–82). 

Mádr po od by ciu sty pen dium po wró cił do pa ra fii sv. Mikulaša na
Ma lej Stra nie i do swo ich wcze ś nie j szych za jęć. Ra da Wy działu Teo -
logi cz ne go wystąpiła 7 grud nia 1949 ro ku do Mi ni ste r stwa Szko l ni c -
twa z wnio skiem o mia no wa nie Mádra od 1 sty cz nia 1950 ro ku na sta -
no wi sko asy sten ta, ale pro po zy cji tej nie zrea li zo wa no (NA, f. Ge ne-
rální pro ku ra tu ra, nezpracováno, sp. zn. T 707/52, 2325, Vo rel et al.
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24 Do protestu dołączyła Stolica Apo sto l ska, która 20 czerwca eks komu ni ko wała 
tych, którzy by wstąpili do „KA” lub ją wspierali, a także wszytkich ko mu ni stów
(eks ko mu ni ka obowiązywała w całym Kościele). W marcu 1950 roku komuniści
zerwali stosunki dyp loma ty cz ne z Watykanem.

25 Dokument č. 23. Sdělení O. Mádra Ústavněprávnímu výboru Národního shro-
máždění (14. července 1964).

22 Mádr we swych wspo mnie niach pisze, że granice Czechosłowacji prze kro czył 
pod koniec września 1949 roku (2007, s. 18), tę datę mamy również, co oczywiste,
w artykule Vaško (Janoušek 1987, s. 369), w rozmowie z Vojtechem Vlčkiem Mádr 
mówi o październiku (2006, s. 247), w wyroku Státního Soudu v Praze z 13 czer-
wca 1952 roku (NA, f. Generální pro ku ra tu ra, nezpracováno, sp. zn. T 707/52, dok.
16; Vorel et. al. 2004, s. 388) w uza sad nie niu czytamy, że Mádr przyjechał z Rzy-
mu pod koniec sierpnia 1948 roku. Jolana Polaková zauważa: „Ohledně data Mád-
rova příjezdu z Říma bych věřila jemu samému – byl to jistě tak silný zážitek, že si
musel pamatovat ten měsíc v roce zcela přesně. Rozhovor s Vlčkem byl pozdější
než Václavem Vaškem zaznamenané Mádrovy vzpomínky, takže ta vzpomínka
mohla být už trochu setřena” (ko re spon den cja e-mailowa). Nie można sprawdzić
daty wyjazdu do Rzymu i powrotu z niego np. w pa sz po r cie, gdyż, jak pisze
Polaková, w latach 70. został mu zabrany przez Státní bezpečnost. Być może znaj-
dzie się w archiwach. Na nie jedno zna cz ność dotyczącą datowania rzymskiej
podróży zwraca uwagę Vojtech Novotný (2007, s. 67).

23 Władze żądały od Kościoła kato li c kie go, aby uznał lutowy reżim za legalny.
Konferencja Episkopatu Czechosłowacji odrzuciła to żądanie w liście pasterskim
z 4 marca 1948 roku. W listopadzie 1948 roku bp Štěpán Trochta, będąc w Rzymie
z wizytą ad limina, otrzymał pełnomocnictwa do tajnego wyświęcania księży.



2004, s. 404; Novotný 2007, s. 67). Ko ń czył ta k że pi sać pra cę do -
ktorską (Mádr 2007, s. 18; Janoušek 1987, s. 369). Mie sz kał w tym
cza sie na Jungmannově náměstí, we fran cisz ka ń skim kla szto rze Pan -
ny Ma rie Sněžné, w cen trum Pra gi. W no cy z 13 na 14 kwie t nia 1950
ro ku26 był świa d kiem akcji StB: 

Tam jsme viděli, jak vyháněli františkány z cel. Mohli si sbalit jen pár drobností
a nahnali je do nákladních aut. […] Tato první vlna zlik vi do va la po lo vi nu mužských
klášterů, zbytek následoval za dva týdny (Vlček 2006, s. 249). 

Tej no cy ak cja ta do tknęła wię kszość mę skich kla szto rów na te re -
nie Cze chosłowa cji. Około półno cy StB za jęła bu dyn ki kla sztorne.
Za kon ni cy zo sta li wy wie zie ni do obo zów in ter no wa nia, a kla szto ry
i majątek zo stały za bra ne przez pa ń stwo. Wy da rze nie to zo stało na -
zwa ne Bartolomějská noc českých klášterů, a ta k że barbarská noc
(Vaško 1994, s. 283; Balík, Hanuš 2007, s. 158–161; Gra je wski 1999,
s. 2827).

Mádr spę dził we fran cisz ka ń skim kla szto rze je sz cze dwa tygo d -
nie, a na stę p nie prze pro wa dził się do Václava So u ku pa na Bílou Ho ru, 
jak się oka zało nie na długo:

Brzy po mém přestěhování přisel za So u ku pem a za mnou církevní tajemník
s žádostí, abychom převzali duchovní správu v kapucínském kostele na Hradčanech,
opuštěném po nedávném policejním zásahu. Zdráhal jsem se a řekl jsem, že jenom
když nás tam pošle pan kapitulní vikář. Tajemník po zna me nal významně: „Tak to si
zapíšu: Jen se so u hla sem pana kapitulního“. Přibyla černá čárka v mém kádrovém
listu (Mádr 2007, s. 19).

Na początku la ta 1950 ro ku Mádr za ko ń czył pi sa nie do kto ra tu. Re -
cen zen ta mi by li prof. Ka rel Ka d lec i prof. Fe lix Mi ku la. 23 cze r w ca
Mádr zdał ri go ro sum i otrzy mał sto pień do kto ra te o lo gii (Novotný
2007, s. 67). Od było się to już po za mknię ciu Wy działu przez ko mu ni -
stów. Jak za uwa ża Novotný:

[Mádr] Je asi jediným do kto rem bezdomé teologické fa ku l ty, což se ze zpětného
pohledu jeví jako symbolické předznamenaní jeho dalšího působení (2007, s. 68). 

3 cze r w ca 1950 ro ku w ży cie weszła uchwa lo na 18 ma ja usta wa
č. 58/150 Sb.28 Národního shromáždění o vysokých školách (Dzien -
nik Ustaw Zgro ma dze nia Na ro do we go, usta wa o szkołach wy ższych). 
Pa ra gra fy 33 i 3429 do ty czyły wy działów teo lo gi cz nych, któ re zo stały
wyłączo ne z uni wer sy te tów. Na ich mie j s ce po wołano nie za akce pto -
waną przez Ko ściół Římskokatolicką Cy ri lo me todějską bo ho s lo -
vecką fa kultę (Rzym skoka to li cki Cyry lome tode j ski Wy dział Teo lo gi -
cz ny) w Pra dze30 – je dy ny wy dział teo lo gi cz ny w Cze chosłowa cji,
kon tro lo wa ny przez re żim (Vaško 1994, s. 283; Václavík 2009, s. 103;
Novotný 2013, s. 72–73). Mádr tak wspo mi nał:

26 Pierwszy etap „Akcji K” (kláštery) mającej na celu li k wi da cję zakonów
w Czechosłowacji. Później podobna akcja objęła siostry zakonne.

27 U Grajewskiego błędnie podana data: 14 na 15 kwietnia 1950 roku.

28 Sbírka zákonů (Dziennik Ustaw).
29 „Schváleno (Vydáno): 18.05.1950 

    Účinnost od: 03.06.1950 
    Zrušeno: 10.05.1990
    Uveřejněno v č. 27/1950 Sbírky zákonů na straně 114
    Zrušen předpisem: 163/1990 Sb.
    stav textu k: 5.10.1956 (do novely č. 46/1956 Sb.) 
    § 33
    (1) Bohoslovecká fakulta Karlovy univerzity v Praze se vyjímá ze svazku této
univerzity.
    (2) Cyrilo–Methodějská bohoslovecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci 
se vyjímá ze svazku této univerzity. 
    § 34
    (1) Vrchní správu a dozor nad bohosloveckými fakultami uvedenými v § 33,
jakož i nad Husovou čs. evangelickou fakultou boho slo vec kou v Praze, nad Katolic-
kou boho slo vec kou fakultou v Bratislavě a nad Slovenskou evangelickou boho slo -
vec kou fakultou v Bratislavě, vykonává ministr pověřený řízením Státního úřadu pro
věci církevní. 
    (2) Organizaci fakult uvedených v odstavci 1 a v § 33, jejich zřizování, rušení,
slučování a dělení, určování nebo změnu jejich sídel a názvů provádí vláda nařízením.
    (3) Studijní a zkušební předpisy pro tyto fakulty vydává Státní úřad pro věci
církevní v dohodě s mini ste r st vem školství, věd a umění. 
    (4) V ostatním se tento zákon na bohoslovecké fakulty nevztahuje”. 

30 W 1953 roku Wydział został przeniesiony do Litoměřic.
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Zřídili novou fa ku l tu, státní, a také nás na ni zvali: Zvěřinu, mě a další, někteří
kývli a šli tam, ale já se Zvěřinou jsme řekli ne. Zvěřina již v té době pra co val
v podzemních kroužcích, ty tady zavedl Kolakovič (Mádr 2003; por. 2007, s. 19)31. 

Du sz pa sterz stu den tów Alexander He i d ler zna lazł się na emi gra -
cji32, Jo sef Zvěřina zo stał włączo ny do sze re gów PTP (Pomocné tech-
nické pra po ry)33, Antonín Mandl i František Mikulášek uwię zie ni,
dla te go na pro śbę stu den tów34 Mádr szy b ko włączył się w dusz pa ste r -
stwo aka de mi c kie i w pra ce koła Akcji Ka to li c kiej „Ro di na”35. Po lu -
tym 1948 ro ku działal ność Akcji była już oczy wi ście za ka za na. Na
początku ro ku aka demi c kie go 1950–1951 zo stał du sz pa ste rzem mło-
dzie ży w ko ście le aka de mi c kim Nejsvětějšího Salvátora w Kle men ti -
num w Pra dze (Mádr 2003, 2007, s. 20–25; Janoušek 1987, s. 369).
Mádr wspo mi na:

V té době boj planul na všech stranách a bylo jasné, že musím odložit od bo r nou li -
te ra tu ru a plně se angažovat (Mádr 2007, s. 20)

Od pra wiał msze, spo wia dał („před je ho zpovědnicí u kapucínů stá- 
ly fron ty”, Janoušek 1987, s. 369), wspie rał koła „Ro di ny”, w któ rych
„se četlo Písmo, be se do va lo se o aktualitách, otázkách týkajících se
studií, povolání, různých etických problémů, kulturního dění” (Mádr
2007, s. 21)36. Przy go to wy wał dla nich ma te riały do stu dio wa nia.

Ruch stu den cki roz prze strze niał się po całej Cze chosłowa cji: obe j mo -
wał Pra gę, Br no, Bra tysławę, Ostra wę, Koszy ce (Mádr 2007, s. 21).
Dość szy b ko za częła się Mádrem i młod zieżą in te re so wać StB: 

[…] měla v rukou stro jo pi sy různých rozjímavých textů, náboženských studií a pra-
covních programů pro vedoucí kroužků, např. Mádrem vypracovaný kurs morálky,
též Přehled svátostí (o výjimečných možnostech pa sto ra ce v tísnivé si tu a ci) (Janoušek 
1987, s. 369). 

Od 1 sty cz nia 1951 ro ku StB śle dziła po czy na nia grup, założyła
spe cja l ny skupinový operativní sva zek37 szpie go wała je od wewnątrz,
pod sta wiała oso by, któ re wcho dziły do gru py, zy ski wały jej za ufa nie,
na stę p nie uzy ska ne in fo r ma cje prze ka zy wały bez pie ce. W ten spo sób
zgro ma dzo no da ne nie ty l ko oj ca Oto, ale i je go przy ja ciół oraz współ- 
pra co w ni ków (Vo rel et al. 2004, s. 323). Mádr zda wał so bie spra wę
z sy tu a cji, ostrze gał też młod zież na jed nym z osta t nich ogó l no cze -
skich spo t kań w Ołomu ń cu: 

Máme znamení v Praze i jinde, že po nás jde policie, takže s tím počítejte,
nemusíme kvůli tomu končit, ale musíme být připraveni na všechno, tak řekněte ve
svých skupinách, že si tu a ce je vážná až nebezpečná. Máme zprávy, že se při výsleších
na policii mučí. A kdo se necítí, nebo má závazky např. k rodičům, ať raději odejde
(Mádr 2003). 

W dro dze po wro t nej ze spo t ka nia po wstało Slo vo o této době38 –
je den z naj waż nie j szych te kstów oj ca Oto. 

ty]), Dagmar Marešová, Mladší bratr v Kristu („Teologické texty” 2012, č. 2 [Do-
kumenty]) i („Teologické texty” 2012, č. 3 [Dokumenty]), Pavel Baldínský, Marie
Muchová („Teologické texty” 2012, č. 4 [Dokumenty]).

37 „Skupinový operativní svazek, určený k rozpracování skupiny osob «podezře-
lých z provádění společné protistátní činnosti», se zaváděl na základě «prověřených
poznatků» po schválení náčelníkem součásti MV” (Žáček 2011, s. 217, por. Gula,
Vališ 1995, s. 119).

38 Mádr wspomina, że było to około miesiąca przed uwięzieniem. Powstały tekst to 
dla niego „apel na věřící, povzbuzení bojovat – beze zbraní a bez nenávisti. Bojovat
pravdou a věrností” (Mádr 2007, s. 22). Dokończył go u sióstr boromejek, a następnie
przekazał przeoryszy s. Žofii Bohumile Langrovej, która postarała się o jego powiele- 

31 Profesor Jan Meller został zobowiązany do przy go to wa nia programu studiów
i powołania grona na uczy ciel skie go (Mádr 2007, s. 19).

32 Jesienią 1949 roku StB chciała go uwięzić jako jednego z głównych aktorów
monstrprocesu Akcji Katolickiej, udało mu się 22 października przedostać do Ba-
warii.

33 Funkcjonowały w ramach Československé lidové armady w latach 1950–1954
i były przeznaczone dla więźniów politycznych w celu ich in ter no wa nia i wy ko rzy -
sta nia jako taniej siły roboczej.

34 Polecił go Josef Zveřina (Novotný 2013, s. 196).
35 Na temat Akcji Katolickiej w Czechosłowacji w czasach komunizmu m.in.:

Vaško 2002, s. 39–70, 2006, s. 93–119, 2007, 2008, s. 72–152; Mádr 2003, 2007,
s. 20–24; Havlíčková 2002, s. 107–112. 

36 Świadectwa byłych studentów: Zora Turková–Piatkevičová, Marie Krechlero-
vá, Dagmar Marešová, Elena Ondrášová („Teologické texty” 2012, č. 1 [Dokumen-
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[Mádrowi] přišla myšlenka, že se už blíží doba podzemí, zápasu a výzev k hrdin-
ství. A tak jsem začal psát dopis na rozloučenou: hlavu vzhůru, bratři a sestry, přichází 
těžká doba, hrdinská doba, ale ne bo j me se, je to doba, kdy je nám Pan Bůh blíž. To ze
mě vy try sklo tak trochu em fa ti c ky. Nechal jsem to matce představené. Když mě pak
už odváželi do normálního kriminálu, sešli jsme se na jednom místě s jedním přítelem
je zu i tou39, a ten říkal: „Člověče, biskupové napsali takový text, ten se rozšíří a čte se”,
a když jsem se ptal jaký text, řekl: „něco jako «Hlavu vzhůru...»”. Člověk je jenom
nástrojem Božím (Mádr 2003). 

Wiosną 1951 ro ku Václav So u kup wy emi gro wał, StB nie przesłu-
chi wała w tej spra wie Mádra, ale wzmogła działania śle d cze. Mádr
zaczął my śleć o emi gra cji, po pro sił prze ory szę bo ro me jek Žofię Bo -
hu mi lę Lan grovą, by mógł się schro nić w kla szto rze na Ma lej Stranie
pod Petřínem do cza su po ja wie nia się mo ż li wo ści wy ja z du. Po ki l ku
tygo dniach przy je chał po nie go je go bli ski współpra co w nik Mi ro s lav
To mek40. Mie li prze pra wić się łod zią z Mělníka, jed nak oso ba, któ ra
miała im po móc w prze pra wie, od mó wiła. Gdy wra ca li, na przed mie -
ściach Pra gi w Kobylisích, nocą z 31 ma ja na 1 cze r w ca 1951 ro ku41

zo sta li za trzy ma ni przez Sbor národní bezpečnosti (SNB – or gan bez -

pie cze ń stwa). Jak się oka zało, ak cja od początku była uka r to wa na
(Mádr 2007, s. 24–25; Mádr 2003; Vlček 2006, s. 250; Vo rel et al.
2004, s. 324, 337–338; ABS, f. Vyšetřovací spi sy, vyšetřovací spis
arch. č. V–9164, registrační číslo 1419, k. 80–82). Na naj bli ż szym po -
ste run ku po li cji do wie dzie li się, że są oska r że ni o za bi cie dzie cka na
dro dze. Za wie zio no ich do sie dzi by StB na Bartolomějské uli ci, na stęp- 
nie Mádra prze wie zio no na ki l ka dni do Va l dic u Jičína i z po wro tem
na Bartolomějskou. Wię zie nie za j mo wało bu dyn ki kla szto r ne sióstr
fran ci sz ka nek42:

Když jsem se tam otočil, vonělo to novotou, teprve par týdnů předtím byla budova 
předána k novému účelu. Cely byly čisté, ale téměř bez zařízení. Spali jsme na
podlaze na slamnících. Na cele nás bylo střídavě dva až sedm. V noci se svítilo, ale
mohli jsme se zabalit do přikrývek. Režim nebyl, až na hlad, zvlášť krutý. Kdo měl
peníze, mohl si přikoupit chléb a dro b no sti. Já na to neměl, až po čase mi po vo li li psát
domů a vyžádat si peníze z domova (Mádr 2007, s. 25–26; por. Vlček 2006,
s. 250–251).

Roz po częło się do cho dze nie i przesłucha nia. Mádr spę dził na
Bartolomějskiej la to. 

Zásadně jsem ve výpovědích po tvrzo val jenom to, o čem mě bezpečně přesvěd-
čili, že už vědí. Před soudem řekl prokurátor: „Mádr nepřiznal nic než to, co se už
vědělo”. Tím nechci tvrdit, že je to jediný správný způsob boje, ale mně se osvědčil.
Kněžský svobodný stav byl výhodou. Přitom bylo ještě cennějším svědectvím
statečné chování ženatých (Mádr 2007, s. 26; por. Vlček 2006, s. 251).

Ko le j nym mie j s cem uwię zie nia była Ruzyně, tam oj ciec Oto spę -
dził trzy na ście mie się cy, sie dem przed roz prawą sądową i na stę p ne
pół ro ku po niej (Mádr 2007, s. 27; Vlček 2006, s. 252). Je go spra wę
pro wa dził pro ku ra tor Ka rel Ri chard Čížek. Mádr opi sał we wspo -
mnie niach, w ja ki spo sób wyglądało ży cie are szto wa ne go w komu ni -
sty cz nym wię zie niu, wska zał na me to dy łama nia przesłuchi wa nych,
na róż ne fo r my pre sji, na ci sku, prze mo cy:

Ustlal jsem si, jak jsem byl zvyklý v Bartolomějské. Bouchání: „Kabát složit!
Položit vedle ka va l ce!”. Začal jsem usínat, přestože mi prudké světlo svítilo do očí.
Bouchání. „Ruce na deku!“ – trval na svém. Znovu jsem začal dřímat. Bouchání. „Jak

42 Wygnane z klasztoru podczas „Akcji Ř” (przeciw zakonom żeńskim).

 le nie, roz sze rze nie i prze ka za nie dalej (Mádr 2007, s. 22, Vlček 2006, s. 249). Tekst 
artykułu: Mádr 1992, s. 209–211, Vaško 2008, s. 302–304.

39 Mádr spotkał się w więzieniu na Pankráci z o. Josefem Cukrem, autorstwo listu
przypisywano bp. Hlouchovi (Mádr 2007, s. 22). Janoušek pisze, że StB dość szybko
doszła do tego, kto był rzeczywistym autorem tekstu. Wskazuje, że apel „se rozšířil po 
celé zemi” (Janoušek 1987, s. 369). O tekście również: Vaško 2001, s. 148, 149, 2008, 
s. 75.

40 W Protokole o výpovědi Miroslava Tomka z dnia 13 czerwca 1951 roku (ABS,
č. V–9164, r. č. 1419, k. 80, Vorel et al. 2004, s. 337–338) Tomek opowiada, że spot-
kał w kawiarni Flora podpitego mężczyznę, który się do niego dosiadł, opowiadając,
że jest ratownikiem na łodzi i może kogoś przewieźć za granicę. Tomek nie wyraził
zain tere so wa nia propozycją. Po jakimś czasie spotkali się znów. Tomek zapytał,
w jaki sposób odbywa się przewóz, ratownik mu odpowiedział, że właśnie przyjmuje
chętnych i wypływa 31 maja 1951 roku w Pšovce koło Melníka. Po paru dniach
Tomek spotkał Mádra, który zwierzył mu się z chęci opuszczenia kraju. Umówili się,
że pożyczą auto od Mily Krutskýho i skorzystają z propozycji ratownika. 

41 W wyroku jest napisane, że Mádra aresztowano 7 czerwca o godz. 16.00, por.
NA, f. Státní soud Praha 6TSI 41/52, k. 20, Vorel et al. 2004, s. 324.
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to ležíte? Rovně ležet!”. Tak šlo celou noc. […] Také jsem někdy musel odložit deky
a ležet na prádle. Když jsem to nevydržel, za trest jsem chodil a chodil, než do zo r ce
řekl: „Můžete si le h no ut a přikrýt se“. Jiní to měli ještě horší, museli třeba svléknout
všechno. Všelijakých možností, jak lámat vyšetřovance, bylo mnoho. […] Byl jsem
v temnici, listopadová noc, tam se ne to pi lo, a já věčně nachlazený. Ráno takzvaná
káva s kouskem chleba. Celý den jsem musel chodit, večer jsem si mohl le h no ut, ale
na ledový beton, takže jsem pro cho dil i noc. Po druhém poslání do temnice jsem řekl
re fe ren to vi, který se zajímal o můj dojem z takového zacházení: „V temnici někdo
změkne, a někdo ztvrdne“. Měsíce plynuly, hladu přibývalo a kilogramů ubývalo.
Vážili nás každý měsíc, zhubl jsem velice, jiní vsak na tom byli ještě hůř. Balíky ne-
byly. Bryle jsem neměl celou dobu před soudem, a ještě pár týdnů. Samozřejmě žádné 
čtení, žádný papír ani tužka, nic. Většinou jsem byl v cele sám (Mádr 2007, s. 27).

21 ma ja 1952 ro ku Pro ku ra tu ra Pa ń stwowa w Pra dze wniosła akt
oska r że nia pod pi sa ny przez pro ku ra to ra Bo hu mi la Zie gle ra (NA, f.
Státní so ud, sp. zn. 6 Ts I 41/52; Vo rel et al. 2004, s. 346–352). Akt zo -
stał are szto wa nym je dy nie prze czy ta ny. Mádra oska r żo no o zdra dę,
nie le galną działal ność re li gijną i szpie go stwo na rzecz Wa ty ka nu.
Pro ces był przy goto wy wa ny według sce na riu sza z dnia 2 cze r w ca
1952 ro ku (NA, f. Státní pro ku ra tu ra, nezpracováno sp. zn. 4 SPt I
68/52), pró ba ge ne ra l na od była się 10 cze r w ca. Wcze ś niej are sto wa ni
mu sie li uczyć się na pa mięć od po wie dzi. 

Mon str pro ces43 Mádr a spol. od był się 11–13 cze r w ca 1952 ro ku
na brne ń skim sta dio nie So koła44. Mádr wspo mi nał: 

Můj proces byla komedie, která měla 1500 diváků. Bylo jasné, že nejde o to,
zachránit si krk před oprátkou, ale nedat se jim do služby. Šel jsem tam s vědomím, že
mohu být od so u zen k smrti. Byl jsem připravený (Mádr, Nejezchlebová 2005). 

Pie r wsze go dnia od by wały się przesłucha nia oska r żo nych, dru gie -
go dnia przesłucha nia świa d ków i wy ja ś nie nia oska r żo nych, trze ci

dzień był prze zna czo ny na mo wę ko ń cową pro ku ra to ra, prze mó wie -
nia ad wo ka tów i oska r żo nych. Mádr tak pod su mo wał te wy da rze nia: 

V poslední přestávce před vynesením roz su d ku jsem se dostal do kóje vedle
Jukla. Povídali jsme si tiše skrz tenkou stěnu, vykonal si zpověď. To byla naše
odpověď na pokus zlomit životní nerv církve. Tak začala má vězeňská pa sto ra ce
(Mádr 2007, s. 37). 

13 cze r w ca ogłoszo no wy rok (NA, f. Generální pro ku ra tu ra, ne-
zracováno, sp. zn. T 707/52). Mádra ska za no na dożywo cie45, Vla di-
mír Jukl do stał wy rok 25 lat po zba wie nia wol no ści, prze ory sza Žofie
Langrová 20 lat, prof. Růžena Vacková 22 la ta, Václav Razík 18 lat,
Ma rie Vintrová 17 lat, Zdeněk Čačka 15 lat, Sta ni s lav Le da byl 14 lat,
Vla sti mil Železný i Alo is Pokorný otrzy ma li ka rę śmie r ci. Ponad to

43 Ma rio net ko wy, spre pa ro wa ny, szeroko nagłośniony proces karny naruszający
zasady spra wied li we go sądu, zwykle z dużą liczbą osób oska r żo nych (por. Miřička
1934, s. 289).

44 O procesie: NA, f. Generální prokuratura, nezpracováno, sp. zn. T 707/52, NA, f. 
Státní soud, sp. zn. 6 Ts I 41/52, NA, f. Státní prokuratura, nezpracováno, sp. zn. 4 SPt
I 68/52, Rázek 2002, s. 96–101, Vorel et al. 2004, s. 323–452, Vlček 2006, s. 251–252,
Mádr 2007, s. 30–37, Balík, Hanuš 2007, s. 200–203, Vaško 2008, s. 72–76, 84–96.

45 Mádra nie objęła amnestia z 1953 roku, w roku 1955 dożywocie zmieniono
mu na karę 25 lat po zba wie nia wolności (prezydent Zápotocký). Nie dotyczyły go
także amnestie z lat 1957, 1960 i 1962 (prezydent Novotný). 29 maja 1962 roku
Mádr napisał zażalenie, które zostało odrzucone przez Sąd Najwyższy w Pradze 23
paź dzie r ni ka (NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis
Oto Mádra, NA, f. Nejvyšší soud 1 To 0126/62). 14 lipca 1964 roku wystosował
po wia do mie nie do prezesa Ústavněprávního výboru Národního shromáždění (NA,
f. Generální pro ku ra tu ra, nezpracováno, sp. zn. T 707/52). 24 lipca 1966 roku Mádr 
został warunkowo zwolniony (NA, f. Krajský soud, nezpracováno, sp. zn. 15 Tr
71/69). 4 paź dzie r ni ka 1968 roku Mádr napisał pismo do Městského soudu w Pra-
dze o nowe po stę po wa nie sądowe, unie wa ż nie nie wyroku i reha bi li ta cję (NA, f.
Krajský soud, nezpracováno, sp. zn. 15 Tr 71/69), 24 kwietnia 1969 roku Krajský
soud skasował wyrok i zre ha bi li twał wszy stkich osądzonych (NA, f. Generální pro -
ku ra tu ra, vyšetřovací spis Oto Mádr a spol., 1/Kr 0122/69). 29 kwietnia 1971 roku
Nejvyšší soud v Pradze anulował wyrok z 24 kwietnia 1969 roku (NA, f. Krajský
soud, nezpracováno, sp. zn. 15 Tr 71/69, Tzr 24/71). Mádra obwiniono za szpie go -
stwo i działalność wywrotową, został skazany na 12 lat (podobnie inni oskarżeni),
Sąd zaznaczył, że wyrok jest formalny, gdyż osądzeni odbyli już karę (NA, f. Gene- 
rální pro ku ra tu ra, vyšetřovací spis Oto Mádr a spol., 1/Kr 0122/69). 17 stycznia
1991 roku Sąd Okręgowy w Pradze odwołał wyrok z 1971 roku, jednak za działal-
ność wywrotową skazał Mádra na 4 lata pozbawienia wolności (NA, f. Krajský
soud, Rt 18/91–6). Po odwołaniu 22 grudnia 1992 roku Sąd wyrok odwołał
(Krajský soud, Rt 18/91). Por. Vorel et al. 2004, s. 323–452; Mádr 2007, s. 46–48;
Rázek 2002, s. 103–105.
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wszy s cy zo sta li po zba wie ni praw oby wa te l skich i skon fi sko wa no im
majątki.

Po pro ce sie Mádr wró cił na Ruzyně. Za za cho wa nie przed sądem
do stał małą, zimną ce lę w no wym bu dyn ku wię zie nia. Po no w nie był
przesłuchi wa ny. Jak się oka zało, miał być świa d kiem w ko le j nym
mon str pro ce sie Akcji Ka to li c kiej: Bárta a spol. Jak pi sał, po 18 mie -
siącach i 18 dniach pobytu w izo la t ce był bar dzo wy cze r pa ny. Otrzy -
mał po zwo le nie na otrzy ma nie pa cz ki z je dze niem, do stał też książki,
oku la ry do czy ta nia, a ta k że bre wiarz. Tak wspo minał:

Když jsem pak mohl napsat domů o balík, výslovně jsem prosil o sušené ovoce.
Po cho pi li a dostal jsem půl kila rozinek. Za ra do val jsem se. Konečně budu moci po
půldruhém roce ce le bro vat. Už předem jsem mel promyšleno, jak to udělat. Na cele
jsem mel kromě pokrývky a minikapesníčku jen tři kousky toaletního papírku.
Výhodou staré budovy Ruzyně bylo, že na rohu cely, kam nebylo špehýrkou vidět,
bylo malé umy va d lo a ko ho u tek s vodou. Na noc jsem si vždy vyžádal od do zo r ce
balíček, který jinak zůstával přede dveřmi, vybral jsem z něho asi tři rozinky, namočil
je a položil na papír. Z chleba jsem si uhnětl mističku, která potřebnou chvíli udržela
víno, to jest šťávu, kterou jsem ráno vymačkal z nabobtnaných rozinek. Podle
takzvaných mexických fakult to bylo v extrémních případech po vo le no. Hostii za sto -
u pi la houska, kterou jsem si mohl koupit, protože malý nákup jsem už měl povolen.
Zpaměti jsem znal základní texty mše. Pak už bylo třeba jen dát pozor, aby mě nikdo
nepřistihl (Mádr 2007, s. 38).

Przed Bo żym Na ro dze niem 1952 ro ku Mádr zo stał prze nie sio ny
do wię zie nia na Pankrác. Na stę p nie po półto ra mie siąca prze wie zio no
go do Mírova – jed ne go z naj cię ż szych wię zień dla wię ź niów po li ty -
cz nych – i tam przy dzie lo no do od działu dla księ ży. Spo t kał tam m.in.
Františka Va le nę, Fe li xa Davídka, Václava Ra zi ka, swo je go współ-
praco w ni ka Mi ro s la va To m ka i Ja ku ba Ze m ka. Mádr naj pierw ze sta -
rych sznu rów do słomy ro bił no we, pó ź niej pra co wał w tzw. vatárne –
szył pod sze w ki i wy pełnie nia do ma ry na rek. Wiosną 1955 ro ku księ ża 
zo sta li odi zo lo wa ni od re szty wię ź niów46. Stan zdro wia Mádra nie był 
do bry, dzię ki tro s ce współwię ź niów do stał się do wię zien ne go szpi ta -

la, tuberárny, w któ rym spę dził pa rę mie się cy. Tam spo t kał się z Iva -
nem Ma sti lia kem, gre koka to li kiem, z dr. Nevšímalem, szcze gó l nie
zaprzy ja ź nił się w tym cza sie z oj cem Ja nem Evan ge listą Ur ba nem.
Da je o nim na stę pujące świa de c two: 

Byl to výrazně otcovský typ. Za prvních deset let vězení připravil ke křtu a pokřtil
kolem pětadvaceti konvertitů. Jednou mi řekl, že díky mimořádným zmocněním
udělil ve vězení všechny svátosti, až na kněžské svěcení (Mádr 2007, s. 40). 

Po opu sz cze niu szpi ta la Mádr wró cił do ośmio go dzin nej pra cy:
skle jał to re b ki, ro bił návlečky, me ta lo we me t ki w kształcie ry b ki (por.
Vaško 2008, s. 220), so r to wał owo ce i ce bu lę („což po každé zna me na -
lo vi ta mi no vou kúru”, Mádr 2007, s. 40). Przez osta t nie dwa la ta
opiłowy wał me ta lo we czę ści do apa ra tów dla fa bry ki Me o p ta w Pře-
rove47. Wię ź nio wie sta ra li się jak naj szy b ciej wy ko nać na ka zaną nor-
mę, by zająć się in ny mi pracami. Przy to czo ny fra g ment wspo mnień
ilu stru je pra cę in te le ktu alną i du chową wię ź niów. Uka zu je, jak
w trudnej dla nich sy tu a cji po tra fi li się ode rwać od wię zien nej rze czy -
wi sto ści i roz wi ja li swą oso bo wość i zdo l no ści:

Dlouho nám tak vydržel „studijní stůl“, ke kterému patřili Felix Davídek, Jindřich 
Jenáček, františkáni Josef Bárta a Sta ni s lav Juřík, je zu i ta Rudolf Vašíček, laik z praž-
ského kroužku Katolické akce Václav Vaško a další. Po ranní modlitbě jsme mívali
při mechanické práci seminář s přednáškami, di sku se mi a plány do bu dou c no sti.
Vzniklo tam i mnoho psaných textů. Davídek napsal stručné dějiny fi lo so fie a solidní
studii o exi sten cia lis mu, královéhradecký pro fe sor diecézní- ho semináře Josef Hájek
obecné církevní dějiny, je zu i ta Vašíček tomistické pojetí logiky, on to lo gie, etiky
a ko s mo lo gie, dominikán Re gi nald Dacík ka pi to ly z do gma ti ky a aske ti ky, slovenský
je zu i ta Vilerián Zavarský, který stu do val malířství v Paříži, poskytl přehled dějin
umění, Bárta napsal pro laiky z jiných oddělení populární úvod do křesťanské fi lo so -
fie a pak i do te o lo gie. Já jsem napsal me to di ku vědecké práce, mnohé se mi při tom
rozsvítilo na trva lo, a fundamentální te o lo gii pro laická oddělení. Katoličtí laici na
oplátku přispěli k našim literárním hodům. Bývalý sekretář pre zi den ta Beneše a čes-
koslovenský zástupce v UNESCO v Paříži, JUDr. Mojmír Vaněk, poslal na kněžské
oddělení vynikající studii o dějinách moderní evropské hudby. Václav Vaško48, který

47 O zajęciach więźniów por. Vaško 1994, s. 284.
48 Wspomnienia Václava Vaško o więzieniu na Mírove: 2001, s. 241–255, 2008,

s. 218–220, O Mádrze: 2001, s. 248, 250–252, 254, 2008, s. 218–220.

46 Mádr pisze, że na Mírovie było 240 księży (Mádr 2007, s. 39), Josef Ondok
wskazuje liczbę ok. 200, podobnie Jakub Zemek (Ondok 2007, s. 19). Por. Synek
2013, s. 86–87.
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mezi námi ab so l vo val čtyři roky, téměř by se dalo říci bohosloveckého semináře i se
zkouškami z některých disciplín, napsal pro laiky z jiných oddělení zajímavé
pojednání o křesťanském manželství.
   I když naše intelektuální činnost ni k dy neo cha bo va la, literárně se ve větší míře
mo hla pro je vo vat až v druhé polovině padesátých let, kdy vězeňský režim zmírnil
svou tvrdost. Zejména po 20. sje z du sovětských komunistů, silně ovlivněném Ni ki tou 
Chruščovem, to by lo znát. Nemívali jsme už hlad, méně často docházelo k tvrdému
zacházení, do kon ce jsme si mo hli objednávat no vi ny a časopisy. […] Dělali jsme si
výstřižky, vy pi so va li důležité věci. Tak vzni kla naše příruční mini kni ho v na. […]
Největší význam měl však náboženský týdeník bez názvu, který vydávalo kněžské
oddělení pro jiná oddělení v le tech 1956 až 1960. (Po velké amne stii v kve tou 1960 se
to tiž naše oddělení roz pa d lo a nás čtrnáct zbylých kněží převezli do Va l dic.) Ini cia ti va 
k vydávání týdeníku vyšla od laiků. […] op sal jsem evan ge lium z příští neděle, přidal
stručnou ho mi lii. Vše se vešlo na malý dvojlístek, který se dal složit do dlaně a v pří-
padě nebezpečí vložit do úst a spo l k no ut. […] Ob sah našeho nedělního čtení se
mezitím roz rostl. By ly v něm i stručné zprávy z katolického světa, po kud se k nám
nějak do ne s ly, re a kce na protináboženské výpady v ti sku, ukázky z Renčovy, Zahrad-
níčkovy i Jenáčkovy tvor by za mřížemi.
   Ja ko ve středověkých klášterech zřídila se zásluhou královéhradeckého kněze Jo -
se fa Blahníka na jedné ce le písařská dílna, ve které se náš týdeník roze pi so val až
devětkrát, je den exemplář pro každé oddělení s našimi li d mi. […] Od ha do va li jsme,
že se stával do ru kou nejméně dvěma až třem stovkám vězňů, téměř vesměs politic-
kých (Mádr 2007, s. 40–43; por. Vlček 2006, s. 254).

Ko lejną akcją sa mo kształce niową było na ucza nie ję zy ków ob -
cych. Wię ź nio wie uczy li się an gie l skie go, nie mie c kie go, fran cu skie -
go, ro sy j skie go i pol skie go. Nie za nie dby wa no ta k że spraw du cho -
wych. W wię kszo ści księ ża spo wia da li – w ko le j ce do le ka rza, w cza -
sie spa ce ru, pro wa dzi li du cho we roz mo wy, od pra wia li msze świę te –
ho stie za stę po wały bułki, wi no wy ra bia ne było z ro dzy nek, wię ź nio -
wie mo gli pra wie w każdą nie dzie lę przy stę po wać do ko mu nii świę -
tej. Za rów no Mádr, jak i in ni wię ź nio wie wska zują, że w wię zie niu
na wiązy wa li bli skie re la cje z oso ba mi z in nych wy znań: 

[…] s členy ostatních křesťanských církví jsme drželi pohromadě a byli si bratry –
tady se už tehdy fo r mo va la ekumena. […] Nádherný byl ve věznicích tehdy ještě
neobvyklý eku me ni s mus (Vlček 2006, s. 255, 257). 

Wszy stko działo się po ta je m nie. Sta ra no się ela sty cz nie do sto so -
wać do pa nujące go w wię zie niu porządku i tam, gdzie ty l ko było to

mo ż li we, wy ko rzy sty wać lu ki. W ra zie na kry cia wię ź niów przez do -
zo r ców gro ziły im cię ż kie ka ry49. Kapłani by li odi zo lo wa ni od re szty
uwię zio nych, gdyż re żim bał się, że księ ża będą prze ka zy wać wa r to -
ści, któ re ko mu ni ści chcie li zwa l czyć. Jak za uwa żył Mádr:

I v kriminále se dalo duchovně žít. Žádná nuda. Přes kriminály se připravovala
bu do u c nost, ve vězeních byla zdravá část národa, na politické vězně byl spoleh […].
Taky jsem se bál, jsem jenom člověk. Ale i člověk si může vypěstovat silnou
duchovní bázi. Přijdou, zbijou mě, zavřou... a on si předem odpoví: „No a co?!
Nebudu první ani poslední”. Množství bratří a sester zemřelo za Boží pravdu a lásku
(Mádr, Nejezchlebová 2005).

Po amne stii w 1960 ro ku uwo l nio no część kapłanów, a czte r na stu,
wśród nich Mádra50, prze wie zi no do wię zie nia w Valdicích (Ka r to u-
zích). Ksiądz Oto spę dził w nim ko le j ne sześć lat. Wraz z m.in. Jo se -
fem Zvěřinou, Antonínem Man d lem, Ja nem Ba p tistą Bártą, Václa-
vem Ra zi kem i Ja nem Evan ge listą Víchou pra co wał ja ko szli fierz
kryształowych lu ster (por. Novotný 2013, s. 318–319; Vlček 2006,
s. 255–256). Po do b nie jak na Mírovie stwo rzy li pracovní ko m bajn
i za j mo wa li się pracą in te le ktu alną i du chową. Mádr „byl skutečnou
duší a hla vou »muklovského« vzdělávaní” (Syn ek 2013, s. 137).

22 cze r w ca 1966 ro ku Mádr zo stał zwo l nio ny. W wię zie niu spę dził 
„15 let, 3 tyd ny a 3 dny” (Mádr 2003). Tak to sko men to wał: 

Vězení byl kus mého života. Pro křesťana je všechno dar Boží (Mádr,
Nejezchlebová 2005).

W cza sie, gdy Mádr i wie lu in nych cze skich te o lo gów sie działo
w wię zie niach, trwały ob ra dy II so bo ru waty ka ń skie go. Sto li ca Apo -
sto l ska za bie gała, aby w ob ra dach ucze st ni czył choć je den bi skup
z Cze chosłowa cji51. Ja ko je dy ny we wszy stkich czte rech se sjach

49 O więzieniu na Mírovie por. Ondok 2007, s. 16–36.
50 Został uznany jako szczególnie nie bez pie cz ny dla reżimu (Vlček 2006, s. 255;

Synek 2013, s. 95).
51 Gdy w 1959 roku papież Jan XXIII ogłosił przy go to wa nia do II soboru waty-

kańskiego, wzywając wszystkich biskupów do uczestnictwa, w Czechosłowacji było
ich 20 (nie licząc tajnie wyświęconych), urzędowało zaledwie czterech z nich, ośmiu
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uczest ni czył František Tomášek. 20 lu te go 1965 ro ku pa pież Pa weł VI 
mia no wał bpa Jo se fa Be ra na kar dy nałem52. Wład ze komu ni sty cz ne
zgo dziły się na je go wy jazd do Rzy mu53 (Vaško 1994, s. 285; Balík,
Hanuš 2007, s. 41–43, 45–46). 20 wrze ś nia na ob ra dach Be ran wy-
głosił słyn ne prze mó wie nie O wol no ści su mie nia54. 

Po opu sz cze niu wię zie nia Mádr za mie sz kał w do mu Václava Vaš-
ko. Dzię ki nie mu i je go za chę cie od wie dził kar dy nała Tomáška, wkrót-
ce stał się je go wspa r ciem, do ra dzał, two rzył gre mia do ra d ców, pi sał
te ksty prze mó wień lub przy go to wy wał sche mat my śli dla kar dy nała
(Mádr 2003; Vlček 2006, s. 263–264). Służył w ten spo sób do je go
śmie r ci, stając się jed nym z naj waż nie j szych do ra d ców.

Tak jak wię kszość księ ży, nie mających zgo dy władz na działal -
ność, Mádr po dej mo wał ró ż ne pra ce, w któ rych zna le zie niu po ma ga li
mu by li współwię ź nio wie: od paź dzie r ni ka 1966 ro ku pra co wał ja ko
sa ni ta riusz55, na stę p nie od sty cz nia 1967 ro ku w ma ga zy nie ka b li, po
ro ku Bo na ven tu ra Bouše odstąpił mu pra cę ku sto sza in we nta rza mu -
zea l ne go w Mu ze um hlavního města Pra hy, pra co wał tam do pra skiej
wio s ny. Po ro ku 1968 akty w nie włączył się w działania opo zy cy j ne
i stał się spi ri tus mo vens kato li c kie go sa mi z da tu.
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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

Monografie o hledání naděje a protestu proti barbarství dějin1

Mono grafie Jiřího Zizlera přináší pře devším in ter pre taci díla če ského básníka
Ivana Di više (1924 – 1999) a je první knižně vy danou syntézou po jednávající o tvorbě 
to hoto autora. Méně je zde věnována po zor nost Di višově živ otu, napřík lad jeho
složitá duchovní ex is tence v emi graci by si časem jistě zasloužila po drob nější zpra -
cování, stejně jako možné sou vis losti po doby jeho díla, zejména básnické obraznosti,
s duševní choro bou, která u něj vy pukla v roce 1979 v Mnichově. Jako by si Di viš ve
svých záznamech, později vy daných knižně pod náz vem Teo rie spoleh li vosti, obsa hu -
jící Texty z let 1960–1994 (Praha: Torst, 1994), tuto pa trně nevyhnutel nou kom plikaci
před pověděl již v r. 1963: 

Básník musí být v podstatě šílenec; sám si volí formy šílenosti, dávaje přednost šílenství
chladu nebo žáru, ale to je podružné; podstatné je, že si musí umět šílenství vážit a mít k němu
výslovnou vůli.

K po dobné myšlence se vrací v r. 1972, kdy píše: 

Každé konsekventní myšlení vede k šílenství. Není jiné cesty pro důslednost. Nezbytné
šílenství, naplněnost v úběžníku plané věčnosti. Nezbytná průrva, jež mezi stržemi důslednosti
propůjčuje oku iluzi cípu nebe.

Jaksi pal imp ses tově vyciťujeme z těchto řádků myšlenkové dědictví Ni etz sche -
ovo, ale i La dislava Klímy, jehož se Di viš dok once ex pres sis ver bis do volává v jed -
nom záznamu z r. 1964, i když v sou vis losti s německým básnict vím, přesněji řečeno,
Klíma se podle Di više ško lil na výkvětu německé nebásnivosti (kurziva – I.D.): 

Dokázal vytvořit dílo, které je amalgámem poezie a myslitelství, vy bu do val systém ve
vyšším smyslu, kde pro kec není nejmenšího místa, kde srší blesk o blesk, hrom bije do ledovce,
kde se srážejí brusy maxim a sarkastických aperçu, a dokázal jako první a poslední, že myšlenka
bez poezie je mrtvá, poezie bez myslitele jen narcistní brept.

Anebo jinde a o něco později v r. 1967: 

Nic se nedá přirovnat k šílenství La di s la va Klímy, neboť běží o šílenství jakožto manifest
nejrobustnějšího zdraví.

Di viš se ke Klímovi pak na různých mís tech svých záznamů ještě něko likrát
vrací.

Fak tem zůstává, že od napsání „osu dové” či „vi zi onářské” básnické skladby Tha -
nat hea (autorem ko di fik ována 14. května 1967) – uvo zovky u přív lastků jsou na
místě, protože podle autorova vlast ního vy jádření se za něko lik měsíců v Če sko slo-
ven sku stalo to, co v básni před pověděl – až do vzniku další duchovní lyricko- epické
skladby Beránek na sněhu, vyt vořené již v ex ilu, uplynulo dvanáct let; ztra ce nou
schopnost básnicky tvořit Di viš nečekaně zno vunabývá právě coby do pro vodný jev
své duševní ne moci, která ho soužila v le tech 1979 až 1983 (v roce 1998 byl pak
znovu hos pi tali zován kvůli silným de presím). Potřebu ručit za své dílo pře devším
živo tem Di viš ostatně vy jadřuje záznamem z r. 1967: 

Považuji za nežádoucí zkrat, dokonce za svého druhu příkoří, aby po umělci zbylo jen a jen
dílo a současně nebyl vydán počet i o jeho soukromém utrpení, kterým je nejen vy ku po val, ale
bez něhož by prostě nebyl ani občanem, ani otcem, doslova nikým. Mělo by tomu tedy být
vlastně obráceně, totiž aby právě tento život byl vydán v obrovském fasciklu jakožto dílo,
a docela vzadu, jakožto rejstřík nebo kritické odkazové poznámky, i jeho literární dílo.

Ne plédu jeme zde úvodními poznám kami za onu již neak tuální po dobu lit erární
bio grafie, dříve ho jně pěs tova nou, neboť autorovo dílo je ve vztahu k živ otu tvůrce
vždy znakem a při ztrátě povědomí o přiměře nosti kom parace obou světů (světa li-
terárního či chcete- li fikčního světa díla na jedné straně a dušev ního světa básník ova
na druhé straně, popřípadě Le ben sweltu, při rozeného světa, žitého světa – světa
našeho živ ota, řečeno s Ed mun dem Husser lem) snadno může do jít k četným in ter pre -
tačním omylům, zejména k vyt váření falešných mýtů spo jených se spi so vate lem
i jeho dílem apod. Ostatně Jiří Zizler ve své knize k této otázce po dotýká: 

Básníkovou biografií jsem se v ní zabýval jen potud, pokud jeho životní pe ri pe tie ov li v ni ly
a po zna me na ly tvorbu. Rovněž jsem nevyužil Divišovu ko re spon den ci, jež čeká na vydání
a nepochybně skrývá pozoruhodné hodnoty (s. 8). 

Záměrem autora pub lik ace tedy byl pokus o in ter pre tační uchopení a otevření Di -
višova čtenářsky ne vždy snadno přís tupného díla, proto s oh le dem na své založení
„zvo lil formu eseje” (s. 8); s tím by chom poněkud polemi zo vali, je likož se v pod statě
jedná o kla sicky založenou od bor nou práci v rámci lit erárněvědného diskursu, pokud
ne rozumíme po jmu esej ji nak než v tra dičním če ském významu (kdy se esej zaobírá
kul turní nebo fi lo sofickou prob lema tikou, případně řeší významné ak tuální společen -
ské téma), tedy napřík lad ve významu fran couz ském (od borné po jednání delšího roz -
sahu) nebo an glosaském (v něm má esej spíše úva ho vou po dobu, je to za myšlení
kratšího roz sahu a vy pra cování „eseje” to hoto typu je častým úk olem na amer ických
středních školách).
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Vraťme se zpět k Zizle rově knize, soustředěné primárně k in ter pre taci poezie,
nik oli k autorově bio grafii v kon textu s jeho tvor bou; nutno po dot knout, že kniha je
vhodně do plněna poměrně přeh ledným Kalendáriem (s. 213–214), kromě toho ještě
po drob nou bib lio grafií Dílo Ivana Di više (včetně di vadelněkritické epi zody v roce
1948) a jeho oh las (s. 215–259) a Jmenným rejstříkem (s. 260–262). 

S tvorbou Ivana Diviše jsem se poprvé setkal jako student v první polovině osmdesátých let,
kdy patřil mezi autory přísně zakázané, oficiálně neexistující a jeho díla byla vyřazena z kni ho -
ven,

píše Zi z ler v úvodu ke kni ze a vzápětí cha ra kte rizu je své rozporuplné poci ty z četby
Divišovy po ezie: 

[...] jazyková vir tu o zi ta vedle křečovitých násilností, široce obzíravá učenost a sentence z pe ri -
fe rie, vznešenost a natu ra li s mus, étos naděje a výkřiky z poslední příčky nejzoufalejší skepse,
touha po přísném řádu a volné těkání (s. 7). 

Di višova poezie ho „atako vala, zasa ho vala a znek lidňo vala, brala jis toty a kla dla
otázky. Od tak ového básníka ne bylo možno jen tak odejít, aniž by člověk necítil
potřebu se vracet a znovu vni kat do jeho strmého, obtížně srozu mitelného výrazu”
(s. 7). Sám jsem měl po dob nou zkuše nost s Di višovými verši, které mi byly na po prvé
zprostředkovány ji nou ces tou, ale zasáhly mne po dobně silně (konkrétně šlo o vý-
půjčku gra mo fonové LP desky Poezie a jazz, kterou v režii Jiřího Os ter manna při -
prav ili Ja romír Hořec a Luděk Hu lan; zejména pražští pamět níci si pak jistě při pome -
nou pásmo „Komu patří jazz”, uváděné v pražském po etickém klubu Vi ola a po jme -
nované právě podle stejno jmenné básně Ivana Di više; pásmo se mi mo cho dem řadí na
6. místo v žebříčku his toricky nejúspěšnějších před stavení ve Viole a něk teré jeho
části vyšly v roce 1965 na zmíněné gra mo fonové de sce). Vřele tedy souh lasím se
Zizle rovým zobec něním, že set kávání s Di višo vou poezií „ne mohlo čtenáře nepozna -
me nat, ať už s jeho hlasem souzněl, nebo mu musel opono vat, každopádně byl vtažen
dov nitř a jako účast ník lyrického dění par ti ci po val na jeho verších” (s. 7).

Jiří Zizler sle duje Di višovu tvorbu lit erárněhis toricky velmi poc tivě a in ter pre -
tačně poučeně od Di višova básnického de butu První hudba bratřím (1947) přes
sbírky ze še desátých let, kdy se autor Uzlového písma (1960) vrací do lit era tury po
třinácti le tech nu ceného mlčení a vstu puje do ji ného poli tického, společen ského a kul -
turního kon textu než tomu bylo v ještě re lativně svo bodném ob dobí let 1945–1948.
Úvodní báseň sbírky, vytištěná kur zivou, na povídající určitý básnický pro gram, cha-
rak ter po etiky, sumář zák ladních lidských otázek, je označená in cipitem „Kde sídlí
démon řeči? | Po jďme tam”. Na tuto stras tiplnou a odvážnou pouť se pak Di viš vydává 
prostřed nict vím této i dalších sbírek poezie: Roz pleť si vlasy (1961), která je „věnová-
na ženě ve stovkách po dob a situací” (ku po divu pos trádám afili aci této knihy veršů
napřík lad k Macha rovu soub oru veršovaných povídek či lyrických dra mat Zde by

měly kvést růže, 1891–1894), Deník mo lekuly (1962) a Eliášův oheň (1962), obě
odrážejí do bo vou at mos féru v době berlín ské a kubán ské krize, Mo ral ity (1963), které 
„přinášejí zas tavení, pokus najít bez pečné místo, no vou per spek tivu umožňu jící
obhléd nout a pře hod no tit vše dosažené, poku sit se spočinout v ji ném ja zyce” (s. 41),
Chrlení krve (1964), která vyšla v roce, kdy se Di viš nechal pokřtít a stal se čle nem ka -
tol ické církve – tímto způso bem si Di viš podle vyk la dače jeho díla od pověděl na
otázku, „kdo způso buje vše”, pro cházející ce lou sbír kou, díky které dokázal, že „patří
mezi přední če ské básníky – kniha se navíc stává součástí nového vzes tupu če ské
poezie zhruba od roku 1963, kdy se naráz ob je vuje řada vrcholných děl (Ho lan,
Hrubín, Skácel, Mikulášek ad.), při pomínajících svou úrovní a in ten zi tou meziváleč-
né ob dobí” (s. 51), Um bri ana (1965), jejíž básně jsou „ve zna mení zas tavení, zklidně- 
ní, utišení a use brání” (s. 53) a kromě toho ve stejném roce, kdy vyšla tato sbírka,
spatřuje světlo světa výbor poezie z let 1947–1964 Průh ledná hlava, násle duje soubor 
pěti básnických skladeb V ja zyku do lor (1966), přičemž „jde o jakési po lemické
poémy, zčásti věnované jeho významným básnickým kolegům (Emilu Ju lišovi a Iva-
nu Slavík ovi), vůči kterým jistě také pociťoval potřebu se vy mezit” (s. 57), poté sbír-
ka Sur sum (1967), která „bývá označována (mj. P. Blažíčkem, J. Jed ličkou, J. Me dem) 
za první Di višovo dílo, v němž se pro jevila i jeho kon verze” (s. 63), byť se medi ta tivní 
a spiri tuální mo tivy ob je vují i v Monolozích vy daných o čtyři roky dříve a také ve
zmíněné sbírce Chrlení krve, svou váhu má i věnování knihy „básníku Bohus lavu
Reynkovi...” (ve Výstupu na horu poezie najdeme na s. 64 i společnou fo to grafii Di -
više s tímto petrkovským soli té rem a jeho dvěma syny Jiřím a Dan ie lem), aby se na-
k onec dostal po stopách onoho zmíněného „démona řeči” až k básnické skladbě Tha -
nat hea (1968; exi lové vydání v To rontu 1975; Praha, Torst, 1995), kde je práce s ja -
zykem analo gií světa. „Di viš, který se nikdy příliš nez abýval zvuko vou strán kou svojí 
tvorby, jí náhle věnuje značnou po zor nost, soustřeďuje se na ni a ex peri men tuje s ní”
(s. 73), text „zapla vují ab surdní fonetické aso ci ace a obrazy, vyšinutí z vazeb, sur -
reálné mo tivy, orig inální přív lastky, ne olo gismy (místy se skladba blíží až slov nímu
salátu či klin ickému blábolu) a možným in spi račním zdro jem vskutku může být ja zyk 
schi zof reniků, roz pa dajících se osob ností; ja zyk sloužící jako úkryt před smrtí, dílem
hra na šílen ství, dílem šílen ství samo” (s. 78). Di viš o vzniku skladby říká:                

Ty nesmysly dávají plný čitelný a nepřeložitelný smysl! Proč tomu bylo? Protože já jsem s
tím jazykem, při té práci, během těch hodin, já už jsem jakoby vyčerpán jazykem, češtinou, která
mi byla vrozena, byl na konci… Já jsem nebyl s češtinou v koncích, ale byl jsem na konci toho
jazyka, tak jsem se utekl k těmhle blábolům… (z doslovu Mirka Kováříka Ivana Diviše pře se
smrtí, in Tha na t hea, Praha, Orphes, 2004, s. 34–35).

K Di višovým dílům vzniklým kon cem 60. let patří ještě Noé vy pouští krkavce
(1975) a Křížatky (1978), které vyšly až v exi lových nak la datelstvích. Na Di višovu
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po etiku v první jme nované sbírce působí také obeznáme nost s formálně náročnou ly -
rikou Jo sefa Palivce: 

Diviš se ale nikdy ne spo ko ju je s pouhými jazykovými hrátkami, vždy ex po nu je vy p ja tost
a extrémní dramatičnost, která mívá až barokní povahu s věčným Divišovým anta go ni s mem
nicota-něcota (s. 74; kurziva – J.Z.). 

Mot tem sbírky Křížatky je „stálé při bližování k ta jem ství, toužení po komu nikaci
s ním a nemožnost cok oli z to hoto ta jem ství odkrýt či ale spoň pood halit, na okamžik
se jej dot knout” (s. 87). Nik oli nevýznamná je poznámka Jiřího Zizlera o tom, že sbír-
ka byla inspi rována Mo stem a Mosteckem: 

Jistý kon tra punkt místa, v němž vznikala sbírka, představuje ideál velehor, který se v Divišo-
vě tvorbě opětovně vrací (a bude později tematizován v básnické knize Češi pod Huascaránem)
(s. 90). 

Hory obsa hují „či rost o sobě” a přímo vy ba vují ab so lutno, je v nich blízko k Bohu
po dobně jako v klášteře. Di viš od chází v srpnu 1969 do emi grace a v Mnichově
přijímá místo kni hov níka v české sekci Rádia Svo bodná Ev ropa. 

Přes solidní existenční zabezpečení i možnost pracovně ko mu ni ko vat v rodném jazyce v něm 
roste vědomí tragické odtrženosti od kořenů, vlasti i řeči, která je podtržena i ro din nou ka ta stro -
fou – v srpnu 1971 se bez jeho vědomí vrací do Československa jeho manželka se synem Ma r ti -
nem (s. 92). 

Di viš sám zmiňuje, jak o tom již byla řeč v úvodu naší re cenze, ob dobí více než
de seti let, kdy mu poezie byla odepřena a kdy ne byl schopen najít vztah ke svému ja -
zyku a tvořit v něm. Zizler v této části knihy nejprve soustřeďuje po zor nost na sbírky,
které stojí mimo Di višovu význam nou exi lo vou básnickou trilo gii Beránek na sněhu
(1980), Od chod z Čech (1981) a Moje oči musely vidět (1988). 

Po odchodu z re pu b li ky Diviš měl k di spo zi ci ještě texty, které vznikaly na časovém
rozhraní, kdy byl již jednou nohou v zahraničí, ke kterým připojoval krátké a víceméně nahodilé
pokusy z počátku sedmdesátých let, které jej ujišťovaly, že stále zůstává básníkem. Tak vznikly
sbírky Přece jen (1977), Průvan (1978) a Obelst (1981), jež vyšly ve vlasti poprvé souborně až
roku 2006. [...] Texty manifestují vášnivou obžalobu komunistického režimu, o němž básník
promlouvá již bez zábran, plný vzrušených emocí, nesmiřitelné zuřivosti, proklíná jej a de fi ni -
tivně s ním účtuje, vědom si jeho podílu na tragédiích jednotlivců, viny za všechny zmarněné
a zmarňované životy (s. 96–97).

Zizler kon sta tuje i tu skutečnost, že po tvůrčím vzma chu a pub lik ování prvních
dvou částí trilo gie při cházejí další ob dobí, kdy básník opět zápasí s tvůrčí nejis to tou.
Dva její póly před sta vují sbírky Žalmy (1986) a Obrať koně! (1988); první z nich je
podle in ter preta jedním ze spi so vate lových exi lových vrcholů, druhá přík ladem ne -
bez pečného tvůrčího pok lesu, „z něhož Di više vys vo bodil až přís lib a po sléze re alita
roz ho du jícího poli tického obratu ve vlasti” (s. 100). Dílo, které před sta vuje po zo -

ruhod nou ak tu ali zaci jedné ze žán rových forem obsažených již ve Starém zák oně –
žalmů, vzni kalo „po pře konání dlouhé a těžké ne moci, kdy u Di više do chází k čás -
tečné úlevě a vys vo boz ení z chorobných dušev ních stavů” (s. 101). V průběhu sbírky
se básník něko likrát vrací k počát kům choroby, jejímu průběhu a pře konání.

Do Di višova roz sáhlého díla je třeba za počíst i knihy ji ného charak teru a zaměře-
ní, které nejsou jeho pouhým do plněním či margináliemi, ale tvoří jeho plno hod not -
nou a po zo ruhod nou součást; máme na mysli knihy Teo rie spoleh li vosti (1972, 1994),
špalíček záznamů snů Pa pouščí město (1988) a soubor fe je tonů psaných pro Svo bod -
nou Ev ropu Slovem do pros toru (1993). Tyto práce uka zují, že „Di viš byl autorem
širších rejstříků a mnoha možností, které sice nesle do val sous tavně a pro gra mově, ale
vždy z nich dokázal vytěžit důležitá a pod statná sdělení” (s. 121).

Význam nou po zor nost Zizler věnuje zmíněné „velké trilo gii” sbírek Beránek na
sněhu (1980), Od chod z Čech (1981) a Moje oči musely vidět (1988). Jistě stojí za
zmínku, že Di viš Beránka na sněhu věno val památce Vla dimíra Holana. „Přihlásil se
tak ke svému velkému básnickému vzoru a zároveň »bal vanu v cestě«, s kterým se
musel celý život vy rov návat” (s. 135). Od chod z Čech obsa huje máchovské předzna -
menání a sedm básnických textů, z nichž „každý se skládá z volné řady lyrických
obrazů, vy právění, ret ro spek tiv ních záběrů, ka lei do skopu aso ci ací a epi zod, exk la -
mací, jimiž se vždy v nějaké po době prolíná ztra cená vlast” (s. 146). Trilo gie je uzav-
řena sklad bou Moje oči musely vidět, v níž se básník „vrací k de pre siv ním ro zladám
a krutým bi lancím svého stáří” (s. 157), ale ústředním tématem je přece jen téma staré
vlasti a všeho, co se k ní vzta huje z básník ova živ ota a paměti. Opuštění rodné země
spo juje „se se bezácho vou, s nut ností odejít do světa, který je ne jen svo bodný, ale i lid -
sky důs tojný”, avšak do té míry, do jaké pociťuje „frus traci a de presi z odtržení od pra -
menů vi tal ity, in spi race a ja zyka, uchy luje se k proklínání bývalé vlasti, k ex al tova-
nému spílání, lkaní a ob viňování a v sé rii prudkých in vek tiv bi lan cuje křivdy, zločiny
a zvrácenosti, které kdy pros tor Čech vy pro duko val” (s. 169). Čechy tu vys tu pují jako 
země „ničící, drtící a zašlapávající do země své nejlepší syny a dcery” (s. 170), které
ponižuje a vy hání do ex ilu, nebo od souvá či odmršťuje na ok raj společnosti: 

Tohle je země, která s oblibou ničí svou úrodu, 
země, která zabila Bedřicha Smetanu
která přibila na zeď Karla Sabinu, 
Uštvala do prostěradel Boženu Němcovou, 
zavraždila kardinála Trochtu, vehnala do ohně Palacha, 
tohle je zem, která ničí své nejlepší lidi. 
                     (Moje oči musely vidět, s. 49)

Podle Zizle rova názoru, s nímž se nelze než ztotožnit, ve skladbě Od chod z Čech
nejde to lik o Di višův konkrétní útěk do zápa doněmeckého ex ilu po oku paci vlasti
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armádami Varšavské smlouvy v srpnu 1968, ale o poz volné a deprimu jící vy hošťo-
vání a vyt lačování velké básnické osob nosti z duchov ního roz měru vlasti.

Di višo vou další, řekněme snad menší „vol nou básnickou trilo gií”, jsou skladby
Jedna loď (Laura Blair) (1994), Hora pokušení (1995) a Češi pod Huascaránem
(1998), jimž je „společná jakási od louče nost, izolace od dějin – jedná se o příběhy,
které spočívají na jedné výpovědi, vždy se otáčejí kolem jed noho svědectví ztra -
ceného v čase” (s. 171). Di više vždy při ta ho valo vy soko hor ské prostředí a aura ve -
lehor: 

[...] chtěl bych, aby mne pohřbili na stěně Lhoce, na přímé předprsni Everestu,

vzpomíná na je den z je ho výroků Mi ro s lav To pin ka (Za Iva nem Divišem, Host, 1999,
č. 6, s. 25). Snad není třeba dodávat, že básníkova třetí práce by la inspirována tra gi c -
kou Květnou nedělí 1970 v Pe ru, při níž za hy nu la výprava českých horolezců.

Di višova díla z jeho posledního tvůrčího ob dobí, k nimž počítáme Tre sty (1994),
Kateřina Rynglová (1996), Verše starého muže (1998) a Poslední básně (vydáno po-
sm rtně 2001), charak teri zuje „vůle vys lovit vše ještě jed nou, hut něji a dok on aleji, pod 
jiným úh lem, v ji ném na ladění” (s. 193).

Poslední, závěrečnou kapi tolu své knihy naz val Jiří Zizler Fe nomén Di viš. Oteví-
rá ji citát Mar tina C. Putny z doby, kdy básník na sebe strhnul po zor nost svou Teo rií
spoleh li vosti: 

Nabízí-li tedy Ivan Diviš jako al ter na ti vu proti všemu prokletému světu sebe sama, mýtus
o Ivanu Divišovi básníku, o jeho utrpení a jeho svatém vzteku, není to [...] al ter na ti va přitažlivá
ani důvěryhodná (Anti-Diviš, Literární noviny, 1995, č. 3, s. 6). 

Putna vlastně rela tivi zo val Di višův básnický typ a poukázal na složitost re cepce
jeho díla, které se spoléhá na osobní ručení, na po jetí poezie, v níž jsou básník ova
osob nost a jeho dílo neodděl itelně pro po jeni. Již jsme poukázali na to, že napřík lad
z hle diska teo rie znaku není možné o tak ové spo jení usi lo vat, přesto se o to Di viš
celým svým živo tem a dílem snažil. Jak říká Zizler: 

Divišova tvorba skutečně stváří mýtus, jehož tématem je heroický zápas básníka s jazykem,
se světem a stíny svojí exi sten ce; je založena na sebe-předávání (s. 206).

Na závěr mi do volte jednu osobní vzpomínku na básníka- ručitele za své dílo
svým osob ním pos to jem. S Iva nem Di višem jsem se set kal v roce 1997 na set kání
básníků a kri tiků na hradě Bítov, organi zovaných v le tech 1996 – 1998 Jiřím Kuběnou 
a Mar ti nem Pluháčkem. Již tehdy jsem byl obeznámen s Di višovými hlav ními
pracemi, je likož jsem v r. 1992 při pra vo val jeho pro fil jako osmé pok račování se riálu
Me dai lony českých spi so vatelů, což byl autorský slou pek pravi delně při pra vovaný
v rámci mu tací týdeníku Re gion (Opava, Krnov, Bruntál, Nový Jičín, Šum perk, Os -
trava), jenž měl za cíl před sta vit ši roké veřejnosti do sud zam lčované nebo pro skri -

bované če ské spi so vatele. Díky tomuto im pulzu (i před chozímu zážitku z poslechu
Di višovy básně Komu patří jazz) jsem pak i nadále (zejména co se nových edic jeho
díla týče) sle do val Di višův tvůrčí básnický vývoj, jehož obraz jsem si pos tupně do -
plňo val o knihy, které u nás dříve vy jít ne mohly. A při pomínám si autora sbírky pro
děti Říkadla a ke cadla – Pokusy pro děcka (2004) dnes znovu ne jen v sou vis losti s re -
cenzí Zizle rovy záslužné pub lik ace, ale také v den, kdy jsem tento článek pro Listy
nap sal, konkrétně po uzavření vo leb ních míst ností a sečtení hlasů na vo leb ních
lístcích. Jak krutě pravdivě a bohužel stále ak tuálně zní Di višova slova z Teo rie
spoleh li vosti: 

Kdyby se jedinec pouhých pět minut choval ve společnosti tak, jak se vlády chovají ke
společenstvím jim svěřeným, vy ra zi li by ho z každé putyky s rozbitou hubou.

Li bor Ma r ti nek, Opa va–Wrocław

303 304



K R O N I K A

O nut kavé potřebě stylu

Před pokládám, že řada z Vás, řada z nás zažila onen sílící po cit trap nosti: pokud
jsme se oc itli v prostředí a roli, které neznáme a ne mohli jsme se jim naučit. Pokud po
nás byly zcela auto ma ticky požadovány vědo mo sti a doved nosti v našem prostředí
sice ob vyklé, nicméně tak ové, jimž jsme do sud ne dorostli. Kon trola každého slova
a pohybu nás zba vo vala při roze nosti, sa mozřejmo sti bytí: jako by chom kráčeli po
jehlách – v botách vystlaných skel nou va tou. Límeček škrtil, kra vata byla nad míru
utažena, flíčky na čer stvě vy praném obleku pokaždé na vid itelných mís tech. Byli
jsme po tom k ne ro zeznání od lidí, přece však podobni ro botům. Nicméně jsme se ale -
spoň utěšo vali, že v tak ovém případě přece nemůžeme za vyk onané ručit bezezbytku.

Nějak tak mi bylo při mém prvním osob ním set kání s dámou, jež se po sléze měla
stát osob ností ov livňu jící zák ruty (ne jen) mého pro fesního živ ota. Kolegům a svým
blízkým jsem se nik terak ne ta jil po chyb nostmi stran přítom nosti v komisi, jež má po -
su zo vat lit erárněvědné a peda gogické kom pe tence někoho, jehož zás luhy o če skou
lit era turu (a lit erární vědu) dok once řádově převyšují ty mé. Věru s ra do stí jsem při jal
za svoji skutečnost, že kole gové starší, zasloužilejší a moudřejší než já roz hodli o tom, 
že se (pozdější)  p r o  f e  s o r k a  D o  b r a v a  M o l d a n o v á  mohla od půle deva-
desátých let mi nulého století stát čin nou součástí Kate dry bo hemis tiky Peda gogické
fa kulty UJEP v Ústí nad La bem. Po řadu let dok once ve doucí této kate dry. Na dvě ob -
dobí pak děkan kou fa kulty. V součas nosti (vzhle dem k tomu, že se jí dožívá v plné
duševní svěžesti čítající neu tu chající pra covní na sazení, snad mohu poněkud ne -
salónně vyzra dit da tum narození: 12. 5. 1936) stojí paní pro fe sorka v čele dok tor ské-
ho stu dia na naší kat edře.

Za sebe i další, kdož – je- li nám to umožněno – si rádi polevíme v píli a povin nos -
tech, mohu říci, že jsme si takto na sebe upletli věru pěkný, důsažný bič. Neboť jsme 
jí us ta vičně vyzýváni k ak tiv itám pub likačním, gran tovým i těm, které se týkají pro -
fesního růstu a dosažených ti tulů, osob ním přík ladem stejně jako tref nou při pomín -
kou. Na zře teli máme, ko lik toho Do brava Moldanová dokázala ještě předtím, než my
vůbec začali – a že nadávání na poměry bývá někdy om luvou hodně nepřípad nou.

Čímž mimo jiné míním fakt, že D. Moldanová prožívá svá stu dia za doby pos -
tupně um dlévajícího če ského sta lin ismu, že „zlatá léta še desátá” absolvuje jako vý-
konná a in spi ru jící lit erární kri tička (spolu s kole gou Vla dimírem No votným se při-

mlouvám za knižní vydání jejích teh dejších re cenzí), na počátku nor mali začních 70.
let se – jako nes tra nička – do stává do čela akade mického lit erárněvědného žurnálu
„Če ská lit era tura” a v roce 1976 vydává je den ze svých vrcholných lit erárněhis toric-
kých opusů, mono grafii Božena Be nešová. Ten naznačuje, co je jinde výstižně for mu -
lováno takto: „Oblastí jejího od borného zájmu je če ská próza 20. století a lit era tura
psaná ženami.” V ro dové tra dici – práci svého otce (ja zyk ovědce J. Be neše) pok račuje 
vydáním pub lik ace Naše příjmení (1983; 2. vydání 2004).

Nebudu zastírat, že se směrem k polis to pa dové knižní pro dukci le tošní ju bi lantky
oz valy také hlasy kritické. Do cela možná, že šlo o pouhé ne dorozumění. O nepo cho-
pení autorčina záměru. Tedy toho, že jde o práce určené ne jen vy hraněným od borní-
kům, ale také takz vané laické veřejnosti (co spoleh livý průvodce určitými pro blémy
a ob dobími). A ovšem – v neposlední řadě – vy sokošk olským stu dentům, poslu cha-
čům paní pro fe sorky. Odtud také po chází onen jemně di dak ti zu jící tón pub lik ací jako: 
Studie o če ské lit era tuře na pře lomu století (1983), Če ská lit era tura v ob dobí moder-
n ismu (1996), Če ská lit era tura v ob dobí avant gardy (2002), Če ské příběhy (2007),
Če ská lit era tura 1890–1948 (2009) nebo Na písčitých půdách: če ské spi so vatelky na
pře lomu 19. a 20. století (2011). Pub lik ací vděčně přijímaných další gen er ací nově
příchozích bu doucích pedagogů- bohemistů.

A snad si při této příležito sti mohu do vo lit být poněkud osobní: ze sa mo statných
stu dií paní pro fe sorky mi byly nejblíže ty, jež na pře lomu 80. a 90. let XX. století vra-
cely do če ské lit era tury osob nosti a ti tuly druhdy za povězené. Cestu k vlast nímu sebe- 
uvědomění mi tehdy otevřela na konci osm desátých let znovu vy cházející Durychova
menší valdštejn ská trilo gie Rekviem.

Stále více pociťuji potřebu stejně jako ab senci stylu. Tedy toho, co vnějšk ově vy -
jadřuje vnitřní jed notu osob nosti, osob ností. No ble sní sa mozřejmo sti vy jadřování,
chování a jednání. Stylu co výzvy k nápo době nik oli slepé. Za tak ovýmto povzde -
chem si vždycky vzpomenu na naši paní pro fe sorku: jak zastávala a zastává ve doucí
funkce, o čem a jak píše i roz práví, s jakou vskutku no ble sní sa mozřejmo stí pro plou -
vala a pro plouvá nejrůznějšími (často do sti kom plik ovanými) společen skými a kon -
fer enčními jednáními. Snad právě díky tomu nenabraly si v rozbouřených vodách
našeho vy sokého škol ství kate dra ani fa kulta nad míru hořké soli.

Chcete- li raději holá fakta, nahlédněte do pub lik ace Do brava Moldanová: Bib lio -
grafie 1959–2006 (2007). Chcete- li ode mne poslední větu, tady je: Kéž by chom se
směli jed nou takto ohléd nout za dílem vlast ním!

Ivo Harák, Ústí nad Labem
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Jo anna BROD NIE WICZ, mgr, po lo ni stka , bo he mi stka, te o lo ż ka, doktorantka
w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uni wer sy te tu im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna -
niu. Zain tere sowa ni a ba da w cze: czeska in te li gencja ka to licka i jej dążenia do
wolności w XX wie ku, szczególnie działalność laikatu. Osta t nio opub li ko wa ne pra ce: 
»Byłbym najnie spokoj nie j szym, gdy bym uf ności nie pokładał w nie prze bra nej Naj -
wyższej Opa trz ności« – re kon stru k cja bio gra fii Fa u sty na Cie cie r skie go, [w:] Do mi -
ni ka nie na zie miach pol skich w XVIII i XIX wie ku (Kraków 2009), Nie wi do cz na po -
bożność Czechów, [w:] Chrześci jański Wschód i Zachód: fo r my dia lo gu, wzo ry ku l tu -
ry, ko dy pa mięci (Po z nań 2012), »…ale největší je láska« (1 Kor 13,13). Polské ohla -
sy na te o lo gii Jo se fa Zvěřiny, („Te o lo gické te x ty” 2013), »Milczący Kościół już nie
mi l czy« – zma ga nia ka to lików i Kościoła kato li c kie go w Cze chosłowa cji z ko mu ni sta -
mi („Va de No bi s cum” 2014). Adres e-mailowy: jbrodniewicz@gmail.com.

Ivo HARÁK, Pa edDr. Ph.D., bo he mi sta, lite ratu rozna wca, kry tyk li te ra cki, pi sarz, 
członek Cze skie go Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy, członek PEN - klu bu, kie ro w nik Zakładu 
Li te ra tu ry Cze skiej Ka te dry Bo he mi sty ki Uni ve rzy te tu Ja na Evan ge li sty Purkuňego
w Ústí nad Łabą. Główne zainteresowania: sta r sza li te ra tu ra czeska, współcze s na li te -
ra tu ra czeska, kry ty ka li teracka, wer so lo gia. Osta t nio wy da ne pra ce na uko we: Básník
a jeho čas (Pra ha 2012), Básník Josef Suchý (Ústí nad Labem 2014). Osta t nio wy da ne
po ezje i proza: Panel nebe (to mik poezji, Pra ha 2008), Meziřečí (no we la, Pra ha
2010). E-mailová adresa: harak@post.cz.

Libor MARTINEK, profesor nadzwyczajny UWr, PhDr. Ph.D., docent w In sty-
tucie Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, od roku
2012 również profesor nadzwyczajny Uniwerystetu Wrocławskiego, tłumacz języka
polskiego. Główne zainteresowania: czeska i polska literatura. Ostatnio opu b li ko wa-
ne práce: Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. I. díl. Od středo-
věku po interetnické vztahy v literatuře 20. století (Opava 2009), Hledání kořenů.
Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do součas-
nosti (Opava 2010), Fryderyk Chopin v české literatuře (Opava 2013), Władysław
Sikora. Monografie (Opava 2014). Adres e-mailowy: libor.martinek@fpf.slu.cz.

Soňa SCHNEIDEROVÁ, PhDr., PhD., bo he mi stka, lite ratu rozna wczy ni, ad iunkt
w Ka te drze Bo he mi sty ki Wy działu Peda gogi cz ne go Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze
oraz w Ka te drze Bo he mi sty ki Uni wer sy te tu Śląskie go w Opa wie. Głów ne zain tere so -
wa nia: sty li sty ka, ana il za di sku r su; dys kurs me dia l ny, styl li te ra tu ry cze skiej, styl te -
kstów spe cjali sty cz nych. Osta t nio opub li ko wa ne práce: Pro ble ma ti ka di sku rzu ja ko
nové téma pro školní pra xi (współau to rka, „Český ja zyk a li te ra tu ra” 2015–2016,
nr 5), Analýza di sku rzu a mediální text (Pra ha 2016), Písemné práce českých vy so ko-
školských studentů ja ko ilu stra ce jedné z části akademického di sku rzu („Didaktické

stu die” 2015, nr 2), Ja zyk »Umělohmotného třípokoje« Pe try Hůlové („Filologické stu -
die” 2013). Ad res e- ma i lo wy: so na.schne i de ro va@pedf.cu ni.cz; so na.schne i de ro -
va@fpf.slu.cz.

Sebastian TABOŁ, dr, bohemista, językoznawca, adiunkt w Zakładzie Bo he mi -
sty ki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Główne za in-
teresowania: glottodydaktyka, współczesny język czeski, elementy socjokulturowe
w dydaktyce języka czeskiego. Ostatnio opublikowane prace: Aspekt so cjo kul tu ro-
wo- lingwi stycz ny w glottodydaktyce języka polskiego (Racibórz 2012), Cywilizacja.
Refleksje humanisty (Józefów: Wydawnictwo Acad, 2013), Zarys refleksji nad fi lo zo -
fią wychowania Františka Drtiny, [w:] Rzeczywistość edukacyjna, t. 1: Rzeczywistość 
edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne (Łódź 2013), Akt komunikacji w glot tody -
da kty ce („Studia Filologiczne” 2012, t. 4). Adres e-mailowy: seba.tabol@gmail.com.

RICHARD ZMĚLÍK, Ph.D., bo he mi sta, lite ratu rozna w ca, ad iunkt w Zakład zie
Bo he mi sty ki In sty tu tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te tu Wrocławskie go. Głów ne
zain tere so wa nia: te o ria li te ra tu ry, szcze gó l nie szkoły stru ktura listy cz na i se mio ty cz -
na, te ma to lo gia, pro ble ma ty ka prze strze ni w dzie le li te ra c kim, cze ska li te ra tu ra
2 połowy XIX w. (pro za), me to dy ja ko ścio we w na uce o li te ra tu rze, słow ni ki au to -
rskie (frek wen cy j ne). Osta t nio opub li ko wa ne pra ce: Vybraná pro ble ma ti ka z au tor-
ské le xi ko gra fie („Naše řeč” 2014, nr 2), Ar be so vo ro ma ne to Sivooký démon a Ur ba -
no va no ve la Mi cha e la (literárně teoretická ko m pa ra ce s ohle dem k žánrovému pro fi -
lu) („Stu dia Sla vi ca” 2013), Kdo je au tor? (Vyprávečí stra te gie v románu Jiřího Kra -
to ch vi la Medvědí román) („World Li te ra tu re Stu dies” 2013, nr 1), Žela ry – ve s ni ce,
která není na žádné mapě (fikční re pre zen ta ce kra ji ny a pro sto ru), [in:] Kra ji na.
Vytváření pro sto ru v literatuře a výtvarném umění (Ostra va 2012), Bdělý sen z hle di -
ska textové stra te gie Ne r va lo vy Au re lie, [in:] Wie l kie te ma ty ku l tu ry v li te ra tu rach
slo wian skich 10 – Sen (Wrocław 2012). Ad res e- ma i lo wy: ri chard.zme lik@gma il.
com.
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