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Děkan a Vědecká rada
Filozofické fakulty Ostravské univerzity

s hlubokým zármutkem oznamují,

že dne 28. února 2020 zemřel ve věku nedožitých 91 let

Prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.

bývalý re ktor Ostravské uni ve rzi ty, bývalý děkan Filozofické fa ku l ty Ostravské
uni ve rzi ty, emeritní pro fe sor ka te dry českého ja zy ka Filozofické fa ku l ty
Ostravské uni ve rzi ty, bývalý člen vědecké rady Filozofické fa ku l ty Ostravské
uni ve rzi ty a vědecké ra dy Ostravské uni ve rzi ty, dlouholetý předseda Pěveckého 
sdružení moravských učitelů. Řadu let byl také předsedou ostravské pobočky
Jazykovědného sdružení ČSAV, redaktorem sborníků a spisů Pedagogické fa -
kul ty Ostravské uni ve rzi ty a členem v předsednictvu Rady vysokých škol České 
re pu b li ky a Grantové ko mise Aka de mie věd České re pu b li ky. 

Pro fe sor Ja ro s lav Hubáček patřil k nejvýznamnějším českým lingvistům.
Věde cky se zabýval především sty li sti kou, réto ri kou, lexikologií a socio ling -
visti kou. Je au to rem řady zásadních studií a spo lua u to rem závažných bo he mi -
stických děl, např. Výrazný přednes (1963), Onomaziologické postupy ve slovní 
zásobě slangů (1971), O českých slanzích (1979), Úvod do stylistiky českého
jazyka (1985), Malý slovník českých slangů (1988), Rétorické minimum pro
studium učitelství (1990), Tvoření slov v češtině (1996), Kapitoly ze současné
rétoriky (2004), Kapitoly o sociolektech a sociolektologii (2012). Ja ko vy so ko-
školský pe da gog předal své zkušenosti a zna lo sti několika generacím studentů
a doktorandů. 

V pro fe so ru Ja ro s la vu Hubáčkovi ztrácí ka tedra českého ja zy ka Fi lo zo -
fické fa ku l ty Ostravské uni ve rzi ty vynikajícího odborníka. Mezi svými kolegy
byl pro fe sor Ja ro s lav Hubáček všemi oblíben právě pro přátelskou po va hu
a uznáván mezi jazykovědci pro obrovské znalosti a zkušenosti. Zanechal po
sobě rozsáhlé dílo, které nebude zapomenuto.



Mar cin FILI POWICZ

Uniwersytet Hradec Králové 

Emi gracja jako czyn nik kon soli dacji i re wizji
ko biecego pro jektu tożsa mościowego. 

Węgier skie doświ adczenia Boženy Něm covej

Ke y words: Czech li te ra ture, travel journal, emigration, Au stro -Hun ga ry, Božena
Němcová

Słowa klu czo we: li te ra tu ra cze ska, dzien nik pod ró ży, emi gra cja, Au stro - Wę gry,
Božena Němcová

Abs tract

In the 1850’s the Austrian authori ties repressed some Czech national activists,
which in many cases lead to voluntary or forced exile. This was also the case for
Božena Němcová’s husband Josef. In 1851 due to his awareness of changes in the
political climate and forth com ing per se cu tions he decided to apply for re lo ca tion to
Hungary. The paper focuses on Němcová’s cor re spon dence with her husband as well
as her travel journal (The Memories of the Hungarian Journey – 1854) and considers
the following question. Was her constant refusal to go into exile an important moment
for creating her female self?

W latach pięćdzi esiątych XIX wieku aus tri ackie władze zastosowały represje
wobec niek tórych działaczy czeskiego ruchu naro dowego, co w wielu przy padkach
prowadziło do do browol nej lub przy musowej emigracji. Dotyczyło to również męża
Boženy Němcovej – Josefa. W 1850 roku, mając świa do mość nadchodzącej zmiany
klimatu poli tyc znego, zdecydował się złożyć podanie o przenie si enie na Węgry.
Artykuł kon cen truje się na ko re spon dencji pisarki z tego okresu oraz jej dzienniku
podróży (Vzpomínky z cesty po Uhřích – 1854) i próbuje od pow iedzieć na następujące 
pytanie, czy opór pisarki wobec koniec zności udania się na emigrację stanowił istotny 
moment w kształtowaniu się jej kobiecej tożsamości? 

Po wstałe na grun cie gen der stu dies opi sy dzie więtna stowie cz nej
twó r czo ści ko bie cej bar dzo czę sto kładły na cisk na pro ble ma ty kę to ż -
sa mo ści płcio wej. W przy pa d ku mnie j szych środko woeuro pe j skich

grup et ni cz nych owe ko bie ce pro je kty toż sa mo ścio we wcho dziły za -
zwy czaj w in ten sy w ne in ter akcje z rodzącą się ide o lo gią na ro dową
(Blom, Ha ge man, Hall 2000). W ba da niach tych jed nak nie pod no szo -
no zbyt czę sto kwe stii dzie wię t na stowiecznych ru chów emi gra cy j -
nych ja ko czyn ni ka wpływające go na pro ce sy kształto wa nia się no -
wo cze s nych to ż sa mo ści płcio wych. Po do b nie też było w przy pa d ku
ba dań nad twó r czo ścią Boženy Němcovej, któ rej kon fron ta cja z ko -
nie cz no ścią emi gra cji po zo sta wała do tej po ry na ma r gi ne sie ba da w -
cze go zain tere so wa nia. Doty ch cza so wa li te ra tu ra przed mio tu do świad- 
cze nie po ten cja l nej emi gra cji pi sar ki spro wa dzała do cze chosłowa cy -
sty cz nie interpretowanych pod ró ży pi sar ki na Słowa cję (Gó r ne Wę -
gry), pod czas któ rych Němcovą in te re so wało prze de wszy stkim od -
kry wa nie pię k na słowa c kiej ku l tu ry (Haluznický 1952, Frajkovská
2011). Dla te go też mo im ce lem bę dzie przy j rze nie się te mu isto t ne mu
– choć kró t kie mu – do świa d cze niu z ży cia pi sar ki i zba da nie je go po -
ten cjal ne go wpływu na po szu ki wa nie przez nią od po wie dzi na py ta -
nia o to, kim je stem ja ko ko bie ta, cze go pra gnę i do cze go dążę.

Trochę nie oczy wi sta emi gra cja 

Božena Němcová osiągnęła szczyt swo jej akty w no ści twó r czej
w połowie lat pię ć dzie siątych XIX wie ku. Ten okres w hi sto rii mo na r -
chii hab s bu r skiej jest czę sto okre śla ny ja ko de ka da neo abso luty z mu,
któ ra cha ra kte ryzo wała się prze mianą mo na r chii w pa ń stwo wy so ce
scen tra lizo wa ne i opa r te na ku l tu rze nie mie c kiej (Jo h n ston 1983,
s. 45–50). Z jed nej stro ny ozna czało to in ten sy w ne stłumie nie rodzą/
cych się ru chów na ro do wych, w tym rów nież cze skie go. Dla te go też
au stria c kie wład ze wpro wa dziły w tym cza sie re pre sje wo bec co bar -
dziej ra dy ka l nych cze skich działaczy od ro dze nio wych, któ re nie rza d -
ko pro wa dziły do do bro wo l nej lub wy mu szo nej emi gra cji. I cho ciaż
nie było to po wszech ne zja wi sko, to jed nak wpi sało się na trwałe w
czeską świa do mość hi sto ryczną. Z dru giej jed nak stro ny jest to okres
bu do wa nia nowo cze s ne go pa ń stwa, a tym sa mym szan sa dla wie lu
pod rzęd nych cze skich urzęd ni ków do zro bie nia ka riery w in nych czę -
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ściach mo na r chii. Jed no cze ś nie w okre sie tym za uwa ża l ny jest ogó l ny 
wzrost mo bi l no ści spo wo do wa ny roz bu dową sie ci ko le jo wej mię dzy
głów ny mi ośro d ka mi mie j ski mi w ce sa r stwie au stria c kim (Pokorná
2004, s. 9). 

Wa r to za uwa żyć, że emi gra cja nie mu siała w tym przy pa d ku ko -
nie cz nie oz na czać opu sz cze nia mo na r chii. Prze nie sie nie się z jed nej
czę ści wie loet nicz ne go im pe rium do dru giej sta no wiło czę sto dla mi -
grujących osób trwałe ode rwa nie się od swo jej wspól no ty ku l tu ro wej.
Rze czy wi stość au stria cka XIX wie ku ka że rów nież do ko nać re wi zji
po ję cia emi gra cja. W dzi sie j szym po wszech nym ro zu mie niu cho dzi
o o pu sz cze nie przez jed no stkę bli skiej jej ku l tu ro wo prze strze ni jed -
ne go kra ju, w ra mach któ re go obo wiązu je swo bo da prze mie sz cza nia,
i osie d le nie się w in nej prze strze ni kultu rowo- pań stwo wej. W Austrii
połowy XIX wie ku te wstę p ne założe nia mo ż na za sad ni czo od nieść
do zmia ny mie j s ca za mie sz ka nia w ra mach sa mej mo na r chii. Po
pierwsze, swo bo da pod ró żo wa nia po kra ju była mo c no ogra ni czo na.
O wy da nie do ku men tów pod ró ży trze ba było wy stę po wać do władz
za ka ż dym ra zem, kie dy się chciało opu ścić mie j s ce stałego po by tu
i uza sad nić to nie zbędną ko nie cz no ścią pod ró ży. Po dru gie, au stria cki
pod da ny mu siał ubie gać się o dwa ty pu do ku men tów: je den obo -
wiązujący na te re nie da nej czę ści składo wej mo na r chii, dru gi wy da -
wa ny przez or gan admi ni stra cyj ny wy ższe go sto p nia w przy pa d ku
pod ró ży do in nej czę ści kra ju (Pokorná 2004, s 10). Dla te go też z dzi -
sie j sze go pun ktu wi dze nia prze pro wa dze nie się mię dzy dwo ma od -
mien ny mi et ni cz nie, ku l tu ro wo i admi ni stra cyj nie jed no stka mi skła-
dowy mi pa ń stwa Hab s bu r gów wy pełnia za sad ni czo zna mio na emi -
gra cji.   

 W ta kich wa run kach hi sto ry cz nych mąż pi sar ki Jo sef Němec, któ -
ry był urzęd ni kiem po da t ko wym, zde cy do wał się wy je chać z Czech
na Wę gry. Przez swo ich przełożo nych był okre śla ny ja ko do bry
urzędnik, ale jed no cze ś nie ja ko „Ultra czech”. W 1851 ro ku, będąc
świa do mym zmia ny kli ma tu poli ty cz ne go oraz po ten cja l nych re pre -
sji, zde cy do wał się złożyć wnio sek o prze nie sie nie. Liczył też na szy -
b szy awans w stru ktu rach ad mi ni stra cji po da t ko wej. Je go żo na, pod -

ów czas już zna na pi sar ka, zde cy do wała się po zo stać w Cze chach.
Osta te cz nie w 1853 ro ku po li ty cz na przeszłość z okre su przed rewo -
lucyj ne go do padła Jó ze fa na Wę grzech. Kie dy już bo wiem Božena
pod wpływem społecz ne go na ci sku osta te cz nie zde cy do wała się prze -
pro wa dzić (Pokorná 2004, s. 13–14), wład ze au stria c kie wszczęły
prze ciw ko nie mu po stę po wa nie dyscyplinarne, w wy ni ku którego zo -
stał usu nię ty z urzę du i Němcovie mu sie li wra cać do Czech. Przez
ponad dwa la ta jed nak małżon ko wie ży li w swo i stym roz kro ku mię -
dzy Pragą, gdzie mie sz kała Bo że na z dzie ć mi, a Mi sz ko l cem (dzi sie j -
sze Wę gry) i Ba laški mi Ďarmotami (dzi sie j sza gra ni ca słowac ko-wę -
gie r ska), gdzie prze by wał jest mąż. Pozo sta wa li jed nak w ścisłym
kon ta kcie li sto wym, a pi sar ka kil ku kro t nie od wie dziła mę ża na Wę -
grzech. Przez ponad dwa la ta mu siała się za tem kon fron to wać z samą
ko nie cz no ścią emi gra cji, jak też od mien no ścią wę gie r skie go śro do wi -
ska kul tu ro we go, w któ rym miałaby się od na leźć. 

 W swo jej ana li zie za mie rzam sku pić się na ko respon den cji Něm-
covej z te go okre su oraz na jej dzien ni ku pod ró ży Vzpomínky z ce sty
po Uhřích wy da nym w 1854 ro ku. Chciałbym za sta no wić się nad na -
stę pujący mi py ta nia mi. Czy kon takt z od mien nym sty lem ży cia mógł
wpłynąć na jej et niczną, ku l tu rową oraz płciową to ż sa mość? Czy opór 
przed wy ja z dem na Wę gry sta no wił isto t ny mo ment dla kształto wa nia 
się jej ko bie ce go „ja”? I w ko ń cu, czy emi gra cja mogła być dla
Němco vej czyn ni kiem uru cha miającym pro ces eman cy pa cji wo bec
mę ża? 

Model ko bie cej to ż sa mo ści i dziennik podróży

W cze skim pi śmien ni c twie XIX wie ku wy two rzył się spe cy fi cz ny
mo del kre o wa nia ko bie cej to ż sa mo ści od po wia dający mę skie mu za -
potrze bo wa niu na ko bie tę za an ga żo waną w ruch od ro dze nia na ro do -
we go. Dys kurs na ro do wy wy pro du ko wał ideał cze skiej pa trio t ki, we-
dług któ re go cze ska ko bie ta po win na była być wszech stron nie wy -
kształconą matką i stra ż niczką do mo we go og ni ska, przy czy niającą
się do edu ka cji no wych po ko leń pa trio tów i po mna ża nia majątku na -

7 8



ro do we go. Ideał ten jest chy ba naj le piej wi do cz ny właś nie we wcze s -
nych wie r szach Boženy Němcovej pub li ko wa nych w połowie lat
czter dziestych (Fi li po wicz 2008, s. 155). Czy jed nak do świa d cze nie
emi gra cji zre wi do wało te pro gra mo we pa trio ty cz ne założe nia? Czy
z ko re spon den cji pi sar ki oraz ze wspo mi na ne go dzien ni ka pod ró ży
nie wyłania się ob raz zna cz nie wię kszej ko bie cej nie zale ż no ści, uru -
cho mio ny właś nie przez do świa d cze nie mie rze nia się z sy tu acją emi -
gra cji? 

Po win ni śmy zwró cić je sz cze uwa gę na sy tu a cję pi sa nia dzien ni ka
pod ró ży. Jest to bo wiem spe cy fi cz ny ga tu nek li te ra cki, za któ re go
pod sta wową ce chę dys tyn ktywną uz na je się te mat opa r ty na ze w nę -
trz nym fa kcie pod ró żo wa nia, ro zu mia nym ja ko pro ces po zna w czy
(Do min te 2016, s. 139–144). Je go istotą jest z ko lei spo t ka nie pod ró -
żujące go pod mio tu z nie znaną rze czy wi sto ścią, przy czym nie jest
ważne na pię cie geo gra fi cz ne, ale kultu rowo- cywili zacyj ne, któ re za -
cho dzi mię dzy pod ró ż ni kiem a nową prze strze nią. Wiąże się z nią też
kon ce p cja pod mio tu na rra cyj ne go – me dium, któ re in te gru je ze w nę -
trz ne po zna nie z in fo r macją o so bie, czy li łączy w swo jej opo wie ści
in fo r ma cję o obie kty w nym świe cie z ra po r tem o włas nym sta nie du cha. 
Sy tu a cja prze strzen ne go wy ob co wa nia sta no wi dla pod mio tu narra -
cyj ne go wy zwa nie, pro wo kujące do ciągłego po rów ny wa nia opi sy-
wa ne go „tu taj” (za zwy czaj nie zna ne go, no we go i ob ce go) z przy -
woływa nym w pa mię ci „tam” (zna ne go i swo j skie go). Po zo sta je on
za tem w na pię ciu ciągłego okre śla nia się wo bec obu prze strze ni, a tak-
że ciągłego okre śla nia włas nej to ż sa mo ści (Ko zicka 2003, s. 78–79).
Dla te go też in te re sujący mnie tekst li te ra cki jest do brym po lem ob ser-
wa cy j nym dla zba da nia ele men tów po ten cja l nej prze mia ny toż sa mo -
ścio wej wy wołanej ko nie cz no ścią kon fron ta cji z obcą prze strze nią
ku l tu rową. 

Węgry i Węgrzy 

Zacząć na le ży od na sta wie nia pi sar ki do mie j s ca po ten cja l nej emi -
gra cji. Jej po ję cie o Wę grzech przed wy ja z dem mę ża było ra czej

nikłe, na to miast je go pie r wsze li sty nie sprzy jały bu do wa niu po zy -
tyw ne mu wi ze run ku kra ju, dokąd miałaby się ewen tu a l nie prze pro -
wa dzić. Już 3 sty cz nia 1851 ro ku, za raz po przy je ź dzie z Pra gi do Mi -
sz ko l ca, pisał do żo ny, że ka ż de mu od ra dzałby prze pro wa dz kę, jest to
bo wiem dzi w ny i za pó ź nio ny cywi liza cy j nie kraj, któ ry w ogó le mu
się nie pod oba: 

Mužeš si po my s lit, jak jsou zde pošty zřízeny, když se člověk asi 20 mil cesty tak
dlouho tlouct musí, a na ten způsob máš tu všecko tak (Němcová 2003, s. 163). 

Ogó l nie z li stów od mę ża z te go pie r wsze go okre su nie wy ni ka
wprost, że by na ci skał na żo nę, by jak naj szy b ciej prze pro wa dziła się
na Wę gry. W wa r stwie de kla raty w nej jest wręcz prze ciw nie. Jo sef
Němec pi sze do Boženy, że na pe w no nie spo do bałoby się jej tu taj i że
so bie na wet nie wy ob ra ża, że by mogła przy je chać, pod róż bo wiem
jest stra sz nie dro ga (Němcová 2003, s. 164–165, 167). Jed no cze ś nie
jed nak w wie lu li stach Němca prze bi ja się rze czy wi sta i szcze ra, a nie
kon we ncjo nal na i ty po wa dla dzie więtna stowie cz nej epi sto lo gra fii tę -
sk no ta za żoną. Na rze ka na rozłąkę, pi sze o od czu wa nym smu t ku
i o nie moż li wo ści nor ma l ne go fun kcjo no wa nia w sta nie kom ple t ne go
osa mo t nie nia (Němcová 2003, s. 166, 179). Mo ż na to za tem uz nać za
fo r mę po śred nie go i emo cjo nal ne go na ci sku na żo nę. Na le ży oczy wi -
ście po sta wić so bie py ta nie, czy Němcová nie od czu wała po do bnej tę -
sk no ty za mę żem, któ ra mo ty wo wałaby ją do uczy nie nia wszy stkie go, 
że by jak naj szy b ciej do nie go dołączyć. Nie ma my wpra w dzie do dys -
po zy cji sto so w ne go ma te riału ba da w cze go, któ ry mógłby nam po móc 
zna leźć od po wiedź na to py ta nie, po nie waż wszy stkie li sty pi sar ki do
mę ża z te go okre su zo stały zare kwi ro wa ne przez au striacką po li cję,
i nie wie my, czy pi sała do nie go w po do bnym du chu. Po zo stają nam
wyłącz nie do wo dy po śred nie, któ re wska zują na to, że nie od czu wała
zby t nie go dys kom fo r tu z po wo du rozłąki. Po pie r wsze, w całej jej
zachowanej ko re spon den cji z 1851 ro ku, na wet tej naj bar dziej in tym -
nej z przy ja ciółka mi, nie od naj dzie my ani śla du wy ra ża nia głębo kiej
tę sk no ty za mę żem. O je go po by cie na Wę grzech pi sze rze czo wo i nie
dołącza do te go na wet skon wencjo nalizo wa nej afe kta cji, a w do da t ku

9 10



nie wy ra ża się o nim ina czej niż Němec. Co wię cej, w jej li stach do
zna jo mych z przełomu 1851 i 1852 ro ku, kie dy mąż przy je chał na ja -
kiś czas do Pra gi, od najdujemy dro b ne wska zów ki świadczące o tym,
że re a l ne i co dzien ne po ży cie małżon ków nie na le żało do najłatwie j -
szych. W eufe mi sty cz ny spo sób pi sze sio strom Rot to vym o awan tu -
rach czy też o tym, że pó j dzie z mę żem do te a tru, je dy nie je że li
dołączą przy ja ciółki (Němcová 2003, s. 222). Z ko lei Jo han na Mužá-
ková (pó ź nie j sza pi sar ka Karolína Světlá) 7 ma r ca 1853 ro ku pi sze do
Němcovej, że chę t nie by ją od wie dziła, ale za pe w ne w do mu stra szy
Němec (Němcová 2004, s. 29). In ny mi słowy na pod sta wie za cho wa -
nej ko re spon den cji mo ż na się do my ślać, że sy tu a cja wy ja z du mę ża,
na wet w ob li czu po zo sta nia sa mej w Pra dze z dzie ć mi, była dla pi sar ki 
ra czej kom fo r to wa. 

Ma my za tem do czy nie nia z na stę pującym pun ktem wyj ścia, za -
nim je sz cze doszło do ze t k nię cia się ko bie ce go pod mio tu z emi gra -
cyjną prze strze nią ku l tu rową: ob raz Wę gier ry sujący się w li stach od
mę ża nie jest za chę cający, a re la cja z nim sa mym nie sta no wi do sta te -
cz nej mo ty wa cji do stwo rze nia po zy tyw ne go na sta wie nia do no we go
kra ju, któ re przełożyłoby się na rze czy wistą chęć wyemi gro wa nia.
I rze czy wi ście, Němcová nie wy ra bia so bie naj le p sze go zda nia o Wę -
grzech. Już w tra kcie pie r wszej pod ró ży jej post rze ga nie no we go kra -
ju jest zde cy do wa nie ne ga ty w ne. W li ście do Antonína Kle men ta
z cze r w ca 1851 ro ku pi sze: 

[…] ale jsou dalece pozadu ti Maďaři [...] ovšemže také suroví a zdivočili jsou“
(Němcová 2003, s. 187). 

Nie bar dzo jed nak wia do mo, na pod sta wie cze go kon stru u je swo je 
da le ko idące sądy. Niewątpli we w jej oce nie Wę grów wy ra ź nie po -
brzmiewa po pu la r ne w Cze chach w pie r wszej połowie XIX wie ku
prze ko na nie o tym, że ję zyk i na ro do wy cha ra kter są nie roze rwa l ne
(Le e r se en 2006, s. 97–101, 122–126, 177–185; Hroch 2009, s. 82–94).
Było ono ukształto wa ne pod wpływem Her de ro wskie go i Humbo ld -
to wskie go ro zu mie nie ję zy ka ja ko wy ra zu cha ra kte ru na ro do we go,
w ra mach któ re go ję zyk prze stał być ne u tra l nym śro d kiem ko mu ni ka -

cji, ale stał się „skar b nicą” zwy cza jów, mo ra l no ści, lo sów hi sto ry cz -
nych oraz aspi ra cji da nej wspól no ty (Loužil 2005, s. 642). Dla wy cho -
wa nej i żyjącej w dwu ję zy cz nej cze sko- nie miec kiej prze strze ni Czech 
pi sar ki ze t k nię cie się z nie na leżącym do gru py ję zy ków indo euro pe j -
skich wę gie r skim sta no wiło więc ro dzaj szo ku, co było do sta te cz nie
si l nym po wo dem, że by ne ga ty w nie oce niać użyt ko w ni ków te go
w domy śle „bar ba rzyń skie go” ję zy ka. 

Jest ra czej mało pra wdo podo b ne, że by pi sar ka w tra kcie pie r wszej
pod ró ży na Wę gry zgłębiła za wiłości wę gie r skiej le ksy ki. Nie sta no -
wiło to jed nak dla niej prze szko dy, że by we Vzpomínkách z ce sty po
Uhřích wy po wie dzieć się na te mat wę gie r skich wul ga ry z mów i od ra -
zu połączyć ich wy stę po wa nie z wę gie r ski mi ce cha mi na ro do wy mi: 

Nikdo ale snad na světě nezná více hřešit, proklínat, než Maďar, pro to má tolik
původních hrozných slov, že se mu z úst řinou jako rachot hromu [...]. Maďar je
hrubých mravů, prchlý, a kdo ho rozvhněvá, běda mu, od pu stit nezná tak brzy; [...]
k práci ale lenivý a s výmysly prospěšnými, důvtipnými hlavu si pranic netrápí [...].
Pravá povaha jeho ale není hrdinská, ba spíše povolná až k bojácnosti naklaněná
(Němcová 1955, s. 43).

Oce na wę gie r skie go cha ra kte ru na ro do we go nie bie rze się wyłącz -
nie z po bie ż ne go kon ta ktu z ję zy kiem wę gie r skim. Jest ona ra czej po -
chodną ogó l nej oce ny Wę gier ja ko kra ju o zna cz nie ni ż szym po zio -
mie roz wo ju cywi liza cyj ne go niż Cze chy. Nar ra to r ce dzien ni ka pod -
ró ży prze de wszy stkim rzu ciły się w oczy brud, bałagan i złe wa run ki
hi gie ni cz ne: 

[…] špatná večeře a ještě se špatnějším no c le hem v špinavé jízbě; Rozsáhlý park, ale
všecko zanedbáno; nízká stavení [...] když se dovnitř podívá, není žádného pohodlí,
ani souměrnosti ani vkusu. Stavení jsou z bláta vy sta vě na [...] domky malé, okénka
v nich o málo větší než dlaň, která za celý rok se neotevřou takže člověka puch ztu -
chli ny až zaraží [...] podlaha je utlučený mlat [...] po dvoře a po zahradě takový
zvláštní nepořádek, který se jen Maďaru líbit může. Všecka nečistota z domů stéká
buď po stružkách aneb se vynáší na ulici do velkých louží, jichž bývá v ulici po dvou
i třech; taktéž se všecko smetí shází na ulici a všechny zde chli ny [...]. Uherské bláto je
světoznámé, ale kdo ho neviděl, ten si o něm nemůže udělati ponětí; Smutné jest, že se 
neuznává, že [...] jsou příčinou rozličných tam nemocí; zvlášť když se to paří, z jara, je 
tam takového zápachu po ulicích, až hlava bolí (Němcová 1955, s. 15, 23). 
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Wpra w ne oko obse r wa tor ki, przy je ż dżającej z bar dziej za awan so -
wa nej cywi liza cy j nie czę ści mo na r chii, po zwo liło jej też do ko nać
oce ny spo so bu or ga ni za cji prze strze ni pu b li cz nej. Prze je ż dżając
przez Peszt, za uwa ża wpra w dzie je go po zy ty w ne aspe kty, jak np.
prze stron ny i czy sty dwo rzec ko le jo wy, sze ro kie pla ce oraz pię k ne
bu dyn ki uży te cz no ści pu b li cz nej. Jed nak to po zy ty w ne wra że nie jest
zdo mi no wa ne przez ob se r wa cję li cz nych walących się chałup i brud -
nych karczm. Ogó l nie za tem stwier dza, że w Pe sz cie zde cy do wa nie
naj le piej jest pa trzeć na Du naj (Němcová 1955, s. 12–13). W da l szej
czę ści te kstu pie r wsze ne ga ty w ne wra że nie już ty l ko się utrzy mu je: 

Ha t va nye, městečko maďarské vystavené naskrz z blátových cihel; Miškovec [...] 
je rozsáhle, ale nepořádně stavěné město (Němcová 1955, s. 16–21). 

Zde cy do wa nie jed nak bra ku je jej pu b li cz nej prze strze ni służącej
do rekreacji, co po wo du je, że mie j s co wa lud ność wy sia du je na brud -
nych uli cach w smro dzie, ku rzu i ża rze słone cz nym (Němcová 1955,
s. 23–24). Wa r to tu za zna czyć spe cy fi kę ko bie cej pe spe kty wy, po nie -
waż Němcová ewi den t nie oce nia Wę gry pod kątem mo ż li wo ści zdro -
we go i bez pie cz ne go wy cho wa nia młod szych dzie ci. Oce na ta ze zro -
zu miałych wzglę dów nie jest po my śl na.

Ko lejną kwe stią, któ ra sto sun ko wo czę sto po ja wia się w li stach
i dzien ni ku pod ró ży Němcovej, jest spo sób podró żo wa nia, a ści ślej
rzecz uj mując, za co fa nie komu nika cy j ne pa nujące w tym kra ju. Z jed -
nej stro ny wy da je się to po niekąd dzi w ne, po nie waż tra dy cy j nie z ko -
biecą per spe ktywą nie wiąże się zain tere so wa nia taką pro ble ma tyką.
Z dru giej jed nak stro ny przy od by ciu tak długiej i męczącej pod ró ży
wsze l kie nad mie r ne uciążli wo ści dla pod ró żujące go mu siały być in -
ten sy w nie od czu wa ne i stać się w na tu ra l ny spo sób obiektem ob se r -
wa cji i oce ny. Po prze je cha niu wę gie r skiej gra ni cy i do ta r ciu do Pres s -
bu r ga na rra tor ka dzien ni ka od no to wu je, że wa go ny wę gie r skich po -
ciągów są sze ro kie, wy god ne i do brze wy po sa żo ne (Němcová 1955,
s. 11). Po tem jed nak jest już du żo go rzej, stan dróg i po ja z dów na rra -
tor ka oce nia ja ko bar dzo zły, co też z pe w no ścią nie za chę cało do emi -
gra cji: 

Naše ekvipáže, patřila vlastně k zemanským, ačkoli byla velmi nepěkná [...] má as 

tu podobu jako řeznický vozík v Praze; jedeme [...] na vozech velmi bídných,
střeseme se tedy řádně na té cestě; zde to ale jinák není, a musí být člověk spo ko jen,

když nemusí jet na hnojníku (Němcová 1955, s. 14). 

Wę gier ki 

W kon te k ście wpływu kon fron ta cji z wę gierską prze strze nią ku l tu -
rową na kształto wa nie włas nej ko bie cej pod mio to wo ści naj waż nie j -
szy wy da je się kon takt z wę gie r ski mi ko bie ta mi. Za nim jed nak prze j -
dę do ana li zy zna cze nia ob ra zu Wę gie rek, ja ki po so bie po zo sta wiła
Němcová, ko nie cz ne bę dzie przy j rze nie się pod mio to wej samo świa -
do mo ści, jaką w cza sie wy ja z du na Wę gry miała pi sar ka. Wspo mi -
nałem już o mo de lu na ro do wej ko bie co ści two rzo nym przez cze ski
dys kurs na ro do wy, do któ re go uma c nia nia li te ra cka twó r czość Něm-
covej niewątpli wie się przy czy niała. W ży ciu pry wa t nym, jak to za -
zwy czaj by wa, dys kur sy w ne no r my ko bie co ści pi sar kę mocno uwie -
rały. Z jed nej stro ny na przełomie lat czter dzie s tych i pię ć dzie siątych
była już uz naną oso bo wo ścią li te racką, in ten sy w nie ucze st niczącą
w inte le ktua l nym i ar ty sty cz nym ży ciu pra skiej eli ty na ro do wej. Po-
wo dowało to, że miała zde cy do wa nie rosnące aspi ra cje eman cypa cy j -
ne, ta k że w za kre sie po za małże ń skich re la cji in tym nych. Na przykład
w li ście do przy ja ciółki Ve ro ni ki Vrbíkovej ze sty cz nia 1851 ro ku pi -
sała: 

[…] co ti mužští o mé oso b no sti soudí, to nebudu Ti opa ko vat, ti nás obyčejně
obelhávají, jednou z nás andělé, jednou ďably tvoří, [...] mohlo z nás být něco jiného,
kdy by chom měly lepší zřízené školy (Němcová 2003, s. 169). 

Z dru giej jed nak stro ny ja ko wy cho wa na w miesz czańsko -au -
striac kiej ku l tu rze Cze sz ka była nie ustan nie pod da wa na pre sji by cia
do sko nałą go spo dy nią do mową, w któ rej to ro li bar dzo źle się sa ma
od naj dy wała. W li ście do Ja na He l ce le ta pi sała, że czu je się w tej ro li
jak po zba wio na du szy ma szy na (Němcová 2004, s. 141). 

Opis Wę gie rek mo ż na za tem po tra kto wać ja ko zwie r ciadło, w któ -
rym od bi ja się włas na ko bie ca to ż sa mość obse r wa tor ki. Jak się mo ż na 
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do my ślać, nie za wie ra on, po do b nie jak w przy pa d ku in nych ele men -
tów wę gie r skiej rze czy wi sto ści, po zy tyw ne go war to ścio wa nia, któ re
mogłyby sta no wić in spi ra cję do na śla do wa nia. Němcová w swojej na -
rra cji two rzy mo de lową fi gu rę wę gie r skiej ko bie ty, sta no wiącą źródło 
ró ż ni cy. W du żej mie rze pełni ona ro lę kon soli da to ra włas nej to ż sa -
mo ści. W przy pa d ku wię kszo ści cech wę gie r skich ko biet jest to kon -
so li da cja po przez ne ga cję. Poja wiają się jed nak ele men ty, któ re sta no -
wią dla Němcovej uza sad nie nie dla włas ne go prze kra cza nia gra nic
na rzu ca ne go jej mo de lu ko bie co ści. 

Pie r wszym ele men tem, któ ry chciałbym wziąć pod uwa gę, jest
wygląd. Wę gier ki zda niem Němcovej są wy ro ś nię te, ale po zba wio ne
pię k nych i za okrąglo nych ko bie cych kształtów. Uwie l biają bi żu te rię i
krzy kli we ubra nia, jed nak ich włosy są tak tłuste, że aż z nich ka pie.
Zresztą nie ty l ko włosy, całe sma rują się słoniną. Ten po li to wa nia
god ny ob raz do pełnia wy raz ich twa rzy – po chmu r ny i obo ję t ny
(Němcová 1955, s. 17, 41, 45). Na pod sta wie te go opi su mo ż na
stwier dzić, że na rra tor ka kon so li du je w so bie prze ko na nie o na tu ra l -
nym i skro mnym ko bie cym pię k nie, któ re jed nak mu si spełniać pod -
sta wo we stan dar dy hi gie ni cz ne. Co wię cej, nie mo że ono opie rać się
wyłącz nie na ko bie cej fi zy cz ność, lecz mu si ta k że sta no wić od zwier -
cied le nie sta nu du cha, któ ry uja w nia się w wy ra zie twa rzy. Tu do cho -
dzi ko le j ny ele ment oce nia ny przez na rra tor kę na der kry ty cz nie,
a mia no wi cie sto su nek Wę gie rek do sfe ry ducho wo-in tele ktual nej: 

Paní sedí ve svém pokoji, baví se buď ženskými pracemi, buď je-li velmožná,
nějakými titěrkami, neboť čtení a duševní takové zábavy jen některá miluje, podívá se 
po zahradě, poklepá si v parádním pokoji, když přijdou návštěvy, strojí se k poled-
nímu, po obědě pospí, a tak ujde příjemně čas (Němcová 1955, s. 41). 

Mo ż na za dać py ta nie, czy po wy ższy opis zna cz nie od bie gał od
kon dy cji inte le ktua l nej pra skich mie sz cza nek. Ra czej nie, one rów -
nież po wszech nie uz na wały ku po wa nie książek i cza so pism za mar -
no tra w stwo, a swo je roz mo wy kon cen tro wały głów nie wo kół ubrań,
bez cze l no ści służ by i pi kan t nych plo tek (Světlá 1880, s. 129–130).
Jed nak tu w kon fron ta cji z ob cym ele men tem na ro do wym docho dzi
do kon so li da cji eman cypa cyj ne go ele men tu ko bie cej to ż sa mo ści. 

W in te re sujący spo sób przed sta wia się rów nież po dej ście na rra tor -
ki dzien ni ka pod ró ży do spo so bu pro wa dze nia przez wę gie r skie ko -
bie ty go spo da r stwa do mo we go. Uja w nia się w nim bo wiem swo i sta
am bi wa len cja uczuć wo bec trans gre sji si l nie zinte rnali zo wa nej mie -
sz cza ń skiej no r my ku l tu ro wej. Jak już wspo mi nałem, ro la go spo dy ni
do mo wej Němcovą mo c no ogra ni czała i szcze rze nie lu biała tej czę ści 
wzo r ca ko bie co ści. Kie dy jed nak sty ka się z od mienną wę gierską
normą, któ ra nie wy ma ga od ko biet pełne go uto ż sa mie nia się z pro wa -
dze niem go spo da r stwa do mo we go, kon stru u je swoją na rra cję w to nie
wy ższo ści i du my z po sia da nia pra kty cz nych ko bie cych umie ję t no ści:

[…] zavaření ovoce [...] toť jediné odvětví hospodářství, jemuž se rády věnují;
v domácnosti vede se všecko hlučně a bohatě; jen trochu možná paní musí mít
„kuchárku“ [...]. Co jen trochu možný dům je, tam se nestará paní o hospodářství [...]
poručí, co se bude vařit, ale do kuchyně nejde se podívat, to by věru hanba bylo.
Velice se tomu divily, že u nás i vznešené paní se nestydí v čas potřeby jít do kuchyně
vařit a že vařit umí. [...] U nás [...] hledí se vždy na jakost jídel, zde na mnohost“
(Němcová 1955, s. 26, 41–42).

Wi dzi my za tem, że główną wadą Wę gie rek jest nie umie ję t ność
go to wa nia. Położe nie tak du że go na ci sku na ten aspekt ob cej ku l tu ro -
wej co dzien no ści mo że chy ba świa d czyć o pró bie ko m pen sa cji włas -
nych nie do ciągnięć w tej sfe rze. 

Rów nież sto su nek wę gie r skich ko biet do ży cia ro dzin ne go i wy -
cho wa nia dzie ci pod da ny jest kry ty cz nej oce nie: 

Maďarky nemají mnoho dětí, obyčejně dvě, tři, a na těch nevisí s velkou láskou
a pečlivostí [...] není rodinný poměr tak srdečný a útulný, jak by měl být (Němcová
1955, s. 45). 

Na pod sta wie po wy ższe go fra g men tu mo ż na od two rzyć ró ż ni cę
ku l tu rową w po dej ściu do ro li ma t ki. Wi dać, że do mie sz cza ń skiej ku -
l tu ry Czech prze ni kał już wte dy z Za cho du dys kurs o sa kra l nym
wręcz cha ra kte rze miłości ma cie rzy ń skiej. Jak pi sze Eli sa beth Ba din -
ter, wiek XIX zaczął bez ko ń ca wysławiać słody cze ma cie rzy ń stwa,
któ re prze stało być tra kto wa ne ja ko na rzu co ny obo wiązek, a stało się
za ję ciem god nym naj wię kszej za zdro ści i naj mi l szym, ja kie mogłaby
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so bie wy ob ra zić ko bie ta (Ba din ter 1998, s. 128). Ewi den t nie od -
działywa nie te go dys ku r su na Wę grzech nie było je sz cze zbyt si l ne,
dla te go też Němcová mogła w kon fron ta cji z Wę gier ka mi skon so li do -
wać rów nież ten ele ment swo jej ko bie cej to ż sa mo ści. 

Osta t nią już kwe stią, którą na rra tor ka w od nie sie niu do wę gie r -
skich ko biet za uwa ża, to ich zna cz nie lu ź nie j sza niż w Cze chach oby -
cza jo wość se ksu a l na. Pi sze mia no wi cie: 

[…] poměr manželů je velmi svobodný; někteří srozuměvše se, žíjou každý v jiném
poměru, jiní zase se rozejdou [...]. Vůbec je obcování mužského pohlaví s ženským
velmi svobodné a kon ve r sa ce vede se ve společnostech někdy tak závadná, že by paní
z au s lan du neslušností, ne-li hůře, nazvala ten zvyk zakořeněný, jenž nikomu zde
nezdá se být hříchem (Němcová 1955, s. 45).

Wa r to od no to wać, że na rra tor ka nie do ko nu je w tym przy pa d ku
już tak su ro wych ocen. Lu ź nie j sze oby cza je w sfe rze in tym nej nie wy -
dają jej szcze gó l nie gorszące, a mo ż na na wet po wie dzieć, że uświa da -
mia so bie wy miar kul tu ro we go kon stru kty wiz mu w tej sfe rze lu dz kie -
go ży cia. Sko ro bo wiem w in nej ku l tu rze kwe stie swo bo dy w re la -
cjach in tym nych nie są tra kto wa ne ja ko grzech, to mo że na le ży re -
strykcy j ny sto su nek do nich pod dać re wi zji. Jest to je dy ny przy pa dek,
kie dy wę gie r skie no r my ku l tu ro we wy dają się sta no wić dla Němcovej 
ro dzaj in spi ra cji. 

Niechęć do przepro wa dz ki 

Przed sta wiłem po wy żej ogó l ny sto su nek pi sar ki do Wę gier, gdzie
miała się prze pro wa dzić z Czech. Po wo dów sprzy jających pod ję ciu
ta kiej de cy zji trud no się w re la cji pod ró ż ni czej i ko re spon den cji
Němcovej do szu kać. Kraj ten nie ja wi się z pe spe kty wy mie sz kan ki
za awan so wa nych cywi liza cy j nie Czech ja ko mie j s ce, w któ rym
chciałby się osie d lić na stałe z ro dziną. Dla te go też w jej działaniu nie
wi dać spe cja l ne go po śpie chu w ce lu dołącze nia do mę ża. Stan za wie -
sze nia trwał, jak już wspo mi nałem, ponad dwa la ta, a pi sar ka osta te cz -
nie pod jęła de cy zję o prze pro wa dz ce z młod szy mi dzie ć mi do pie ro
w 1853 ro ku. 

Na pod sta wie wyłaniające go się z jej ko re spon den cji i dzien ni ka
pod ró ży sto sun ku do Wę gier mo ż na wy wnio sko wać, że cha ra kter no -
we go mie j s ca sta no wił je den z głów nych po wo dów, dla któ rych zwle -
kała. Ni g dzie jed nak nie zo stało to wy po wie dzia ne wprost. Nie chęć
do Wę gier uja w nia się w spo sób nie w pełni uświa da mia ny po przez
za blo ko wa nie li te ra c kiej we ny twó r czej oraz w re a kcjach psy choso-
ma ty cz nych. W li ście z wrze ś nia 1852 ro ku wysłanym z Ba lašskich
Ďarmot do Žofii Rot to vej pi sze: 

Já nevím, zde nemám žádné krásné básnické sny, ale jako že může být mysl
básnická, když musím jíst [...] sama taková hloupá jídla, zvlášť když k tomu ještě bob
přidám. Věru byl by čas, abych se vrátila k mé pražské stravě (Němcová 2003, s. 257).

Z ko lei w li ście do małżon ków Ha nuš o vych wysłanym już po prze -
pro wa dze niu się na stałe w 1853 na rze ka na stan zdro wia, któ ry po
przy je ź dzie zna cz nie się po go r szył: 

Těšila jsem se, že mi ten uherský vzduch půjde k duchu a že se trochu zotavím, ale 
naděje mne zmýlila. Ještě jsem neměla zde hodinu spo ko je nou, nejenom že mám
ustavičně v žaludku křeče a bolesti v levém boku že se s ob vy klou neústupností vrátili
(Němcová 2004, s. 40-41).

Ba da ny ma te riał za wie ra jed nak śla dy zwer bali zo wa nych po wo -
dów nie chę ci Němcovej do opu sz cze nia Czech. Mo ż na je po dzie lić
za sad ni czo na dwa ty py: po wód ofi cja l ny, wy ra żo ny wprost, i po wód
ukry ty, któ ry jest w ofi cja l nej wer sji uta jo ny i udało się go zre kon stru -
o wać na pod sta wie in tym nej ko re spon den cji pi sar ki. Tym pie r wszym
po wo dem jest po woływa nie się na do bro dzie ci, któ rym po win no się
za pe w nić dobrą edu ka cję. Němcová w ko re spon den cji z przy ja ciółmi
pod kre śla wie lo kro t nie, że na Wę grzech są wyłącz nie szkoły wę gie r -
skie (Němcová 2003, s. 214). Ze zro zu miałych pa trio ty cz nych wzglę -
dów jej dzie ci wyłączo ne zo stałyby z cze skie go pro ce su edu kacy j ne -
go, któ re go była prze cież za go rzałą orę do w niczką. Co chy ba jed nak
go r sze, nie byłyby na wet ob ję te kształce niem w uni wer sa l nym ję zy ku
mo na r chii, czy li nie mie c kim. Oz na czałoby to ich całko witą mar gina -
li za cję oraz za mknię cie wie lu ście żek po ten cja l nej au stria c kiej ka rie -
ry za wo do wej. Edu ka cja w ję zy ku wę gie r skim, kom p le t nie z pun ktu
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wi dze nia ich ro dzi ców nie przy da t nym, byłaby działaniem na szko dę.
Nie jest to jed nak je dy na przy czy na nie chę ci do szkół wę gie r skich.
Wię kszy pro blem sta no wił fakt, że było one al bo ko ście l ne, al bo na -
ucza li w nich ka to lic cy du cho w ni, o któ rych Němcová miała jak naj -
go r sze zda nie, czemu dała wy raz w li ście do Antonína Kle men ta
z cze r w ca 1851 ro ku („[…] v gymnázium jsou pro fe soři františkáni,
náramní hlupáci”; Němcová 2003, s. 187).

Dru gim i za ra zem ukry tym powodem wy da je się być zdo by cie
przez Němcovą zna cz nej swo bo dy w związku z wy ja z dem mę ża. Jo -
sef Němec nie sta no wił dla pi sar ki w tym cza sie już in spi rujące go pa r -
t ne ra za rów no pod wzglę dem in tym nym, jak też inte le ktua l nym.
W ka ż dym bądź ra zie w ko re spon den cji z in te re sujące go nas okre su
na tra fia my na bar dzo in tym ne li sty Němcovej ad re so wa ne do mie sz -
kające go na Mo ra wach Ja na He l ce le ta, do kto ra na uk me dy cz nych
i przy rod ni czych. Wyni ka z nich, że pi sar kę w 1851 ro ku łączyła z He -
l ce le tem fo r ma re la cji miłos nej i nie obe cność mę ża zde cy do wa nie
ułatwiała jej pod trzy my wa nie. W li ście z sie r p nia 1851 ro ku pi sze na
przykład: 

Jen to bylo by mi nemilé, kdy by ste se s Němcem zde se t ka li. [...] (Němcová 2003,
s. 190), 

na to miast w li ście z grud nia te go sa me go ro ku go pro si: 

Nepiš mi teď stranu té mé otázky nic, neboť mám ve zvyku, když muž je doma,
dávat mu moje listy číst (Němcová 2003, s. 220).

Upro sz cze niem byłoby jed nak sądzić, że cho dzi wyłącz nie o prze -
strzeń po trzebną do nie skrę powa ne go kon tynu o wa nia ro man su lub in -
nej fo r my za żyłości in tym nej. Sądzę, że bar dziej cho dzi tu o ogó l ne
po czu cie wol no ści od małże ń stwa, w któ rym żyła już od czte r na stu
lat. Z li stu do sióstr Rot to vych z wrze ś nia 1851 ro ku do wia du je my się, 
że Němcová spę dza z dzie ć mi le t nie wa ka cje w gó rach w oko li cach
Českiej Třebovej we Wschod nich Cze chach. Z to nu li stu nie wy ni ka,
że by wo l ny czas za mie rzała po świę cić ko le j nej wi zy cie u mę ża na
Wę grzech. Wręcz prze ciw nie, wy da je się, że jest na łonie przy ro dy

prze szczę śli wa, prze de wszy stkim ze wzglę du na spo kój i od czu waną
wol ność: 

[…] po my s le te, co já tu všecko mám. Hory, lesy, rozkošné vyhlídky, vodu jako
krystal, lázně, samotu; spra ved li vou smetanu, dobrý chléb s chutným máslem [...] po
jídle čte se v lese výborná nějaká kniha [...]. A tak máme všecko, věřte, moje drahé
(Němcová 2003, s. 211). 

Je że li ze sta wi my te fra g men ty ko re spon den cji z dość em pa ty cz -
nym opi sem wę gie r skich oby cza jów w za kre sie po ży cia małże ń skie -
go, zro zu miemy, że z raz zdo by tej wol no ści trud no było jej zre zy g no -
wać. 

Kon klu zja 

Do świa d cze nie, mo że na wet nie ty le sa mej emi gra cji, co ra czej
kon fron ta cji z po ten cjalną emi gracją i nową prze strze nią ku l tu rową,
było z pe w no ścią isto t nym czyn ni kiem na by wa nia przez pi sar kę pod -
mio to wej samo świa do mo ści. Mo ż na chy ba za ry zy ko wać twier dze -
nie, że po zwo liło jej ono zre wi do wać włas ny sto su nek do pro pago wa -
ne go przez cze ski dys kurs na ro do wy mo de lu ko bie cej to ż sa mo ści.
Prze de wszy stkim ze t k nię cie się z bar dziej zapó ź nio ny mi cywi liza cy -
j nie Wę gra mi mogło umo c nić w niej po trze by intele ktual no-du cho -
wej eman cy pa cji i nie zale ż no ści, uma c nia ne przez etno cen try cz ne
prze ko na nie o włas nej wy ższo ści cywi liza cy j nej. To osta nie od czu cie
dość wy ra ź nie uja w nia się w pro te kcjo nal nym oce nia niu sto sun ku
Wę gie rek do pro wa dze nia go spo da r stwa do mo we go, cho ciaż sa ma
te go „ko bie ce go” za da nia ewi den t nie nie lu biła. Zna cz nie wa ż nie j sze
wy da je się jed nak zdo by cie okre ślo nej sfe ry wol no ści od mę ża i prze -
strze ni do samo rea li za cji, pod dające re wi zji mo del cze skiej pa trio t ki
ja ko stra ż ni cz ki do mo we go og ni ska. 
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Iluzivní pos tupy ve vzpomínkových tex tech
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Abs tract

The paper is focused on the memory books by czech writer Ignát Herrmann, es pe -
cially on the problem of border between non fic tion and fictional narrative. Herrmann
drawn up his memory books as factual narrative, however but in some parts of his
texts we can observe in ter est ing narrative tech niques, which shifts the narration
towards fic tion al ity. Our goal in this study is detected this parts and analysis them on
the back ground not only the others parts, which are rep re sented factual narration, but
in compare with fictional narration by Jan Neruda.

Studie je zaměřena na vzpomínkové knihy Ignáta Herrmanna, zejména na prob -
lema tiku hranice mezi non- fikčním a fikčním vy právěním. Herrmann svoje knihy
vzpomínek kon ci po val jako faktuální vyprávění, nicméně v některých jeho částech
lze pozorovat zvláštní narativní techniky, jež fik cion ali zují vyprávění. Naším cílem je 
tyto části detekovat a ana lyzo vat na pozadí nejen ostatního Herr man nova fak tuálního
vyprávění, ale také ve srovnání s fikčním u Jana Nerudy.

1.

Vztahy mezi uměleckou fikcí a non- fikcí, ať již non fikcí myslíme
diskur zivní reprezen tace ak tuálního světa nebo jeho možných neak tu -
ali zovaných verzí, tvoří jedno z hlav ních témat teo re tického uvažová-
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ní o prob lema tice fikčních světů, které se zdaleka netýká jen vlastní
lit erární teo rie, ale významně ov livňuje i další dis ci plíny, pře devším
lingvis tiku, lo giku a fi lo zofii. Tuto situaci reprezen tují také dva do
češt iny přeložené sborníky příspěvků k teo rii fikce, ve kterých jsou
kromě lit erárněteo re tických stu dií zas toupeny i studie z jiných věd-
ních oborů, mimo jiné i z oblasti teo re tické fyziky.2 Ačk oli je na prob -
lema tiku fikčních světů nahlíženo z hle diska od lišných dis ci plín,
společné je jim kon sta tování o kom plik ovaném poměru fikčních světů 
– ať jsou tyto nahlíženy z hle diska fi lo zofie jako tzv. sekundární on -
tolo gie nebo fe nomény (viz Oul let 2017), lo giky jako pro jevy a mani -
fes tace parakonzis tent ních systémů (viz Woods 2017), z hle diska ja -
zyka jako pro jevu před stíraných řečových aktů atd. – ke světům non -
fikčním. To platí ne jen v případě oborově spe ci fického přís tupu, ale
rovněž z hle diska epis te molo gie, kdy lze ro zlišit mezi přís tu pem tzv.
seg re ga cion is tickým a in te gra cion is tickým.3 Prob lema tika poměru
mezi fikcí a non fikcí není izolována od řady jiných otázek, re spek tive
od dalších kate go rií, jak to vy jádřil Tho mas Pavel: 

Je třeba rozlišovat mezi metafyzickými otázkami fikčních entit a pravdy; de-
markačními otázkami vztahujícími se k možnosti stanovit jasné hranice mezi fikcí
a nonfikcí jak v teorii, tak v praktické kritice; a institucionálními otázkami vztahují-
cími se k místu a významu fikční li te ra tu ry coby kulturní in sti tu ce (Pavel 2012, s. 31).

Sa mozřejmě by chom tuto triádu mohli rozšířit mimo jiné o nemé-
ně pod stat nou di menzi komu ni kační, jejíž proměňu jící se po vaha
s oh le dem na status textu coby fikčního nebo non fikčního komu nikátu 
de ter mi nuje a prob lema ti zuje kate go rie autora a čtenáře.

V této stu dii by chom se rádi soustředili na konkrétní příklad re a li -
za ce vzta hu a poměru me zi mo dem směřujícím k fi kci a non-fikcí, a to 
na vybraných vzpomínkových te x tech Ignáta Her r man na. Jak známo,
Her r mann kromě své be le trie pu b li ko val řadu drobnějších textů do-
kumentární po va hy mapujících postupně zanikající svět staré Pra hy
a jejích oby va tel. Ty to mno h dy literárně stylizované memoáry sta ro -
pražského prostředí Her r mann pu b li ko val zčásti časopisecky od druhé 
po lo vi ny 80. let 19. století do po lo vi ny 20. let 20. století dvacátého,
souborně po tom vyšly v knihách Bodří Pražané (1. vyd. 1893), Před
padesáti le ty (3 sva z ky, 1924, 1925, 1926),4 O živých, o mrtvých
(3 sva z ky, 1915, 1928, 1940). Ačkoli jsou ty to te x ty samotným au to -
rem zamýšleny ja ko vzpomínkový do ku ment, lze v nich ob je vit za-
jímavé příklady prostupování dokumentární faktičnosti s literární
fikcionalizací.5 To sa mo o sobě nemusí být nějakým překvapivým
zjištěním, uvážíme-li, že ty to svého dru hu paměti píše literát, navíc
s jednoznačným úmyslem evo ko vat zašlou atmosféru zanikající staré
Pra hy. Naším úkolem te dy ne bu de dohledávat jednotlivé do kla dy,
které by doku men to va ly tu to dvo ja kost a pod po ro va ly právě uvedené
tvrzení, ale spíše se pokusíme zaměřit na způsoby, jakým dochází
k překračování této ve l mi jemné a neostré hra ni ce me zi fa kti ci tou
a fikcí, řečeno ji nak, našim cílem bu de sle do vat, jak faktické a fikční
koexistují takříkajíc na společném pro sto ru, a to v kon fro na t ci s te x ty
primárně zamýšlenými ja ko li terární, fikční.

2.

Třís vazkový soubor vzpomínek Před pa desáti le ty byl pu blikován
v po lo vině 20. let dvacáté ho sto letí. Herr mann se v nich vrací do Prahy 
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4 Výbor z uvedných knih vyšel pod názvem O Praze a Pražanech (1959).
5 Záměrně používáme tento pojem, abychom jím vymezili tendenci k fikčnosti

a současně tento proces odlišili od fikce jakožto komplexního status quo. Fi kcio nali -
za ci chápeme jako tendenci k fikčnosti, tj. k strukturně-sémantické a posléze i ontolo-
gické autonomizaci. Na místě je rovněž termín iluzivnost (popřípadě literárnost),
který jsme použili i v názvu studie.

2 Jedná se o publikace Možné světy v humanitních vědách, v umění a v pří-
rodních vědách (2012) a O fikci nově (2017).

3 Srov.: „[S]egregeacionisté mezi fikci a nefikci vkládají kategorickou dělící čáru
a povahu fikce vysvětlují jako odchylku od aktuálního stavu věccí, od standardní
logiky a od normálních sémantických pravidel. […] Integracionisté potlačují ontolo-
gické rozlišení mezi světy a vyhlašují bezproblémovou přístupnost ze systému jedno-
ho světa do druhého” (Ronenová 2006, s. 19, 20).



70. a 80. let 19. sto letí, ve kte ré si všímá všech je jích atri butů, kte ré
v mo derní době, ze jmé na pak po asa na ci na pře lo mu 19. a 20. sto letí
nenávratně vy mize ly. Ke zvláště oblíbeným náleží kupříkla du praž-
ské kašny a s ni mi spo jený život sta ro pražských služek, kterým au tor
věnu je dvě ka pi to ly a upo zorňu je, že by to to té ma ve sku tečnos ti
vyžado va lo sa mostatné a mnohem rozsáhle jší po jednání,6 ke které mu
ovšem nemá pros tor, ne boť do své kni hy potře bu je vměst nat vzpo-
mín ky na další ku rio zi ty sta ro pražské ho živo ta. Vy jde me tedy z těch to 
textů, aby chom si na nich zprvu de mons tro va li znaky a celko vou po -
va hu Herr man nových vzpomínek a je jich doku mentár nos t.

V prvé řadě tu to žán ro vou po va hu textů jme no vaných souborů
před zna menává již je ho název, res pek tive podnázev Drob né vzpo-
mín ky z mi nu los ti. Sa mozře jmě se nelze při žán ro vém určení spo lé hat
pouze na vlastní název, ale je nez bytné re flek to vat i pa ra texty, struk-
turně- sé man tickou po va hu tex tu ne bo zohlednit prag ma ticko- re ce pč-
ní kri té ria. Je to tiž možné, aby text ne bo je ho čás ti, jež náleží k žán ru
me moáru ne bo doku men tu, při re la tivně nez měněné po va ze vel mi
dobře fun go va ly ja ko součást li terárního díla, a tedy se funkčně podí-
le ly na ge nerování kom plexní fikční di men ze ja kožto sekundární on -
to lo gie. To to pra vid lo však může pla tit i opačně, jak ukazu je i ne-
dávno pu bliko vaná stu die Zu za ny Fo nio ko vé o pro ble ma tice au to fik-
ce (viz Fo nio ková 2018).

Pokus me se za úče lem na le zení dis tink tivních rysů si gna li zu jících
fikční a non- fikční dis kurz (nara tiv) po rovnat nás le du jící čtyři ukáz-
ky, z nichž první dvě jsou z Neru dových Povídek ma los tranských,
zbývající dvě pak z Herr man nových vzpomínek. Na tom to místě je
nez bytné upo zor nit, že ono hledání kri té rií fik cio na li ty a non- fik cio -
na li ty nemá uni verzální platnost, ale výhradně se vzta hu je ke zde po -
jednávaným textům.

[1.]

Bylo by směšné, kdybych po chy bo val, že některý z mých čtenářů nezná malo-

stranský hostinec U Štajniců. (A) Přední to tamější re sta u ra ce; první dům za Mostec-

kou věží vlevo, roh ulice Mostecké a Lázeňské, velká okna, skleněné velké dvéře.

Jediná re sta u ra ce, která se směle postavila do nejveřejnější ulice, otvírajíc se k tomu

ještě přímo na chodník, – všechny re sta u ra ce ostatní jsou buď ve vedlejších ulicích,

nebo se do nich vchází domem, nebo mají alespoň před sebou podloubí, v pravé

malostranské skro mno sti. (B) Proto také pravý Malostraňák, syn těch tichých, zamlk-

lých ulic, plných poetických zákoutí, k Štajnicům nejde. Chodí tam vyšší úřadníci,

profesoři, důstojníci, jež tam na Malou Stranu zavála náhoda a brzy snad zase od ta m -

tud odvěje, s nimi pak jen málo ještě penzistů, několik starých, bohatých domácích

pánů, kteří živnost svou dávno již odevzdali jiným, a dost. Ráz byro kratic ko-ari sto -

kratický. Již před lety, když jsem byl ještě drobným gy mna zi stou, byla společnost

u Štajniců podobného výlučného rázu, přec ale v jistém ohledu jiná (Neruda 1966,

s. 79).7

[2.]

Chodil vždy s klo bo u kem v ruce. Ať byl sebevětší úpal mrazový nebo sluneční,

nanejvýš že držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako

parazol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty k lebce a spo jo va ly se vzadu v cůpek tak

pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval, – jeden to z nejposlednějších cůpků

v Praze, už tenkráte byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho, se zlatými knoflíky,

měl živůtek jen krátký, zato byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou, malou postavičku 

páně Rybářovu do vychrtlých lýtek. Bílá vesta kryla nahnutá prsa, černé spodky šly

jen po kolena, kde se svítily dvě stříbrné přazky, pak dál byly sněhobílé punčochy zas

až k jiným dvěma stříbrným přazkám a pod těmi šouraly se velké střevíce. Byly-li ty

střevíce někdy obnovovány, nevím, ale vždycky vy pa da ly tak, jako by se k nim byla

brala rozpraskaná kůže ze střechy nejstaršího fiakra.

   Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem (s. 120).

[3.]

Za našich školáckých let rok co rok jsme se nedočkavě těšívali na „ostatky”.

  Mladší čtenáři myslí si tu: Na jakéžpak ostatky?
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7 OČ = oslovení čtenáře, L = lokace, T = čas, TM = téma.

6 „Bývalé pražské kašny vyžadovaly by vlastně pro svůj nějkdejší význam
zvláštního pojednání ,historického‘, ač nebylo-li něco podobného někdy již napsá-
no, o čemž arci nevím” (Herrmann 1959, s. 81).
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   Arciť, sám jsem toho slůvka již dávno neslyšel a zdá se mi, že snad už nadobro

vymizelo z našeho života v tom smyslu, jaký tehdy mělo. Časem jen je čítáme na

oněch smutečních listech s širokým černým rámcem, na nichž bývá zmínka o „těles-

ných ostatcích”, ale v novější době již i tu bývá užíváno jiných obratů slohových.

Tehdy však, před padesáti, před šedesáti lety značily nám „ostatky” něco velmi

veselého a zvláště horlivé mládeži školní velmi vítaného. Bylyť to „ostatky maso-

pustní”, poslední dva dny v masopustě, pondělí a úterý před Popeleční středou, a my

vzorní školáci proto jsme se na ně tolik těšívali, že jsme na ten ostatkový úterek

dostávali „fraj”, jak nám pan učitel vždy oz na mo val (Herrmann 1926, s. 155–156).

[4.]

Kulatá, veliká hlava, kulatý, veliký, skoro bych řekl rozlehlý obličej; ta veliká

hlava sedí na silném, mohutném krku, ale pod tím vším krátké, tlusté tělo na krátkých

nohou, cupajících drobnými kroky. Skoro si nelze představiti přívětivější, vlídnější,

upřímnější tváře. Leží na ní, vždy pečlivě holené, tolik starosvětské dobroty, kolem

úst krouží laskavý, sousedský úsměv, a dvé modrých očí hladí tak bodře, bez-

starostně, sdílně do světa a utkvívá na vás tak přátelsky, že byste sta ro cho vi s chutí

řekli: tatínku! A vypadá jako dobrák venkovský tatík, který nabaživ se starostí

a zaopatřiv rodinu, a nemaje oč by dále pečoval, zapadl do Prahy, aby tu strávil zbytek 

života (Herrmann 1959, s. 121).

Vešk eré tyto ukázky jsou ini ciálními částmi buďto konkrét ních
povídek anebo vzpomínkových textů. Jak si můžeme všim nout, uve -
dené ukázky je možné porov nat tak, že spo jíme první a třetí, druhou
a čtvrtou, k čemuž nás opravňují něk teré analogické rysy a pos tupy
v těchto tex tech. V první a třetí ukázce je reali zováno vy povídající já,
které je jed nou ich- formovým vy pravěčem a podruhé autorským sub -
jek tem. (K této prob lema tice se ještě po drob něji vrátíme.) V obou
případech ovšem můžeme po zo ro vat, že autor nebo vy pravěč ini ciuje
další obsah tím, že jej rámuje místně (L) a ča sově (T). V případě
ukázky z Neru dovy povídky Pan Ryšánek a pan Schlegl je násle du jící
příběh lokálně zasazen do ma los tran ského hostince, přičemž vzápětí
do chází k bližší spe ci fikaci místa po mocí kratšího popisu a cha rak te-
r is tiky místa, čemuž v ukázce od povídají části A (deskrip tivně no -
cionální) a B (deskrip tivně charak teri zační). Ča sově je příběh od ka -
zován do mi nu losti (T) vzhle dem k času vy právění. Po dobné rysy lze

vys le do vat také v Herr man nově vzpomínce na sta ro pražské maso-
pustní veselí, která je součástí jme novaného soub oru Před padesáti
lety. Jes tliže v první ukázce ini ci aci do mi nuje lokální zarámování,
v případě ukázky číslo 3 se jedná o ča sové. To sa mozřejmě ještě
nezna mená, že by zde chyběla lokální určení, kterým je prostě Praha.
Ini ciační rámování mís tem nebo časem velmi dobře slouží jako vstup- 
ní před pok lady pro roz víjení událostí či příběhu, které mo hou být jed -
nou fikční po vahy, jindy po vahy non- fikční, de facto doku mentární.
V obou případech se rovněž set káváme s vy pravěčovým nebo autoro-
vým oslovením čtenáře a opět platí, že jed nou je této nara tivní strate -
gie využito ve pro spěch fikce, podruhé non- fikce.

Podívejme se na další dvě ukázky, které jsou pod čísly 2 a 4. Ne -
jenže jsou obě vy právěny réto ricky deskribu jícím vy pravěčem, ale
současně je v obou případech zvo lena analogická strate gie deskripce
postavy, která začíná od dílčího popisu (ob vykle hlavy a ob liče jových
par tií) a směřuje k celé postavě. Po dobně jako v před chozím případě i
v tomto, pokud by chom pře dem nezn ali tex tové zdroje, mohli by chom 
se snadno a jistě opráv něně domnívat, že ve všech případech jde
o začátky různých povídek a že tyto vstupní pasáže tex tově ini ciují
fikční světy. Stejně by chom se však mohli domnívat, že se vůbec ne -
jedná o lit erární fikci, ale o autorovy vzpomínky na doby dávno mi -
nulé, totiž na sta rou Prahu, a tedy v důsledku o texty, které ne kon -
struují fikci, ale jež se vzta hují sice k za niklé, přesto však ke sku teč-
nosti.8

V těchto případech jsme tedy od kázáni na pa ratexty a na kul turně
podmíněné zna losti o tex tech a jejich para dig matech, které jed nou re -
cipu jeme jako fikci, jindy jako doku ment. K čemu ovšem do jde,
pokud tak ový jed noznačný pa ratext nemáme k dis pozici? Buďto zcela 
chybí, anebo si nejsme na zák ladě para dig matických kri té rií jisti, kam
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8 Jak upozorňuje Emanuel Frynta v doslovu k výboru O Praze a Pražanech,
i když v Herrmannových vzpomínkách „[i]ntelektuální přehled a historicky obzíra-
vá úvaha chybí”, jsou především poutavým čtením, vzpomínkovu prózou (Frynta
1959, s. 258).
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konkrétní text si tuo vat, zdali primárně do sféry umění anebo doku -
mentu. Jedním z dis tink tiv ních kri té rií, jimiž se oba typy textů od -
lišují, je situace autora a vy pravěče. Gé rad Genette ro zlišuje mezi de -
mi ur gem-autorem v případě non- fikčních textů a de mi ur gem-vy pra-
věčem tam, kde se jedná o lit erární díla pro du ku jící fikční světy. Ně-
kdy ovšem ani na tak ovém ana lytickém zák ladě prove dené ro zlišení
ne musí fun govat spoleh livě. Genette ostatně sám vys lovil po chyb nost 
o po vaze Ner va lovy ne dok ončené prózy Au re lie, kterou se zdráhal
beze vší po chyb nosti označit za čis tou lit erární fik ci; po dobně též Bre -
tonovu Nadju (viz Genette 2007, s. 62). V případě ro man tického spi -
so vatele, a navíc u Gé rada de Ner val, jehož tvorba a osobní život byly
velmi úzce, až osu dově provázány, ne musí být jed noznačně ro zlišeno, 
co je dílem a co kupřík ladu lit er ari zovaným osob ním deníkem, au to-
fikcí.

Rozlišování mezi fikcí a non fikcí není zby tečné, neboť má obec -
nější význam, který směřuje k tak ovým pro blémům, které se dotýkají
otázek ref er ence, on to logické po vahy jed not livin i celých ča so pros -
torových kom plexů nebo kri té rií pravdi vosti. Tak ovéto ro zlišování
však ne musí být vždy očiv idné, jindy se set káváme s prolínáním či
přímo konfúzí fikce a non- fikce a vice versa. Ruth Rone nová je přes -
vědčena, že fikční texty „jsou přís tupné autono mi zaci nebo že ji
umožňují a že to, co je činí příhodné pro kul turní autono mi zaci, jsou
spe ci fické způsoby organi zace pro je vu jící se ve fikčních světech.”
(Rone nová 2006, s. 25) Budeme- li vy cházet z Doleželových teo re -
tických premis, po tom tyto „spe ci fické způsoby organi zace pro je vu -
jící se ve fikčních světech” jsou mani fes továny, re spek tive gen ero-
vány tex to vou struk turou. Před její reali zací ne ex is tují, tak jako ne -
exis tuje fikční svět před svojí for mu lací. Opět při pomínáme, že tato
kon sta tování vy chází z Doleželovy teo rie lit erární fikčnosti a že ne -
musí být obecně takto vždy přijímány (viz tře bas Pavel 2012). Jak
jsme ovšem viděli výše, bude nezbytné uvažovat roz sáh lejší tex tové
struk tury, než jakými jsou pouhé od stavce, popřípadě celé kapi toly,
z nichž tak ováto struk turní dis tinkce pro je vu jící se v důsledku ex is -
tence nebo ne ex is tence fikce ne musí být zjevná.

Ačk oli s tvrzením Rone nové souh lasíme, přesto je možné se set kat
s tak ovými texty, ve kterých se mísí od lišné způsoby organi zace textu,
které jed nou od povídají non- fikci, jindy silně ten dují k fikčnosti. Ro -
zlišování mezi fikcí a non- fikcí se tedy ne musí týkat výhradně izolo-
vaných textů, u kterých urču jeme jejich žán ro vou po vahu, ale též
společného textu, v rámci něhož jsou různými způsoby reali zovány
de mar kační linie. Společně se španělským teo re tikem Fé lixem  Martí- 
nez- Bonatim jsme přes vědčeni, že umělecká fikce je ve všech svých
oblas tech stejně fikční; jinými slovy, že v rámci umělecké fikce nejsou 
něk teré výroky nebo en tity čistě fikční a jiné o něco méně anebo
vůbec, neboť mají ko relát v reálné di menzi9 (viz Martínez- Bonati
2017, s. 103). Je tedy otáz kou, zda jsou tak ové konfúzní či os motické
texty, ve kterých nalézáme podíly fak tičnosti a fikčnosti, doku menty
anebo uměleckými texty pro du ku jícími fikční světy. To je i pro blém
něk terých textů ze soub orů vzpomínek Ignáta Herr manna.

3.

Vraťme se ještě k našim čtyřem ukáz kám a pokusme se zjis tit, zda
v nich přece jen ne najdeme nějaké signály, které by nám na tomto ma -
teriálu do vo lily uvažovat o rozdílech mezi fikcí a non- fikcí. U první
a třetí ukázky jsme kon sta to vali, že vy pravěč nebo autor se obrací
přímo na čtenáře tím, že k němu ex plic itně od ka zuje (OČ). V obou
případech se jedná o nara tivní strate gii, která má vést k upoutání po -
zor nosti na to, co bude v textu násle do vat. V případě Neru dovy
povídky je ovšem tím, co násle duje, příběh dvou mužů zasazený do
fikčního světa, zatímco u Herr manna lit er ari zovaná vzpomínka na
ma sopustní ob dobí, tedy nik oli fikční příběh, ale svého druhu kul turně 
his torický nara tivi zovaný výklad. Jinými slovy, jes tliže Nerudův vy -
pravěč vybízí čtenáře k vys lech nutí příběhu a k tomu, aby obrazně
řečeno vstou pil do fikčního světa to hoto příběhu, Herr mann jako autor 
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9 Fikční korelát může být od svého nonfikčního protějšku takříkajíc různě
vzdálen. Kupříkladu v postmoderní próze může být slabá míra této distinkce jedním 
z uměleckých postupů.



vzpomínky sice rovněž upoutává čtenářovu po zor nost, avšak od ka -
zuje ke společně sdílenému on to logickému pros toru, kterým je non-
 fikční Praha. Otáz kou ovšem je, co zod povídá za fikční status Neru -
dovy lokace a non- fikční stus lokace Herr man novy v uve dených ukáz -
kách 1 a 3. Nerudův vy pravěč rovněž od ka zuje ke společně sdílenému
zkuše nost nímu rámci, jenž byl shodný pro autora a jeho čtenáře.
Odhlédneme- li od pa ratextu, po tom je to pře devším nara tivní kon cen -
trace na příběh obou pánů, která s se bou nese i další pod statné as pekty, 
na kterých se zakládá autono mie fikční on tolo gie a kterými jsou nara -
tivně per for mov ané ča so pros torové kval ity či ax iologické para digma
zo bra zeného světa.

U Herr manna je čtenář autorem bez prostředně naváděn na vlastní
téma (TM) vzpomínky, kterým jsou ma sopustní ostatky. V násle du -
jících čás tech textu Herr mann ro zebírá, co bylo sta ro pražské ma -
sopustní veselí, co vše jej před mnoha lety do provázelo. To, co v tako-
vémto typu vy právění do mi nuje, je pře devším funkce poznávací.
Autor čtenáři zprostředkovává v prvé řadě fak tické poznatky o téma-
tu, bez oh ledu na to, nako lik jsou ve skutečnosti zkresleny autoro vou
pamětí. Nara tivní prvky plní ko hezivně ko her entní funkci v rámci
textu nadřazenému typu deskripce; jsou pře devším využity k jakémusi 
plynulému pře mo stění mezi deskrip tiv ními částmi. To se děje buďto
zpětným od ka zováním k hlav nímu tématu nebo jeho de ri vací (d),
která může být textově- syntakticky reali zována para taxí (p), jako je
tomu v násle du jící ukázce:

Tehda však, před padesáti, před šedesáti lety značily nám „ostatky” něco velmi

veselého a zvláště horlivé mládeži školní velmi vítaného. Bylyť to „ostatky maso-

pustní”, poslední dva dny v masopustě, pondělí a úterý před 

   Popeleční středou, a my vzorní školáci proto jsme se na ně tolik těšivali, že jsme

na ten ostatkový úterek dostávali „fraj”, jak nám pan učitel vždy oz na mo val. […]

Méně příjemný nám byl doslov páně učitelův…

[…]

   Tohle připomenutí nám vždy poněkud zkalilo pomyšlení na zítřejší „fraj”. […]

[P]ozejtří byla Popeleční středa, kdy vlastně zas nebyla žádná škola, nýbrž jen ranní

kostel, trochu delší snad než jindy. Po službách božích totiž nám nám velebný pán

uděloval popelec.

[…]

   Na samý konec ma so pu stu nezbyl nikdy žádný vznešenější bál.

[…]

   Na masopustní ostatky měla také pražská ulice své maškarády, bez vstupného a

bez nákladných příprav. Dávno to podívání zaniklo.

   Byl to Bakchus, Bachus, ale Praha všeobecně říkala Bakus (1926, 155–158).10

Před chozí ukázku lze sche ma ticky ro zep sat násle dovně:

Text vzpomínky je seg men tován do něko lika te ma tických částí,
které jsou de facto vy jme novány v pod nad pisech každé z kapi tol
soub oru Před padesáti lety. Rovněž není neob vyklé, pokud je tento
model reali zován přes hran ici jed noho textu, tj. zasa huje do dvou či
více formálně oddělených vzpomínek. Tato skutečnost ne jenže ne na -
rušuje žánr vzpomínky, ale nao pak jej po si luje s tím, že upo zorňuje na
kon tinu al itu vzpomínání, na její nepřetržitost, čímž je na druhé straně
evok ována ko her ence těchto vzpomínky a v důsledku i jejich rele -
vance, neboť tímto kom pozičním pos tu pem Herr mann sig nali zuje, že
obsahy jeho vzpomínek nejsou pouze náhodnými výjevy autorovy
mysli, ale spoleh livým svědect vím. Současně tato tech nika za ručuje
konek tiv itu mezi jed not livými texty vzpomínek, které byly původně
od roku 1921 vydávány sa mo statně na pok račování v Národních lis -
tech.

V případě ukázky z Neru dovy povídky je nara tivní strate gie a pře -
devším in tence přece jen jiná. I zde by chom ve shodě s analo gií s před -
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chozím přík ladem zpočátku mohli uvažovat tak, že vy pravěč vlastně
neod ka zuje k fikčním en titám, ale ke skutečným jevům, a že se vlastně 
jedná rovněž o vzpomínku na společně sdílený svět a pri ori, tak jako
u Herr manna. Jes tliže u Herr manna je tímto světem a pri ori svět kdysi
skutečné, avšak dnes již za niklé Prahy, na kterou si spolu s autorem
pa ma tují již jen starší čtenáři, u Nerudy je tomu vlastně po dobně.
Čtenáři, tak jako autor velmi dobře znali „ma los transký hosti nec
U Štajniců”. Je tedy Nerudův text po dobným doku men tem kdysi
skutečného, dnes již za niklého světa, jako je tomu v případě Herr -
manna? V tak ovémto pos tupu nám ovšem brání ne jen pa ratext, ale
rovněž in di cie, které vy plývají z nara tivní strate gie reali zované v Ne-
rudově povídce.

Podíváme- li se nyní na tento text priz matem před chozího textu
a jeho an alýzy, po tom vidíme, že na rozdíl od Herr man novy vzpomín-
ky není v Neru dově povídce hosti nec U Štajniců skutečným hlav ním
tématem tak, jako jím byl sta ro pražský ma sopust. V Neru dově povíd-
ce je zmínka o hostinci proto, aby mohlo do jít k pros torové (a později
i ča sové) lo ka li zaci vlast ního děje. Tento kom po nent tedy slouží jako
ini ciální in dex ace pos tupně bu dovaného fikčního pros toru, re spek tive 
fikční to po grafie, a to ve finále bez oh ledu na skutečnost, že v Neru -
dově součas nosti hosti nec U Štajniců skutečně ex is to val a nacházel se
po blíž Mostecké věže. Co o této fikční sub su maci reálného ko relátu
roz ho duje, je te prve až širší kon text nara tivní strate gie. Po deskrip -
tivní pasáži, která je kom ponována do dvou ty pologických seg mentů
(A, B), do chází ve vy pra vování k ča sovému určení příběhu, tj. do
doby „před lety”, kdy byl vy pravěč malým chlapcem. Důležité je
ovšem to, že vy pravěč přechází k dalšímu te ma tickému seg mentu,
kterým již není sa motný hosti nec, ale jeho společnost, a navíc společ-
nost spe ci fická, konkrétně společnost dvou postav, které jsou ve vý-
sledku finálním předmětem vy právění. Na rozdíl od struk tury Herr -
man nova textu zde po tom ne do chází k de ri vaci ústředního tématu, ke
kterému by se de rivované části funkčně vzta ho valy tak, že jej roz víjí
a in for mačně obo hacují, ale skrze nara tivní strate gii k pos tupnému
z a n o ř o v á n í  d o  p ř í b ě h u  a  s p o l u  s  t í m  k  b u  d o v á n í

s t á l e  a u  t o  n o m n ě j š í h o  f i k č n í h o  s v ě t a  p á n ů  R y š á n  -
k a  a  S c h l e  g l a  (TM_3). Toto je ústřední mo ti vací a ko nečným
cílem vy pravěčovy ak tiv ity, tedy vy právět událost kon fliktu mezi obě- 
ma pro tago nisty.11 Graficky znázorněno, do stáváme násle du jící schéma:

Také zde je pa trné, že tématem vy pravěčova vy povídání se de facto
ve výsledku stává celý vy právěný svět (TM), avšak na rozdíl od Herr -
manna se v tomto případě ut váří fikční svět příběhu pánů Ryšánka
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11 Podobný postup, avšak v obráceném pořadí, použil vypravěč v první kapitole
povídky Týden v tichém domě, kde „zanoření” do fikčního světa probíhá od postup- 
ného rozeznávání jed no t li vin, které jsou navíc sdíleně (tj. vypravěčem a čtenářem)
reflektovány skrze jednotlivé smysly: „Cítíme, že jsme v místnosti zcela uzavřené.
Čirá, hluboká kolem nás tma, ani nejmenší skulinou nevniká odnikud šero; všude
jen tma taková, v níž domníváme-li se přec na okamžik míti něco světlého před oči- 
ma, je to pouze rudý kruh vlastní naší myšlenky.                                          
  Napnutí smyslové pozorují i nejdrobnější známky života. Čich náš zvěstuje nám,
že místnost naplněna je mastným jakýms vzduchem, sprostou směsicí výparů. Je
nám hned, jako bychom hlavně cítili smrkové nebo jedlové dříví, hned zas jakoby
lůj a sádlo, a zas jakoby suché švestky, kmín, ba i kořalku, česnek atd. Sluchu se
dotýká tykot hodin. Musí to být staré nástěnní hodiny s dlouhým kývadlem, na je-
hož konci tenký plechový a zajisté že trochu zkřivený kruh; někdyť se kývadlo
v jednozvučné své povídačce zakoktne a kruh se lehýnce otřese. I to zakoktnutí
opakuje se v pravidelných rozměrech a stává se jednozvučným” (Neruda 1966,
s. 7). 



a Šlé gla coby je di nečně, in di viduálně kon figu rovaný pros tor fikčně
konkrét ních situací a událostí, jež ex is tují výhradně v tomto fikčním
světě. Tato strate gie Neru dova vy pravěče současně ini ciuje vědomí
svrchované kon struova nosti vy právěného světa, čímž současně do -
chází k jeho on to logické in dex aci (tzv. sekundární on tolo gie). Její
pod sta tou je od lišení fikčního světa od světa reálného, ak tuálního či
světů možných. Spolu s nara tiv ním  zanořováním do příběhu a ruku
v ruce s kon figu rací diskrét ního ča so pros toru příběhu začíná půso bit
d o  s t ř e  d i v á  s í l a  s e k u n d á r n í  o n  t o l o  g i e  k o n s  t r u o  -
v a n é h o  f i k č n í h o  s v ě t a,  která na sebe poutá vešk erou po zor -
nost a odvádí od skutečností, jež jsou za jejími hrani cemi.12

Podíváme- li se na ukázky 3 a 4, po tom se zdá, že zde nemáme
konkrét nější atributy, jež by nás navedly k tomu, aby chom se na jejich
zák ladě poku sili oba texty kla si fiko vat do jedné z námi uvažov aných
kate go rií – fikce nebo non- fikce. Je den z rysů by chom však přece
mohli uvést. Je jím vlastní jméno v Neru dově povídce. Konkrétní
postava pana Rybáře je pak cen trálním tématem povídky, jejíž na-
rativní os novu (plot) tvoří události týkající se právě této postavy.
V Herrman nově vzpomínce postava jméno nemá; jedná se o jakéhosi
„vrchního radu”, kterých v teh dejší Praze bývalo něko lik. A přestože

jej Herr mann popisuje i charak teri zuje jeho osob nost, mode luje pře -
devším  o b e c n ý  t y p  s t a  r o  p r a ž s k é  f i g  u r k y;  po dobně po-
s tu puje i v dalších svých vzpomínkových tex tech, využívaje výše po-
p saného prin cipu de ri vace. Na této situaci nic nemění ani to, že v ji-
ných svých vzpomínkách Herr mann své postavy častěji pojme nová-
vá.13 Toto po jme nování může být neúplné, jako je tomu v případě
vzpomínky Starý švejda Václav (po drob něji viz oddíl 4) anebo úplné.
Herr mann vždy, byť s různou in ten zi tou od stupu od svých postav,
mode luje obec nější typ od povídající své době. Mohli by chom namít -
nout, že také Neruda ve svých povíd kách od ka zuje k tak ovému obec -
nému typu, avšak rozdíl zde spočívá v tom, že u Nerudy se tento
obecný typ schovává za lit erární postavu, která ex is tuje a pri ori jako
uměleckým vy právěním stvořená fikční postava (tře bas i s reálným
ko relátem), zatímco u Herr manna je tomu a pos te ri ori.14 Herr man -
novy be letri zované vzpomínky mají v konečné plat nosti od ka zo vat
k non- fikčnímu světu, tj. ke světu kdysi reálnému, který se zdaleka
nevyčerpává tex tem, který k němu od ka zuje.15 V případě Neru dovy
povídky se v konečném důsledku neod ka zuje ke skutečnému ča so -
pros toru a událostem kdysi reálného světa, jehož byl autor součástí,
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12 To má své logicko-modální kon se k ven ce, projevující se v otázce pra vdi vo sti
a ověřitelnosti možným odkazem k referenčnímu statusu jevu anebo v porušení
kon zistentní logiky, která platí v reálných či možných světech.

Srov. k tomuto: „[S]uspendování logických zákonů připojením operátoru fikčnosti 
se stalo široce uplatňovaným řešením. Například Lewis [autorka citace odkazuje ke
studii Davida Lewise Truth in Fiction, která vyšla v roce 1978 v časopise American
Phi loso p hi cal Quarterly – pozn. R.Z.] popisuje operátor fikčnosti jako ,intensionální
operátor, který můžeme analyzovat jako omezený univerzální kvantifikátor (restric-
ted universal quantifier) možných světů‘. Jinými slovy, má-li nějaké tvrzení předzna-
menání ,ve fikci f(p)‘, pak pravdivost dané fikční propozice (p) je uzavřena implikací
fikčního operátoru (f), která omezuje inference vyvozované z takových tvrzení.
Podobně Castańeda [autorka citace odkazuje ke studii Hectora-Neri Castańedy Fic-
tion and Reality: Their Fundamental Connections, která vyšla v roce 1979 v časopise
Poetics – pozn. R.Z.] popisuje rozdíl mezi větou v novinách a větou v literárním textu
jako odlišnost operátoru, v jehož dosahu věta operuje” (Ronenová 2006, s. 49).

13 To je typické zejména pro soubor Bodří Pražané, avšak konkrétní jména
postav se objevují také v dalších Herrmannových vzpomínkových knihách. Platí
ovšem, že se jedná o typy dávno zaniklého, avšak kdysi skutečného světa staré Pra-
hy. Nerudovy postavy jsou oproti tomu nejen zřetelněji individualizovány, ale chá-
pou se jako konkrétní fikční fakt.

14 Srov. následující ukázku, kde lze iden ti fi ko vat odkazy k mimotextové skuteč-
nosti (předloze), které jsme vyznačili podtržením, a k obecně sdílenému povědomí:
„Dílna Hei del ber go va byla tehda ve starém domě ,U Bílého kohouta‘ na Židovské
zahradě (nyní ulice Vladislavova). Nový dům na jeho místě zbudoval si Václav Frič,
proslulý a znamenitý propagátor přírodnin. […] Votoček, jejž před půlstoletím znala
celá Praha pode jménem Jindra a na jehož osobu byla zavěšena přezdívka ,Deka‘,
vyžadoval by zvláštní kapitoly. Náležel ke zjevům, jejichž typ již vymřel. […] Jmění
se ne do pra co val ani Heidelberg, ani Votoček, ale Heidelberg měl četnou rodinu,
Votoček tuším žádné” (Herrmann 1924, s. 28–29).

15 Zřetelně do dokládají i následující Herrmannova slova v předmluvě k prvnímu
dílu jeho vzpomínkového cyklu Před padesáti lety: „Jsem si předobře vědom, kterak



tzn. k Neru dově his torické Malé Straně, ale k fikční Malé Straně, která 
svými konkrét ními fikčními en ti tami (posta vami a místy) vyt váří
fikční ko reláty k jevům non- fikčním. A opět můžeme kon sta to vat, že
na této skutečnosti nic nemění ani to, že byl Neruda in spi rován reál-
ným sta ro pražským prostředím. Sa mozřejmě jiná bude otázka reálné
re cepce, kdy čtenář, jenž není lit erárněvědným ana lytikem, může Ne-
rudovo vy právění číst jako svého druhu doku mentární text.

Rozbor a zejména vy hod no cení uve dených ukázek v konečném
důsledku sa mozřejmě probíhal na po zadí celých kon textů, které roz -
ho dují o funkčním za po jení všech částí textu. Pokud by chom ne brali
v úvahu širší kon texty, které se sestávají z úplných dílčích textů (ce-
lých povídek nebo vzpomínek), jejich soub orů (Neru dova kniha poví-
dek oproti Herr man novým vzpomínkovým knihám), obec ného pově-
domí o po vaze fikčních nara tivů apod., po tom by zřejmě ne byl žádný
vážnější důvod pro to, aby námi vy brané Neru dovy ini ciální pasáže
jeho povídek ne mohly figu ro vat jako non- fikční text, napřík lad jako
vzpomínka a nao pak, tj. Herr man novy vstupní části jeho vzpomínek
jako úvod pro nějakou povídku. Ve chvíli, kdy ovšem začíná půso bit
spe ci fická struk tu race ce lého textu a kon textů jako pro jev or gan izo-
vání jed not livých seg mentů autonomním vy pravěčem, do chází k vy-
volání efektu silné do stře di vosti do vy právěného světa, který je tímto
navíc in dexován jako on to logicky od lišný od světa reálného anebo
možného. Této do stře divé síle jsou podřízeny vešk eré seg menty vy -
právění. V Neru dově povídce se tak pos tupně „noříme” do fikčního

světa této povídky.16 Jeho gravi tační síla pohl cuje vše, co se oc itá
v jejím dosahu. V tomto případě je jí kromě čtenáře zasažen i zmíněný
hosti nec U Štajniců, který se nachází na kritické (zlo mové) hran ici
této gravi tace, na jakémsi po myslném hori zontu událostí,17 kdy pře-
chází ze světa non- fikčního do lit erární fikce, čímž proměňuje svoji
on to logickou plat nost.

4.

Na dosa vadních ukáz kách jsme mohli demon stro vat pouze „slabé”
rozdíly mezi fikčním a non fikčním sta tusem textu. Zdůraznili jsme, že 
roz ho du jící úlohu má te prve širší kon text. Bez jeho zna losti by chom
mnohdy ne dokázali určit, o jaký text či jeho součást se jedná.18 Te prve
širší kon text, tj. kom plex nější struk turní systém je schopen (spolu)de -
fi no vat, zda text bude mít svůj ref er ent ve světě skutečném či mož-
ném, anebo tak ový ref er ent bude pos trádat. Ve druhém případě uvažu- 
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16 Srov.: „Skutečnost, že fikčnost nějakého světa operuje nad všemi doménami,
jež tento svět konstituují, musí ovlivnit jeho vnitřní strukturu” (Ronenová 2006,
s. 124; srov. i dále Ronenová 2006, s. 168). K uvedenému tvrzení dodejme, že kro-
mě zjevné de ter mi na ce struktury textu, jejímž výsledkem může být příznaková
struktura narativní fikce, dochází také k podřízení se této doméně těch struktur, kte- 
ré nemusí být z hlediska opozice fikce–nonfikce jednoznačně symptomatické. To
jsme viděli také na předchozích ukázkách.

Přiřazení atributu fikčnosti určitému textu nemusí záviset výhradně na struktur-
ních rysech a systémových markrech textů. Jak upozorňuje Ronenová: „Fikčnost
textu je typ vztahu mezi pisatelem a čtenářem, jenž se odráží ve světě, který tento text
projektuje. […] Poněvadž fikčnost textů nelze a priori iden ti fi ko vat s nějakým
konkrétním souborem textových rysů nebo se stabilně danou skupinou textů, cesta je
otevřená pro pragmatickou definici fikčnosti, která má vzít v úvahu celistvý systém
konvencí výstavby světů, kulturních přesvědčení a čtenářských procedur” (Rone-
nová 2006, s. 104, 106).

17 Srov. např. Ronenová 2006, s. 126–127, 145 a jinde; Martínez-Bonati 2017,
s. 97, 103–104.

18 Jiným příkladem jsou takové typy iniciálních segmentů, které explicitně signali-
zují, že půjde o fikční vyprávění. Jedná se o užití frází typu: bylo nebylo, za devatero
horami, budu vám vyprávět příběh apod.

jsou tyto drobné vzpomínky mezerovité a že v nich není žádného systému. Ale
vždyť nepíšu žádné dějiny! Pokusil jsem se prostě vylíčiti, kterak v Praze ledacos
bývalo, jak se v ní kdysi žilo, kterak se v ní mluvívalo atd. Jsou to jen pouhé drobty
toho někdejšího malého zapadlého života pražského. Kdyby nás psalo deset a dva-
cet, nevyčerpali bychom vše, co činilo Prahu Prahou a čím nám všem její někdejší
život byl tak milý. Vždyť skoro každá její čtvrt žila životem svým, vlastním a zvlášt-
ním, skoro každá ulice měla své osobité zjevy a svou kroniku. A tak buďtež tyto mé 
kapitoly pojímány jen jako důvěrné vyprávění ve chvílích soumraku, v černé hodin- 
ce” (Herrmann 1924, s. 7–8).



jeme rovněž o fikčních světech,19 jejichž en tity jsou scho pny vyt vářet
maximálně on to logickou ko relaci k non fikčním protějškům. Sou-
časně jsme uvedli, že ve chvíli, kdy je „roz hod nuto” o sta tusu textu,
vstu pují všechny jeho seg menty do jím de fi nované on to logické třídy.
Jinými slovy, oci tají se pod vlivem si lového půso bení domi nantní
struk turní organi zace zod povědné za ontologicko- modální po vahu
reprezen tovaného světa. Vliv této do stře divé ten dence jsme v případě
Neru dových textů mohli na povr chové rov ině textu výrazněji po zo ro -
vat v první ukázce, zatímco ve druhé byla sama o sobě mno hem slabší.

Uve dené přík lady nám ukázaly dvě důležité vlast nosti fikčních
a non fikčních světů, z nichž první spočívá v důležité otázce směřu jící
ke kon strukčním vlast nostem textu, druhá se dotýká hranic mezi
oběma světy. V případě první ukázky jsme mohli sle do vat, že nara -
tivní kon struování fikčního světa se pro je vuje ve způsobu kon struk-
čního chápání ini ciálního seg mentu, což platí i v případě Herr man -
novy vzpomínky na ma sopustní ostatky, kde ini ciální seg ment se
nestává součástí vy právění fikčního příběhu, ale vzpomínky na kdysi
skutečnou událost.20 Hranice, které jsou stano veny mezi fikcí a non-
 fikcí jsou flu idní a os motické. Jed nou je Praha součástí vzpomínky
a ožívá jako skutečný anebo možný pros tor, jindy se trans for muje do
fikční po doby, která se výrazněji osa mo statňuje od svého non- fikční-
ho protějšku. V uve dených ukáz kách jsou ovšem obě on to logické di -
menze spoleh livě od lišeny pa ra tex to vou in for mací. V případě Neru -
dových textů tak pře dem víme, že se jedná o lit erární dílo, u Herr -
manna nao pak primárně o be letri zované vzpomínky. Hranice se zdají
být jed noznačně de fi novány.

Herr mann své vzpomínky na sta rou Prahu a její oby vatele usi lo val
psát co nejvěro hodněji. Není proto neob vyklé, že v průběhu vy právění 
o mís tech a událostech dávno mi nulých učiní autor menší di gresi, ve
které re flek tuje in tenci svého psaní: 

Nesmím se dát unésti žádnou vzpomínkovou fantazií (a bylo napsáno dosti
„vzpomínek”, na kterých větší podíl než pouhá skutečnost měla živá a nekrocená
fantazie), a jestliže se kde bezděky dopustím omylu, může takový omyl býti zavčas
opraven. Fantazie budiž odkázána do povídek a románů (Herrmann 1926, s. 98).

Herr man nova snaha zůstat věrný his torickému faktu sice mohla
být zachována – dnes budeme jen obtížně re kon struo vat, zda autorovy 
vzpomínky od povídají his torické re al itě – avšak jeho úsilí nepřekra-
čo vat hranice mezi fak tici tou a fikcí se z dnešního úhlu poh ledu mo -
hou je vit mno hem prob lema tičtěji. Umělecká fikce ne musí nutně pra -
co vat s vymyšlenými en ti tami, ale zcela dobře, ba mno hem důmysl-
něji ope ruje s ko reláty non- fikčních jevů (viz výše). Jes tliže jsme až
do po sud sle do vali tech niky výstavby žán rově sepa rovaných částí tex-
tů z hle diska příznaků urču jících opozit nost mezi fak tici tou–fikčností, 
po tom v násle du jící části výkladu se zaměříme na tak ové jevy, které
jsou přík ladem osmózy těchto dvou on to logických po larit.

Mezi Herr man novými vzpomínkovými texty najdeme i tak ové,
které jsou z hle diska jed noznačné po lar ity mezi fikcí a non- fikcí po zo -
ruhodné tím, že hranice mezi oběma mody se nachází v rámci společ-
ného textu. Jsme si vědomi, že tímto tvrzením se de facto do stáváme
do para doxní situace, neboť, jak jsme kon sta to vali od ka zem k názoru
Martínez- Bonatiho, pokládáme fikci za on to logicky ho mo genní di -
menzi, což platí také opačně.21 Lit erární prostředky Herr mann při -
rozeně využívá k zesílení evokace za ni kajícího sta ro pražského světa;
konkrétně se to týká dia logických pasáží a scé nických di gresí. Ob -
vykle bývá mezi vlast ním seg men tem autorovy vy právěné vzpomínky 
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21 V rámci fikce lze rovněž zvažovat odlišné ontologické statusy podle toho, ke
které dimenzi dané prvky náleží. To je příklad intradiegetického vyprávění, ale tře-
bas i re tro spe kti vy nebo onirických segmentů příběhu. Vzhledem k nonfikční oblas- 
ti však veškeré takovéto kvality budou mít rámcově fikční status.               

19 Nemusí se však jednat pouze o uměleckou fikci, referent mohou postrádat
například výpovědi halucinačního blouznění, živého snění apod.

20 Srov.: „Každá fikční oblast má svůj jedinečný způsob organizace. Fikční oblast
entit je organizována rétorickými způsoby definování, které potvrzují autonomii a so-
běstačnost konstruovaného světa. V oblasti entit stejně jako v ostatních fikčních
oblastech jsou způsoby organizace specifické pro fikci aktivovány v nějakém kon-
textu” (Ronenová 2006, s. 168).



a seg men tem scé nickým plynulý přechod, takže scé nická část, jakýsi
malý výjev ze sta ro pražského živ ota, slouží pouze jako součást popisu 
kdysi typických reálných situací ode hrávajících se napřík lad v ho -
kynářství, ve sta ro pražských ulicích a na nárožích apod. Sa motné
využití lit erárních pos tupů (techné) sa mozřejmě ještě ne musí prob -
lema ti zo vat hran ici mezi fikcí a non fikcí. Větši nou jsou tyto lit er ari -
zované části Herr man nových vzpomínek plně in te grovány do non -
fikčního textu, který tímto oživují a ozvláštňují, což byl jistě autorův
záměr, jak učinit své vzpomínání poutavější.

Mezi Herr man novými vzpomínkovými texty však najdeme i ta ko-
vé, které dis po nují tak ovými rup tu rami, které již nabývají schopnosti
od lišo vat vy právěné jed nou jako doku ment, osobní vzpomínku, po -
druhé jako akt fik cion ali zace. V tak ovýchto přík ladech můžeme do -
konce ho vořit o „vpádu” fikčnosti do non- fikce, aniž by nutně muselo
do jít k přepnutí do čiré fan tazijní fabu lace. Jinými slovy, látka zůstává
stejná, proměňuje se však způsob jejího zpra cování, re spek tive re pre-
zentace. Aby chom tento jev demon stro vali, zvo lili jsme konkrétní
vzpomínkový text ze soub oru Bodří Pražané naz vaný Starý švejda
Václav.22 Vedle soub oru Před padesáti lety se v této knize Herr mann
výrazněji soustře dil na vyk reslení mizejících sta ro pražských lidských
typů a také zde se řídí prav idlem zůstat pokud možno co nejvíce věrný
skutečnosti.

Jme novaný vzpomínkový text pub lik ovaný v soub oru Bodří Pra-
žané byl autorem zpočátku pub lik ován v ča sopise Švanda Dudák
v roce 1887. Původní ča sopisecká verze obsa huje vzpomínkové vy -
právění o Václa vově fyziog nomii, jeho zvlášt ních osob nost ních ry -
sech, zvycích nebo způsobu, jakým vyk onával své po volání. Rovněž
i zde vidíme autorovu snahu při blížit a zejména oživit postavu starého
Václava napřík lad po mocí za po jování přímé řeči. V roce 1892 se
Herr mann k tomuto textu vrátil a výrazně jej rozšířil pro finální knižní
vydání. Od před chozí části tento seg ment od lišuje výraznější sub jek -

tivi zace vzpomínky, což se pro je vuje pře devším pro lon gací scé nic-
kých seg mentů a dia logických pasáží, které sig nali zují autorovo vy ba -
vování si ryze osob ních, až soukromých vzpomínek. Po dobně jako
v jiných Herr man nových tex tech, ve kterých je využito tak ovýchto li-
ter ari zovaných pos tupů, se ještě nutně ne jedná o jev, o kterém jsme
mlu vili výše, totiž o fik cion ali zaci vy právěného, ačk oli zmíněná pro -
lon gace těchto lit er ari zovaných pasáží k tomuto jevu směřuje. Co
však tuto ten denci k fik cion ali zaci limi tuje, je přece jen do statečně
zřejmé sub su mování tak ovýchto scé nických a dia logických seg mentů
do nara tivu vzpomínky, který má být v prvé řadě fak ti cist ním nara -
tivem.

Herr mannův Starý švejda Václav není složen pouze ze dvou částí,
jak nap sal autor, ale též z dalších seg mentů, které ne ro zlišuje ani tak
ča sová vzdále nost, ale spíše re la tivní vzdále nost on to logická. Pro
bližší ob jasnění to hoto tvrzení je nezbytné přis tou pit k roz sáh lejším
seg mentům ana lyzovaného textu:

[A]
   Psal jsem před cházející řádky o starém švejdovi Václavu před pěti lety. Tehdy žil
ještě svůj bezra dostný život a šoural se po Praze šáravým, še plavým kro kem, vše cek
roz vik laný, jako by se chtěl zlo mit v kolenou, pravým ra me nem ku předu, jako vždy.
[…]

[B]
   „Mco pak to, mpane Herr mann, že prej mě dali‘m do no vin!”

[A]
   Oni kal ze starého zvyku, ale jen lidem, k nimž měl zvláštní úctu a důvěru. Ke mně
ji měl. Ji nak i vykal a říkal „Vašnosti”, ale to byl jeho způsob nejs lav nost nější,
obřadný.
   A tím „m” pok ouším se naznačiti jeho milé huhňání. Někdy huhňal Václav na
počátku slova, někdy na konci.
   Již mu byl někdo řekl, že je „sepsán”.

[B]
   „Hněváte se na mne, Václave?”
   „Mňo – nehněvám, ale mdostanu za to mněco?”

41 42

22 Jednotlivé texty původně vznikaly od druhé poloviny 80. let 19. století jako
články pro humoristický časopis Švanda Dudák.



[A]

   Rozdělil jsem se s ním o honorář. Rozdělil tak, že jemu jsem dal mrzký kov a sobě
ponechal „slávu”.

   „A’m budou o mně ještě mněco psát?”
   Všimlť si bystře, že článeček byl označen římskou jedničkou, že tedy má něco
následovati.

   Odpověděl jsem, že hodlám, ne bu de - li se vůbec hněvat. Václav kývl hlavou na
znamení souhlasu a s jistým lišáctvím na tváři. Bleskla mu hlavou patrně myšlenka na

další účastenství na honoráři (Herrmann 1959, s. 130–131).

Části označené pís me nem B náleží k scé nickým a dia logickým
seg mentům, které Herr mann ve svých vzpomínkách často používá.
Jejich status z hle diska námi sle dované po lar ity fikce–non fikce vy -
plývá z jejich funkční sub su mace pod tex tový rámec vyznačený pís -
me nem A. Jinými slovy, in ter pre tace této a jí po dobných pasáží
podléhá on to logickému sta tusu, který je nas taven rám cem A; tedy
jsme opráv něni chápat dia logické pasáže jako situace s ref er encí, od -
ka zu jící ke skutečné, his torické události, i když se můžeme domnívat,
že přesně takto ne musela ve skutečnosti proběh nout. To ovšem není
pod statné jako spíše to, že tato tech nika se snaží evoko vat živ otný pro -
jev a vjem kdysi skutečného sta ro pražského světa. Reali zace této
situace po mocí dia logu a autorovy in ter pre tace její části (viz poslední
věta ukázky) ji zásadním způso bem zpřítomňuje a vyvolává efekt,
jako by chom byli sami svědky této události, vta huje nás do dění. To je
jistě je den z příznačných rysů fikce. Jak jsme ovšem uvedli, jako fikci
tento seg ment nejspíš chápat nebudeme. Ex is tují zde totiž hi er ar -
chicky nadřazené struk turní rámce dis po nu jící pře devším deik tickým
ča so pros torovým určením, které ve funkční ko relaci s pa ratex tem od -
ka zují za hranice textu do světa skutečného, byť v čase vy právění již
nenávratně de struovaného roz víjející se mod erní epo chou 20. století.
Pokud by chom para frázo vali výše uve de nou pasáž, mohli by chom si
vy po moci tak, že prom lou vající sub jekt, kterým je autor, nám sděluje:
Stalo se tak před mnoha lety, v době mého mládí, kdy jsem přišel do
Prahy a zde, na tomto místě vám vy právím to, co si vy ba vuji a co se
mně sa mot nému tehdy skutečně při ho dilo.

Řekli jsme, že prom lou vajícím sub jek tem je autor, avšak stejně
dobře by chom si tuto situaci mohli před sta vit jako lit erární vy právění,
kdy by chom na místo autora dosadili komen tu jícího autor ského vy -
pravěče. Proč však v tomto případě uvažujeme o autorovi, vy plývá
z výše uve deného.

Jes tliže v tomto případě lit erární pos tupy neprob lema ti zují vnímá-
ní textu stále jako doku mentu a nik oli fikce, v čás tech násle du jících za
výše uve de nou ukázku po larita mezi doku men tem a uměleckou fikcí
narůstá. Je třeba doplnit, že násle du jící část je v textu vzpomínky
oddělena od před chozí i násle du jící a tvoří jakýsi sa mo statný oddíl
a kromě postavy Václava ne na va zuje na před chozí část:

Uplynulo skoro čtvrtstoletí ode dne, kdy jsem za listopadového

večera z malého venkovského města přijel do Prahy, abych vstoupil 

do učení. Škola mi ne la ho di la, osud můj byl roz hod nut. Na kupectví 

s klukem!

   Jak mi bylo při prvém vstupu do Prahy, jak na mne padalo

veliké město, hrozíc mne za leh no u ti, pověděl jsem na jiném místě.

Ještě toho večera za sta vil se se mnou bratr, který mne na nádraží

očekával, v knihkupectví strýcově, aby požádal sluhu závodu strý-

cova, by zítra ráno přivezl z nádraží kufr, obsahující první můj

skrovný majetek. Tím sluhou byl starý švejda Václav. Zdál se mi

tehdy již prastarým člověkem; mládí nemá měřítka pro léta –

„stařec” Václav byl snad něco málo přes čtyřicet let. Ale ovšem

těžká práce a nuzácký život vrýval mu léta dvojnásobně ve vy-

chrtlou, ko st na tou tvář.

Prozatím uby to val jsem se u bratra, kam Václav hned druhý den

dovezl truhlu moji z nádraží. Chvíle, které bylo třeba, aby složil

břemeno své a do kteréhosi kouta světnice je uložil, použil starý

švejda ku přátelskému výslechu, prvnímu to „in ter view”, jemuž

jsem byl pod ro ben. Vyptal se na moje stáří, jak dlouho jsem jel do

Prahy, kolik nás je doma, kde se budu učit, jak dlouho, co se za to

bude platit, atd. A měře moji slabou, chu do krev nou postavu, pro ho -

dil maně, že mne „vozík zesílí”.
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   Zachvěl jsem se tehdáž trochu. Již jsem slyšel a tušil, co mi

nastává. Veliké, neznámé město, bludiště spletitých ulic a uliček,

nikde známé tváře – a vším tím budeš po léta vláčet vozík od rána do 

večera…!

   Zdálo se, že Václav postřehl moji náhlou skle s lost duševní

a pronesl několik slov, aby mne utěšil.

   „Žádné strachy, pane Ignác,” dodával. „Však já se také už nata-

hal té drožky. Všecko na světě má konec a pak z nich bude pán…”

   Každé přátelské, přívětivé slovo bylo balzámem mé rozesmut-

nělé duši, a poněvadž byl Václav skoro prvním, který ke mně na

počátku nového života soucitně pro mlu vil, přilnul jsem k němu

veškerou příchylností mladé, poddajné dětské mysli. Spatřil jsem

ho ještě dvakráte, třikráte v oněch prvních dnech pražských a po-

sledních mé chlapecké svobody – a byl jsem odveden k principálu

kupci, kterýž se svými pomocníky a staršími učedníky měl ze mne

učiniti člověka pro život.

   Tehdáž ohlašovala se zima tvrdým, studeným, sychravým po -

dzi m kem. První dny mého učení byl mi průvodcem nepovědomými 

končinami pražskými starší učedník, a když jsem nabyl jakéhosi

chabého ponětí, kterými směry nutno ubírati se k nádražím, k vel-

kokupcům, do některých továren a jiných závodů, s nimiž jsme byli

v obchodních stycích, na stu po val jsem další cesty sám – s vozíkem

před sebou.

  Byl nevlídný den prosincový. Z rána leskly se na dlažbě zmraz-

ky, později po le to val šedivým vzduchem řídký, suchý sníh, ulicemi

fičel ostrý, kousavý vítr. Celý ten den byl jediným so u m ra kem.

   Po obědě vyslali mne, abych odkudsi z Ungeltu nebo z Dlouhé

třídy přivezl sud pe tro le je. S prázdným vozíkem jelo se lehce, ale

zpáteční cesta byla jediným utrpením. Tlačil jsem vozík s těžkým

břemenem, hledě úzkostlivě vstříc každému povozu, který moji

dráhu křižoval, abych nebyl zajet, a vytáhl jsem tak dvoukolák až na 

počátek Žitnobranské ulice. Byl jsem v potu vykoupán a kouřilo se

ze mne, když jsem dospěl v ta místa. S vynaložením posledních sil

rozejel jsem se, abych překonal kopeček, ale údy vypověděly služ-

bu. Kolena se pode mnou třásla, kola vozíku byla jako přimražena.

Již jsem jen zápasil, aby mne těžký náklad ne s ra zil zpět, aby mne

vozík nestrhl a nesjel mi někam po svahu – kam až, nedovedl jsem

usoudit.

   Stál jsem bez rady a pomoci a chápalo se mne veškeré zoufal-

ství, jakému jen může pro pad no u ti čtrnáctiletý chlapec. Každý sval

třásl se dlouhým přepínáním, ruce se chvěly a to chvění přecházelo

na vozík, jejž jsem s největším namáháním udržoval na hrbolaté,

stoupající dlažbě. Tyto ruce prostonávaly již ode dvou neděl první

kupeckou nemoc. Byly naběhlé, červené až do fialova, prsty jako

skleničky, kůže na kloubech pukala a bolavěla. Zabodával jsem

nohy do štěrbin dlažby, aby mne vůz ne s ra zil, ale nohy mi ujížděly.

Byloť zatím napadlo sněhu na prst, dlažba byla kluzká.

   Nikdo nedbal malého kupeckého nádeníka. Dospělí kráčeli

nevšímavě dále, výrostkové pak, kteří se nade mnou za sta vi li,

častovali mne jízlivými úšklebky.

   „Hyjé! balíku kupecký! Viď! Kdyby to tak jezdilo samo a ty si

na to mohl sednout!”.

   Vítr fičel, já však necítil jeho šlehů; hořel jsem všecek těžkým

zápolením a studem nad svojí malomocí. Lidé se rojili kolem, ale

nerozeznával jsem již jednotlivé postavy; horké slzy lítosti a zlosti

za pla vo va ly mi zraky. Již již ocha bo val jsem k padnutí. Již jsem

viděl, kterak klesám a kterak se vozík řítí přese mne…

   Tu v tísni největší zazněl vedle mne hlas:

   „Pozor! Zabrat, pane Ignác!”

   A čísi ruka dotkla se mé pravice, chápajíc se příčného řemenu,

jímž byl spjat žebřík vozíku. Jen jako pudem zabral jsem, opřel se

posledně, a vozík jel vzhůru ulicí. Se mnou zároveň zabraly jiné dvě 

nohy, zatlačily jiné dvě ruce – starého švejdy Václava. Kráčel

cestou, všiml si mého zápasu, poznal mne a přispěl na pomoc. A je-

ho přispěním vytlačil jsem konečně vozík až k cíli, ke kupeckému

krámu proti Krakovské ulici.

   Byl bych mu zlíbal v té chvíli staré, svraštělé ruce a umiňoval

jsem si, že nikdy ne za po me nu na tento jeho samaritánský skutek.

   O týden později octl jsem se opět v malém pokojíku svého brat-

ra. Přivezli mne tam v drožce, obaleného peřinami a houněmi, a po-
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lo vyvedli, polo vynesli nahoru. Roz ne mohl jsem se tyfem. Ne pa -

ma tu ji už, jak dlouho jsem stonal, ale pa ma tu ji, kterak mne v prázd-

ných svých chvílích ošetřoval starý švejda Václav. Ležel jsem

doma skoro po celý den sám, bratr musil seděti v advokátní kance-

láři.

   A v těchto truchlivých dnech, kdy jsem stonal vzdálen matky

a zbaven její péče, uzavíral jsem upřímné přátelství se starým knih-

kupeckým sluhou, se švejdou Václavem, a přátelství naše ne po mi -

nu lo… (s. 132–135).23

Ukázka je kom plet ním a re la tivně sa mo statným oddílem, který je
vložen do ji nak vzpomínkového textu o kni hařském po moc níku Vác-
lavovi. Mohli by chom ji tedy chápat jako součást této vzpomínky
a dále ji neprob lema ti zo vat, avšak způsob, jakým je kon struována,
přece jen vy bočuje z dosa vadního kon textu. Jedná se de facto o další
zpra cování tématu starého švejdy Václava, a to stále v rámci společné
kapi toly. Co přimělo autora k tak ové strate gii, byla zřejmě snaha tuto
postavu co možná nejvýrazněji a nejživěji evoko vat. Za tímto úče lem
pos tou pil za stávající hranice lit er ari zovaných pamětí směrem k fik -
cion ali zaci, neboť tato di menze je scho pna  po skyt nout vy právěnému
patřičnou plas ticitu a evo kační sílu.24 Naším úk olem je nyní ob jasnit,
co tuto fik cion ali zaci (nik oli fikčnost!) zakládá a v čem se od lišuje od
před chozích případů.

Pomineme- li pa ratext, který nám v tuto chvíli nepomůže, neboť
zůstává stejný, což zna mená, že uve de nou ukázku vřa zuje pod status
non- fikce, jsme od kázání na tex tové kom po nenty a jejich strukturně-
 sémantické vztahy. Začneme- li rozbor od začátku, nabízí se otázka,
kdo prom louvá. Je jím autor (Ignát Herr mann) anebo lit erární vy pra-
věč? Zdá se, že od pověď je nasnadě, jako tomu bylo v před chozích
případech, avšak situace je kom plik ovanější. Přip sat prom luvu auto-
rovi (A) nás opravňuje pa ratext, jakož i od kaz k před chozímu kon -

textu vzpomínky (1). Avšak tyto kom po nenty pos tupně ztrácí domi -
nantní funkci jakýchsi on to logických in dexů, které by vy právěné
přip saly non fikční di menzi „pouhé” autorovy vzpomínky. Toto osla -
bení způso buje jed nak výrazně sub jek tivní vy pravěč a současně jím
kon struovaná konkrétní ča so pros torová lokace. Významně sub jek -
tivní mo dus narátora je sig nali zován zejména polopřímou řečí (4).
Tato nara tivní strate gie vy va zuje dřívější status vy povídajícího sub -
jektu z jeho no cionálně fak ti cistní věro hod nosti a přepíná jej do sféry
já/vypravěče- demiurga a kon struk téra příběhu. Nepřímo pak tento
seg ment de ter mi nuje před chozí část textu, která se tímto vy va zuje
z hranic čistě fak ti cistní vzpomínky a ten duje do oblasti fikce (což sig -
nali zuje akt nara tivní per for ma tiv ity, rámování vy právěného a kon -
struování ima nentní ča so pros torové di menze), aniž by se jí ovšem
v konečném důsledku stala.

Sa motné půso bení polopřímé řeči ovšem k vyk onání tak ovéto do -
stře divé síly (fik cion ali zaci) nepostačuje. Důležitá je i konkrétní ča so -
pros torová lokace (1, 3, 5, 6, 9). Její konkrét nost ovšem ne spočívá
v přesném uve dení místa nebo času, jako tomu je v jiných Herr man -
nových vzpomínkách, ale ve fik cionální konk re ti zaci: je den lis to pa -
dový večer, druhý den po tomto večeru, o týden později atd. V ta ko-
vémto „konkrét ním” ča so pros torovém rámci se lze plně ori en to vat,
neboť jsou vy tyčeny jeho ele mentární kon sti tu tivní kom po nenty. Tato
ori en tace je však plně fixována na sa motný nara tivní způsob. Uve dená 
kri té ria rovněž modi fikují vy povídající sub jekt tak ovým způso bem,
že do vo lují dosa dit na místo autora (A) vy pravěče (V) a chápat text od
jeho začátku za vy právění, které pronáší nik oli autor, ale vy pravěč,
jenž je v důsledku přece jen od lišný od Herr manna coby autora.

To pot vrzují i další kom po nenty textu. Jes tliže v jiných svých
vzpomínkách Herr mann jakožto autor vy práví konkrétní příběhy ze
staré Prahy in mar gine charak ter is tiky a popisu místa a doby, zde je
tomu nao pak. Celý text je výrazně epi zován. Kon strukce minipříběhu
je složena ze dvou událostí, které – opět na rozdíl od před chozích
vzpomínek – na sebe kauzálně na va zují mimo jiné také tím, že nepo -
rušují kon struované ča so pros torové kon tin uum, nao pak je upevňují,
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činí je ho mo genním (5, 6). In dexy fik cion ali zace jsou přítomné i dále.
Výše jsme uvedli, že polopřímá řeč modi fikuje vy povídající sub jekt
z kate go rie au to ra do kate go rie sub jek tivi zovaného vy pravěče, kte ré-
ho by chom mohli označit za vy pravěče sice ho modi egetického, avšak
vy právějícího v urči tém dis tančním ča sovém modu od vy právěné
události (zde 25 let). Sub jek tivní mo dus v nara tivní strate gii tak ového
vy pravěče je zjevný také v mís tech, kde vy práví o vlastní záchraně
z trapné situace (7, 8). Sub jek tivita je zde im plik ována vnitřně fo kali -
zovaným nara tiv ním seg men tem (v Genet tově smyslu), jehož součástí 
je při rozeně kog ni tivně omezený roz sah vy pravěče (8).

Uve dené as pekty, které vyt váří struk turně provázaný ce lek, mají
za násle dek iluziv nost vy právěného, jež spočívá v ten denci k fik cion -
ali zaci, aniž by ovšem v konečném důsledku došlo k úplnému vplynu-
tí do fikce. Lze je (spolu s dialogy) chápat za jakýsi op erátor či ini -
ciátor fikčnosti (viz pozn. 12). Nejzávažnějšími kom po nen tami to hoto 
op erátoru či funkce – neboť se jedná o složený op erátor či funkci –
jsou: vy právěcí strate gie, je di nečná událost a ča so pros torová konk re -
ti zace, která působí jako fik cionální in dex. Ačk oli v Herr man nových
vzpomínkách nacházíme různé vy právěcí strate gie připi sované auto-
rovi, ča so pros torové lokace do ob dobí Prahy 70. a 80. let 19. století,
přece jen se ne jedná o ty pologicky, a pře devším funkčně zcela analo-
gické pos tupy. Výrazně sub jek tivi zovaný vy pravěč se v tomto případě 
zba vuje bře men so lidního svědectví o mi nu losti, jež při padá autorovi,
tj. Ignátu Herr man novi (neod ka zuje k mi mo tex tovým skutečnostem,
neu jišťuje čtenáře o tom, že je autorem, který ne fabu luje, ale s nezbyt -
nou réto rickou dikcí re feruje o skutečných událostech), a mno hem
více se soustředí na kon struování vy právěné události a s ní i ča so pros -
toru, který vzniká v rámci aktu jeho narace. Navíc tento ča so pros tor
opět není významněji ukot vován k mi mo tex tovým skutečnostem,
a tím pádem ověřován mi mo tex to vou re ali tou. Ne ma lou autonomii
tomuto fik cion ali zovanému mik ros větu dodává pod statná věc, kterou
je akt epi zování, jehož pro duk tem jsou konkrétní příběhy; konkrétní
a ho mo genní události, jakk oli je jejich roz sah minimální, ode hrávající
se v di menzích kon struovaného světa. Na rozdíl od před chozích částí

Herr man nových vzpomínek vyka zuje tato a jí po dobné rysy příznačné 
pro lit erární fikci. Uve dená kri té ria reali zují je den z pod statných rysů
fikce spočívající v „kon tinuit[ě] a ho mogenit[ě] fikčního diskursu
a samého fikčního světa” (Bonati- Martínez 2017, s. 103). Událost,
ke které do jde v uve dené ukázce, má opět na rozdíl od většiny Herr -
man nových vzpomínek ne jen kauzálně- narativní vyústění, ale též
pointu. Neméně důležitý je rovněž od lišný způsob toho, jak jsou jevy
nahlíženy ve skutečnosti a ve fikci. K tomuto rozdílu, který se svým
způso bem pro je vuje i ve způso bech  kon struování textů, výstižně
pozna me nal Nicho las Re scher násle du jící: 

Skutečnost může být nekonečně složitá, ale je také zcela nezaostřená. Neo bsa hu je 
zaměření po zo r no sti. Příroda předkládá mnoho věcí do hro ma dy. Její oblíbenou spoj-
kou je ,a‘, spíše než ,a tak‘. Nemá žádnou per spe kti vu, ale je vše na jed nou. Spojuje,
ale neupřednostňuje. Na rozdíl od lidského oka nebo lidské mysli, skutečnost nemá
ohnisko (Rescher 2017, s. 55).25

Ty pologicky od lišný způsob konek tiv ity, o které ho voří Re scher,
vidíme i v poslední ukázce, kde opět po zo ru jeme silně do stře divý
efekt, který v důsledku „zanořuje” re cipi enta do  v y  p r á v ě n í m
k o n  s t r u o v a n é h o  světa.

5.

Zbývá nám od povědět na dvě otázky, které jsme položili v úvodu.
První z nich je, zda jsme v tak ovýchto případech kon fron továni s fikcí, 
druhou, kdo je sub jek tem vy právění v tak ovýchto příznak ových seg -
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25 V průběhu analýzy textu jsme získali subjektivní dojem, že fikcionalizované
segmenty obecně disponují kratšími větami, re spe kti ve souvětími. Statistická
analýza textu ovšem ukázala, že rozdíly mezi těmi segmenty, které jsme vyznačili
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s dominantím atributem autorské vzpomínky, se od sebe v tomto ohledu zvláště
neliší. (Průměrná délka věty se v tomto textu pohybuje v plynulém rozmezí 13–19
slov.) Zmíněný rozdíl spočívá v něčem jiném, a to ve změně typu souvětí, kdy pro
fikcionalizované segmenty je příznačnější parataxe s kratšími větnými ko m po nen ty. 
To vyvolává náležitou narativní dynamiku.



men tech; je jím stále autor Ignát Herr mann, anebo fikční vy pravěč?
Je likož se větši nou fikce nevyka zuje obecně platným in vari an tem, její 
roz poznávání je obtížné založit na výhradně formálních atrib utech.
Na straně druhé fikce nevyt váří izolované di menze, které by ne byly
scho pny komu niko vat s di men zemi non- fikčními. A ne musí se zrovna 
jed nat o post mod erní díla, aby k této skutečnosti do cházelo zcela
plynule a téměř nepo zo rovaně. Toho jsme svým způso bem svědky
i v případě něk terých Herr man nových vzpomínek. Domníváme se, že
se jedná o z části bezděčný pos tup, jak dokládá také skladba posledně
uve dené vzpomínky. Ta je totiž autorem rozčleněna na re la tivně sa mo -
statné části, z nichž něk teré vzni kaly do datečně, s ča sovým od stu pem,
jiné byly kon ci povány ve zjevné autorově snaze zpra co vat živ otní
látku novým způso bem, který by jí dal vyni knout v její živ ot nosti
a konkrét nosti. A možná mo ti vován touto sna hou přis tu puje Herr -
mann ke struk tuře, která má oproti dosa vadnímu způsobu vy právění
výrazný po ten ciál fik cion ali zo vat vy právěné a sugero vat či evoko vat
fikční svět. (Para doxně se tak autor prohřešuje proti svému původ-
nímu před sevzetí vy právět jen podle skutečnosti a ne fabu lo vat.)

Označit tyto fik cion ali zované pasáže za lit erární fikci však není
možné.26 To, co nám v tom brání, jsou širší kon texty, které sub su mují
dané seg menty pod non- fikční žánr autorských vzpomínek. Jinými
slovy, autor ská in tence a gravi tační síla non- fikčního žánru jsou do -
statečně silné na to, aby zabránily domi nanci fikce. Na druhé straně
však nejsou scho pny zamezit jejímu vpádu do non- fikčního diskurzu,
který tímto do stává zajímavé on to logické trhliny. Ačk oli uve dené
pasáže budeme z prag matického hle diska ve výsledku připi so vat
autorovi a jeho non- fikční ref er enci, latentně os ci lu jeme na os motické 
hran ici obou di menzí.

Po dobně ne jed noznačná je od pověď na otázku, kdo vy práví tyto
fik cion ali zované části. Spíše nežli jed noznačné stano visko nabízíme
uvažovat na ši roké škále mezi autorem a vy pravěčem. Vy právějícím
sub jek tem non- fikčních částí vzpomínek je autor. Bylo by ovšem na

místě ho vořit o non- fikčním autor ském tex tovém kon struktu, tj. „Ig-
nátu Herr man novi”, který je – i když to mnohdy ne musí být ni jak
zásadní – od lišný od civilního Ignáta Herr manna, který je sám o sobě
kom plex nější en ti tou, jež se výhradně nez abývá pouze vzpomínk ami
a jejich vy právěním. Ovšem v rámci to hoto vzpomínkového vy -
právění je kon struován další vy povídající sub jekt, který je v dalším
mezis tupni mezi tímto „Ignátem Herr man nem” a fik cion ali zovaným
vy pravěčem. Tak, jako jsou flu idní hranice mezi fikcí a non- fikcí, ex -
is tuje i řada přechodných pásem mezi autorským a vy právěcím já.

Ne jed noznačné od povědi, které jsme v závěru po skytli, ne musí být 
nutně ke škodě věci. Na vy braných čás tech Herr man nových vzpomí-
nek jsme se poku sili doložit obec nější jev, který lze označit jako
osmózu mezi fikcí a non fikcí. Tato při rozená pro pust nost se pro je vuje
v neustále těkavých modi fikacích ne jen toho, co je zo bra zováno
a k čemu je od ka zováno, ale i sub jektů, kteří se těchto komu ni kačních
procesů účastní. Fikce má zásadní schopnost in fil tro vat non fikční
diskurzy a vice versa. Zdá se, že jedno bez druhého by buďto ne mohlo
ex is to vat, anebo by ex is to valo za zcela změněných obecných podmí-
nek. Jak fikce, tak non fikce slouží ke kon cep tu ali zaci naší skutečnosti. 
Obě di menze plní vlastní spe ci fické úk oly a jsou svým způso bem
nezbytné, neboť – jak to opět výstižně vy jádřil Re scher – „[h]omo sa -
pi ens je obojživelník, který žije v říši re al ity a také v říši po si bil ity.
Ztráta druhé říše zmenšuje samu naši po vahu. A žádný z našich zdrojů
není výkonnějším a účinnějším vstupem do této říše než fikce” (Re -
scher 2017, s. 57).

Ve 20. a 21. století se auto bio grafické vy právění s výraznými
prvky fikce stává běžnější součástí lit era tury. Zejména post mod erní
aut ofikce (ne jen) podle Foniok ové pro gra mově os ci lují mezi fikcí
a non- fikcí, takže je pro čtenáře tak ovéhoto hy bridního žánru (Fo nio-
k ová 2018, s. 851–852) mnohdy obtížné jed noznačně určit, zda se ak -
tuálně po hy buje v pásmu bio grafického doku mentu anebo již v oblasti 
fikčního světa. Případ jme novaných Herr man nových vzpomínkových 
textů je ovšem jiný. Jes tliže aut ofikce vy plývá ze záměru autora kon -
ci po vat svoji bio grafii jako hy bridní diskurz, Herr mann své vzpomín-26 Proto jsme také pro ně zvolili označení fikcionalizované.
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ky psal s jed noznačným záměrem evoko vat ve čtenářích obraz za -
niklého sta ro pražského světa, který by ne byl fabu lován, ale co možná
nejpřesněji vyvoláván z autorovy paměti. Na řadě míst svých vzpomí-
nek to také ex plic itně uvádí, že jeho sna hou je podávat pouze pravdivé 
a nezkreslené in for mace. Ref er enční rele vant nost Herr man nových
výpovědí dokládají i oh lasy jeho původně ča sopisecky pub lik ovaných 
vzpomínek ze staré Prahy, kdy mu do re dakce chodily dopisy čtenářů,
kteří na zák ladě vlastní zkušen soti do plňo vali ty z in for mací, u kte-
rých si autor po čase již ne byl jist. Přes vešk eré úsilí po ob jek tiv itě
a fak tičnosti se do Herr man nových vzpomínek do stávají části, které
jeho vy právění výrazně epi zují a posunují k modu fikčního vy právění. 
O autonomní fikci se však ne jedná, neboť ne do chází k roz víjení a bu -
dování fikčního kon tinua; jedná se pouze o jakési trsy. Přesto se uka -
zuje, jak obě po lar ity spolu téměř by to stně sou visí a jak hranice mezi
oběma bývá mnohdy velmi jemná.
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Hranice, možnosti a úlohy komentáře
(Jiří Kra tochvil, Ludvík Vaculík)
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Abs tract

The article focuses generally on the func tion ing of com men tary or me ta com men -
tary within post mod ern narrative texts. Two Czech authors from the second half of the 
20th century have been chosen to il lus trate the theory outlined in the in tro duc tory part
of the article: Ludvík Vaculík and Jiří Kra tochvil. From the point of view of in ter pre -
ta tion the structure that is being opened by com men tary inside some nar ra tives is
called pos ther me neu tic. The article argues that pos ther me neu tic situation can be
found in the perverse situation of samizdat pub lish ing in Czecho slo va kia in the 1970s
(as depicted by Vaculík’s Český snář) and in the role played by women in Kra -
tochvil’s short story Příběh krále Kandaula. The article concludes that the post mod -
ern might stand the reader in front of an ethical choice as far as the function of
lit era ture and art is concerned. 

Na obecné úrovni se článek zabývá fun gováním komentáře či me takomentáře
v post mod erních pro zaických textech. K doložení a roz pra cování teo re tických výcho -
disek využívá článek texty Jiřího Kra tochvila a Ludvíka Vaculíka. Z pohledu her me -
neu tiky je struktura, která se odhaluje uvnitř lit erárních textů právě prostřed nict vím
komentáře, nazvána pos ther me neu tickou. Článek ukazuje, že tato pos ther me neu tická
struktura je pevně spojena s perverzní situací in edit ního pub lik ování v Če sko slov en -
sku 70. let jak ji zachycuje Vaculíkův Český snář, stejně jako se situací ženského
subjektu zobrazené v Kra tochvi lově povídce Příběh krále Kandaula. Článek dochází
k závěru, že post mod erna staví čtenáře či re cipi enta před etickou volbu co se role
litera tury a obecně umění týče. 

Úvod

S od voláním na fas ci naci post mod erny slovem a na roli, již podle
ní hraje ja zyk v každo denním živ otě, lit era tuře a obecně v západní kul -
tuře, bývá post mod erna označována za „lo go cen trickou”. Jane Flaxo-
vá tvrdí, že post mod erní fi lo zofie (reprezen tovaná dle ní Rich ar dem
Ror tym, Miche lem Fou caul tem a Jean- Françoisem Lyo tar dem) vede
k nut nému závěru, že „pokud je všechna zkuše nost tex tová nebo in ter -
pre tační, není možné způsoby myšlení oddělit od způsobů bytí” (Flax
1991, s. 193). Na přík ladu Kra tochvi lovy povídky Příběh krále Kan -
daula (ze sbírky povídek Or feus z Ké nigu, 1994) a Vaculík ova Čes-
kého snáře (1981) se pokusím poukázat na to, že právě post mod erní
próza může po ten ciálně otevírat zcela konkrétní neja zyko vou prob -
lema tiku, v níž lit era tura, a tedy i ja zyk obecně, narážejí na hranice
svých možností, nebo spíše dokládají, v čem je fun dování on tolo gie
skrze sym bol is mus ja zyka využívaný lidským rozu mem, kog nicí,
pamětí a tvořivostí, který tyto schopnosti zároveň struk tu ruje a vy me -
zuje, ne do statečné. „Preon to logická di menze”, která se tu hlásí o slo-
vo, je jak ousi tem nou či nega tivní strán kou zdán livě om nipo tent ního
slova či po jmu: podle He gela, jak jej vykládá Žižek,

[...] nedostatečnost našeho poznání (naše ne s cho p nost uchopit celek bytí, způsob,
jímž se naše poznání neodvratně zaplétá do rozporů a nekonzistencí) je zároveň
nedostatečnost samotného našeho předmětu poznání; mezery a prázdná místa v na-
šem poznání reality jsou zároveň mezerami a prázdnými místy v samotné ,skutečné‘
ontologické budově (Žižek 2007, s. 65). 

Net vrdím, že právě lit era tura nám zpřís tupňuje tuto preon to logic-
kou di menzi, že nám do vo luje zkou mat ne do statky v on to logické
struk tuře světa; bude mě zajímat, jakým způso bem uv nitř ja zyk ového
režimu pře sa hují zmíněné texty sféru jazyko vou, oblast in ter pre tace.
Tuto možnost ostatně na rozdíl od sim pli fiku jího výkladu Flaxové
post mod erní teo rie ale spoň v něk terých svých po dobách před pokládá, 
když po jímá post mod ernu jako „to, co zkoumá nové prezen tace nik oli
proto, aby se z nich čer palo potěšení, ale aby se lépe vyciťovalo, že
exis tuje neprezen to vatelné” (Lyo tard 1993, s. 28).
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Jak chápat v této sou vis losti roli komentáře? Komentář ne musí být
jen záznamem již prove dené in ter pre tační práce; Tomáš Jirsa ve své
knize Tváří v tvář beztvarosti vy chází z poznatku, který později přes -
vědčivě doku men tuje, že totiž umělecká díla „dokážou prostřed nict -
vím svého ja zyka a imagi nace rovněž podnítit vlastní po jmy, kon -
cepty, a dok once i teo rie” (Jirsa 2016, s. 32), přičemž se tak dle něj
děje skrze „fig ury”. V poněkud ji ném významu než pro Jirsu před sta -
vuje pro mě právě tako vou „fig uru” komentář a jeho rozdílné po doby.
Platí tu v konkrét ním smyslu, že „post mod erní spi so vatel je v situaci
fi lo sofa: text, který píše […] se neřídí v zásadě prav idly už stano -
venými […] prav idla a […] kate go rie jsou tím, co dílo nebo text
hledá” (Lyo tard 1993, s. 28).

Jistý para dox je možné vidět v tom, že v prin cipu by měl komentář
jakék oli po chyb nosti o schopnos tech ja zyka při zachycení re al ity či
skutečnosti smazávat nebo zastírat, neboť jak oukoli ne spo ji tost je
schopen „okomen to vat” tím, že se ja zyk posune o úroveň výš, na ro vi- 
nu meta ja zyko vou, kam má „komentář” priz matem ja zyk ových funk-
cí náležet. Pokud má komentář mít onu vy povídací hod notu, kterou
mu přisuzuji, má- li být sa mo stat nou „figu rou”, po tom je nutné se ro -
zejít s před sta vou, že využívá „me ta ja zyka”. Jakk oli formálně může
v post mod erně komentář nést znaky meta- narativní, meta- jazykové,
z poh ledu funkce či „smyslu” komentáře už není možné prostě „ko-
mento vat”, tedy se neochvějně (na ivně) nalézat na me ta ja zyk ové
úrovni: komentář sám obsa huje im plic itní komentář své vlastní limi -
tované použitel nosti a zpo chybňuje to polo gii vnitřku a vnějšku stejně
jako dyádu sub jektu a ob jektu (napřík lad prostřed nict vím me ta fory
záhybu, kde vnitřní je záhy bem vnějšího). Komentář je v tomto
smyslu vlastně post mod erním „symp tomem” – vezmeme- li vážně tezi 
o lo go cen tris tické post mod erně, po tom by ji nejdok on aleji dokládal
právě vnitřnětex tový komentář, který se obrací jen k ja zyku. A to
proto, protože komentář je zbaven post mod erního strašidla ref er ence,
reprezen tace či re al ity tím, že se vzta huje jen k dalším slovům, větám,
textům, žánrům. A tento z prin cipu do datečný, su ple mentární, margi-
nální text se tak může stát cen trem či fun da men tem lo go cen tris tického 

po jetí post mod erny: fun da men tem jistě ne- fundamentálním, neboť
komentář k textu (příběhu) přis tu puje zvnějšku právě jako jeho do -
datek a zau jímá tak vůči němu pozici ok ra jo vou. Pokud však je funkce 
komentáře vskutku takto para doxně „cen trální”, po tom nemůže být
meta- jazyková. A zároveň je tato to polo gie záru kou, že se post mo der-
ní text neocitne v bludném kruhu se bee vi dence.

Přiznání možnosti, že „tex tová a in ter pre tační zkuše nost” není
zkuše ností ce lou či jedi nou, vede k prob lema ti zaci výše naznačeného
vztahu mezi myšlením a bytím (vztahu z poh ledu post mod erny v prin -
cipu epis te mo logického). Další možnost, zapříčiňu jící, že tato oblast
je rele vantní i pro post mod ernu, může spočívat v tom, že se v post -
mod erně oproti mod erně mj. také proměnil způsob in terpre tace, při-
čemž podle Žižka je 

[...] modernistickým po stu pem „výklad symptomů”: při kon fron ta ci s to ta li tou usiluje 
moderna o její subverzi tím, že od ha lu je stopy její skryté pravdy v de ta i lech, které
„vyčnívají‘” a usvědčují ze lži „oficiální‘” pravdu, stejně jako na okrajích, které od-
kazují na to, co bylo „potlačeno”, aby se mohla ustavit oficiální totalita – základním
modernistickým axiomem je, že detaily vždy obsahují nějaký přebytek, který podko-
pává obecný rámec „oficiální” Pravdy (Žižek 1992, s. 120), 

zatímco post mode rni s mus – pod le něj – je 

[...] posedlý Věcí, cizím tělesem uvnitř sociální stru ktu ry, a to ve všech jejích
podobách od ženy jakožto nerozluštitelného elementu, jenž podkopává působení
,principu reality‘ […] po paranoidní vizi sociální to ta li ty jako ultimativní fascinující
Věci, upírského přízraku, který poznamenává dokonce i ten nejidyličtější všední den
znaky latentního rozkladu (Žižek 1992, s. 122). 

Povídka Jiřího Kra tochvila by od povídala oné pos ed losti (v daném
konkrét ním případě příznačně nem luv nou) ženou, Vaculíkův román
by byl přík ladem (jakk oli opod stat něné) para noie konce sedm desá-
tých let tváří v tvář reálnému nor mali začnímu so cial ismu. V obou tex -
tech pak hraje důležitou roli otázka těla a tělesnosti a jejich pro po jení
s ja zykem spolu s (ne)možností vykládat (re flek to vat) fyzicko- mate-
riální di menzi lid ské ex is tence. 
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Provi zorně budu oblast, která se zde nega tivně rýsuje, označo vat
jako „pos ther me neu tickou”. Fre dric Jameson ve svém článku po jme -
novaném „Me ta com men tary” ho voří o „pos ther me neu tické situaci”
pře devším v sou vis losti s tak ovými díly, která se prostřed nict vím
vědomého tvůrčího aktu vzpírají in ter pre taci, přičemž ne do statečnost
in ter pre tace se ob je vuje přímo v textu jako touha po ne in ter pre to vatel -
nosti, ne průh led nosti smyslu. Jameson v této sou vis losti pou ka zuje na 
mod ern is tické ex peri menty z konce 19. století (např. Stephana Mal -
larméa) a počátku 20. století. Jakk oli nepřejímám Jamesonův termín
„pos ther me neu tická situace” v do slov ném významu, který mu dává,
přesto je pro mě jeho poh led rele vantní (srov. také Mersch 2010). 

„Ne in ter pre to vatel nost” nabývá ve Vaculík ově Če ském snáři
a v Kratochvi lově povídce něko lika po dob, přičemž je přímo v tex tech 
komen tována, což by bylo možné bez váhání označit za typicky „post -
mod erní” nara tivní pos tup. Pro tento komentář platí, že je ne sen na
jedné straně fas cinací ply noucí z pro po jení mezi ja zykem a obývaným 
či vy právěným světem, na druhou stranu však nejsou tento vztah ani
možnosti jeho popisu vnímány na ivně. Roz manité po doby komen -
tování spolu se sa motným nut káním komen to vat doku men tují ne do -
statečnost komentáře. Ta si vynu cuje další komentář atd., po ten ciálně
ad in fi ni tum. Jak jsem však již uvedl, neděje se tak v po době soustřed-
ných meta- jazykových kruhů, ale spíše v po době sé rie. Komentáře
doku men tují ne do statečnost in ter pre tace, její hranice a v ideálním
případě ji mají kom pen zo vat. Buď proto, že neumím číst, a co čtu, čtu
špatně. Nebo proto, že sa motný text vždy byl „chybný”, de fek tní
prostě proto, že jeho autor měl k dis pozici pouhá slova. Jameson ve
stručnosti popisuje ce lou situaci takto: „Všechno myšlení o in ter pre -
taci se pro padá do po div nosti, nepři roze nosti her me neu tické situace.
Jinými slovy: každá jed not livá in ter pre tace musí obsa ho vat in ter pre -
taci své vlastní ex is tence, musí os vědčit své vlastní pověření, odůvod -
nit se – každý komentář musí být zároveň me takomentářem. Skutečná
in ter pre tace tak vede po zor nost k his to rii a k his torické situaci komen- 
tátora stejně jako díla” (Jameson 1971, s. 10). In ter pre tace tak není

jed noduchá, in tui tivní, bez pro blémová, snad je v konkrét ním smyslu
ne- možná. 

Ještě poněkud jiná výcho diska volí Julia Kris teva při svém uvažo-
vání o „postanalytickém osudu in ter pre tace”: 

Dnešní in ter pret se vyhýbá tomu, aby se subjekty mezi sebou navzájem potkávaly 
nebo přicházely do kontaktu s interpretovanými předměty. V tomto potkávání, v této
souběžné přítomnosti, vyvstává totiž před promlouvajícími subjekty podivný objekt,
jakási záruka, kterou sami sobě přinášejí – totiž in ter pre ta ce –, která je ujišťuje, že
jsou skutečně tam, kde se nacházejí, že jsou si blízko, na dosah. Pokud se nový in ter -
pret oprostí od definitivní přítomnosti významu, již nein ter pre tu je: mluví a činí aso -
cia ce, protože už ne e xi stu je objekt, který by bylo možné in ter pre to vat; namísto toho
se tu rozehrávají sémantická, logická, fantasmatická a nerozhodnutelná spojení. Ve
výsledku se zjevuje fikce, diskurz bez středu, subjektivní po ly to pie, která ruší meta-
jazykový status diskurzu vládnoucí postanalytickému osudu in ter pre ta ce (Kristeva
1986, s. 306). 

Kris tevová tedy pos tu luje nemožnost meta-pozice, prob lema ti zuje 
vztah sub jektu a ob jektu. Jak jsem již kon sta to val, meta pozice se stává 
prob lema tickou či neudržitel nou i v rámci post mod erních textů, v nichž 
se zdá, že je to právě ona, která má být zdro jem komentáře, což ná-
sledně umožňuje nara tolo gii ho vořit o tzv. „vnořených” (em bed ded)
diskur zech nebo jed not livých „úrov ních” vy právění (k me ta di egezi
a me ta lepsi viz Genette 1983, s. 231–237; Genette 1988, s. 84–96) –
nara tolo gie se tu opírá o víru v objek tivi zu jící me ta diskurz (nara tiv
nižší úrovně se stává ob jek tem nara tivu úrovně vyšší).

Případ Vaculík

Zdálo by se, že v Če ském snáři, kde jsou lit era tura a obecně ja zyk
všudypřítomné, a vlastně nevyhnutelné, zasa hují všechny oblasti ži-
vota, je marné hle dat nějaký ex ces, ne dořeče nost, mi mo ja zyk ový pře -
sah. A přece: ono nut kání komen to vat ja zyk ové akty, popis řečových
strate gií (např. vzhle dem k hrozbě od poslechů: „Kolik exemplářů
toho děláš?” zeptal jsem se tužkou. Napsal odpověď a zachechtal se
tomu směšnému nákladu; Vaculík 1990, s. 8), re flek to vat pos tup vzni-
ku textu, jeho re di gování apod. dokládají v konkrét ním smyslu ne-
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smyslnost, ne sa mozřejmost, ab surditu či vyšinutost do bové situace.
Psaní je tu pevně svázáno s do bou vzniku textu, s poli tickou a kul turní
situací doby, která ve velké míře de for muje a pre de ter mi nuje, co bude
napsáno či řečeno a jak (důsledky pro in ter pre taci po jme novává výše
uve dený Jamesonův citát). 

Jako je den z ko rek tivů uve dené de for mace by mohl po sloužit po -
jem „žánru” (neboť ten by měl být díky své ab straktnosti schopen do -
bový kon text přesáh nout). Žán rem chápu soubor diskur ziv ních (lite-
rárních, nara tiv ních, kom pozičních) pos tupů užitých v textu, které
směrem k re cipi en tovi předzna menávají a sig nali zují správné a očeká- 
vané způsoby čtení. Žánr zprostředkovává kog ni tivní a in ter pre tační
vodítka, která by měla za jis tit spoleh li vost pře nosu ja zyk ových a ji-
ných významů. Ve Vaculík ově Če ském snáři stojí v cestě tak ovému
„pře nosu” již to, že sa motné žán rové vy mezení je de for mováno: stává
se předmětem komentáře a zpo chyb nění, ať už ex plic it ního nebo im -
plic it ního. Mísení románu, deníku, dopisů, esejů apod. zmíněnou žán -
ro vou garanci při nejmenším sus pen duje – ve výsledku tak může Syl -
vie Rich terová v sou vis losti s žán ro vou charak teri zací Če ského snáře
kon sta to vat, že „je to román psaný jako deník a deník psaný jako
román” (Rich terová 1991, s. 107), Mi lan Suchomel pak, že se tu
„deník mění v román” (Suchomel 1997, s. 421). 

Ne domnívám se, že tu Vaculík prostě využívá „typické” post mo -
derní hy bridi zace žánrů či znejisťování jejich hranic. Spíše pood ha -
luje důvod, co k tak ovému mísení může vést: tedy nemožnost opírat se 
v lit era tuře vzni kající v „nesmyslné” situaci o jed noznačnou (v tomto
případě mj. žán ro vou) garanci smyslu. A to z důvodu, který popisuje
Syl vie Rich terová takto: 

Člověk [...] začal pohlížet na sebe především jako na znak. Nevyřešená otázka
identity člověka se nepozorovaně proměnila v otázku identity znaku. Jestliže se
člověk převtělí ve znak, projde, nevěda třeba ani jak, hranici, která ruší vztah znaku ke 
skutečnosti. Konec možného dorozumění prožívá jako ka ta stro fu. Ale ne proto, že by
touto proměnou ztrácel smysl. Ka ta stro fa tkví v tom, že jeho smysl je nyní daný
znakovým systémem, v němž se ocitá, v němž může být podle jím nekontrolovaného
klíče libovolně označen za cokoliv a mimo který ne e xi stu je (Richterová 1991, s. 69). 

„Román” a „deník” vlastně doku men tují dva zák ladní režimy
„vztahu znaku ke skutečnosti”, které jsme větši nou při praveni chápat
jako proti chůdné: „fikci” a „non- fikci”. 

Za nejdůležitější, čtenáři in tui tivně přijíma nou, vlast nost deníku,
jíž se od lišuje od „fikce” by měl být jeho privátní charak ter; deník se
chápe jako pokus o popis či re kon strukci lid ské in timity, neo pako -
vatel nosti (a zároveň všed nosti) lid ské situace. Při hlubším poh ledu
vy plyne, že tento pokus je marný: in ti mita a všed nost jsou v deníku
zapsány, čitelné, a tedy (po ten ciálně) veřejné. Z to hoto poh ledu není
nic zvlášt ního na tom, že se deník stává lit era turou, mění se v román,
ba právě nao pak: jako by se te prve tímto přecho dem napl nilo to,
k čemu deník již vždy směřuje (praxe do bových do mov ních prohlídek 
a od poslechů dokládá tuto možnost z jiné strany: nic není soukromé).
Proto také může Vaculík začít psát svůj deník jako lit erární text a od
začátku uvažovat o jeho zveřejnění. 

Prok la mov aná in ti mita jako by byla svým zapsáním v deníku mno -
hem spíše ges tem jejího prolo mení, hledáním ji ného člověka, se
kterým je možné se o ni podělit, a toto hledání je v případě deníku sa -
mozřejmě pře devším hledáním čtenáře. Rich terová pou ka zuje v sou -
vis losti s Českým snářem na část zabývající se posta vou He leny
a jejím od jezdem do emi grace, který zůstává v době, kdy se událost
stala, (deník ově) nezap saná, a te prve časem se k ní zapi so vatel vrací.
Skutečně in timním je podle Rich terové to, co zůstává ne napsáno
(i když pos tupně je ona scéna přece jen popsána). Přesto i toto mlčení
musí být nějakým způso bem zpo dob něno, v textu musí vys tu po vat
ale spoň obrysy oné černé díry, která je pro nás mlčením (nezapsáním), 
chyběním. Vaculík tento as pekt dok once vizu ali zuje tím, že z fo to -
grafie pano ra matu Pražského hradu He lenu (v ofi ciálním, polis to pa -
dovém vydání) vystři huje, takže z ní zůstává pouhý „magrit tovský”
obrys (Vaculík 1990, s. 167). Vy nechává tedy te prve cosi, co již bylo
jistým způso bem zachyceno, doku men továno, zo bra zeno. 

Pokud by chom chtěli spolu s Rich tero vou hod nověrně ho vořit
o tom, co zůstalo nezapsáno, bylo by nutné vědět, čteme- li „deník”,
nebo „román”. Fikční příběh nikdy ne ex is tuje před svým napsáním,
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ten se rodí te prve se svým zápisem, a proto jej nikde nepřebývá
a nikde nechybí. Příběh toho, kdo o sobě píše deník, je na proti tomu
vždy již vy baven dis tancí, je to vždy něco, co se již stalo, je to vždy již
zápis paměti a nik oli toho, co se „opravdu” stalo. „Opravdu” se zde
děje jen vzpomínání (ve formě psaní). A sa mozřejmě následná re vize
textu, mazání, zam lčování, ano nymi zace dalších postav. V deníku se
děje popi sování prožitého, při psaní románu se tvoří příběh. V jistém
smyslu je tedy fabu lace příběhu dok once „skutečnější” než deník ový
zápis a deník dok once lit erárnější než lit era tura. Pro blémem je, že
Vaculík mnohdy nepo zo rovaně, jindy hmatatelněji či dok once ex pli-
c itně „fabu luje”, zatímco na ji ném místě je psaní ztotožňováno se
živo tem, s osudem. A re di gování, ke kterému se Vaculík přiznává, i to, 
ke kterému se even tu elně nepřiznává, není tedy jen re di gováním
příběhu, ale pře devším re di gov aním paměti. Je to pře devším toto
(para noidní) vědomí, které otevírá pos ther me neu tický přís tup: vím, že 
jsem vepsán do nějakého příběhu – for mu luji tedy pro sebe důsledky,
které pro mě toto vědomí před sta vuje.

„Deník” zde tedy nezas tu puje sféru in timní a neveřejnou, stejně
jako „román” neaspi ruje stát se veřejným, nadča sovým „dílem”. Tyto
možnosti nestojí proti sobě: 

Potom jsem návazně přečetl své deníky dělnické a studentské, a co vidím: že já
mám napsáno vše. A že jsem si to napsal naprosto včas. Pozdější prací jsem své
názory a postoje už jenom varioval a ilu stro val. Nebyl jsem nikdy moudřejší ani
schopnější, než jsem byl do dvaceti let. Všecko se splnilo, došlo na má nejhorší tušení, 
zatímco mé hojivé naděje neměly v ničem pravdu. Nejenom úspěchy, ale i všecky své
nezdary, po kle sky i pády jsem si jakoby předepsal do pa r ti tu ry a potom je přehrával
(Vaculík 1990, s. 20–21).

Zde se dok once psaní v konkrét ním smyslu zmocňuje svého pi -
satele, přičemž jeho „skutečný život” už ani nepotře buje: vše je
napsáno, vše je před povězeno, nic nás nemůže překvapit, lze pouze
vyrábět variace již ho tového. Ale je to také hra na schováva nou: já,
který před stírám, že tady píšu, zde nejsem, v tomto textu mě nenalez-
nete, jsem již napsán jinde a ji nak. 

Kdy a za jakých ok ol ností přestává být „Vaculík” „znakem”? Již
jsem zmínil, že ja zyk či lit era tura jsou v Če ském snáři vlastně všudy-
přítomné. Stejně tak je možné souh la sit se Syl vií Rich tero vou, že
v Če ském snáři nalézáme „po ten cionální možnost, aby se všechno
stalo v Če ském snáři zprávou, řečí, zna mením” (Rich terová 1991,
s. 120). A přece je právě kon takt s lit era turou ale spoň v něk terých jeho
po dobách ces tou mimo znaky, mimo slova: jako vy da vatel sam izdatu
je Vaculík kon fron tován s těmi as pekty lit era tury, které má běžný
čtenář ten denci opomíjet. Lit era turu lze totiž vnímat více smysly než
jen sle do vat zrakem pís mena na stránce: kniha má svou váhu, kniha
voní, je možné se jí dotýkat, hla dit ji. Aby vznikla in editní tisko vina,
bylo třeba ji úmorným způso bem přep sat, vyz ved nout přep sané strán-
ky, do pravit k vazači, odnést svázané výtisky, disti buo vat, vy brat
peníze. Lit era tura je tu přímo na po jena na tělesnou práci zúčast něných 
osob; kniha je do slova a do pís mene těžká, pron ese se. Asi nelze říci,
že se tu oc itá lit era tura mimo význam a smysl, ale spíše to, že ten je
ale spoň v jedné své po době primárně tělesný: neznak ový. Sa mozřej-
mě je následně možné tuto „ex is ten ciální” di menzi lit era tury uchopit
či pop sat v příběhu (který bude potřeba přep sat, svázat atd.). Snad je
tedy význam vždy už, vždy pře devším „tělesný” – narážíme tu na
vztah smyslu a těle sného, kterému kog ni tivní věda říká em bodi ment.
Lit era tura je ma teriální, a ob cování s ní přináší ex is tenciální rizika
(výslechy, vězení). Také všední život se točí pře devším kolem litera -
tury, knih, příběhů – to jsou všechny ty postavy, s nimiž se vy pravěč
pot kává a které v románu hrají tu více, tu méně důležitou roli: Karel
Kosík, Jiří Gruša, Ivan Klíma, Eva Kantůrkova, Václav Černý, Jiří
Kolář, Eda Krise ová ad. 

Lit era tura je v če ské společnosti tra dičně spo jována s po li tikou
a spi so vatelé často suplo vali ne ex is tu jící veřejný roz měr po li tiky.
Kra tochvil pozna menává: 

[...] od té chvíle [od 2. pol. 60. let 20. století – M.K.] se čeští spisovatelé stávají
(a většina z nich samozřejmě proti své vůli) členy jakési nikdy neustavené a nikdy
nepojmenované politické opoziční strany a taky je s nimi od počátku sedmdesátých
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let nakládáno jako s politickými spi klen ci, kteří prohráli svůj boj s mocí a ponesou si
teď zasloužené následky (Kra to ch vil 2005, s. 286). 

Do chází k per verznímu spo jení: lit erát ské ghetto („jakák oli horeč-
ná lit erární ak tivita je už dnes čím dál líp obezděným ghet tem”; Kra -
tochvil 2005, s. 294) je ve smys luplnosti svého snažení ujišťováno
pře devším státní mocí (pro niž je lit era tura také „vážná” a „závažná”),
ta má však toto snažení zároveň za úkol potírat. A Vaculík vlastně
napsáním Če ského snáře dopředu odmítá námitky živých pře do brazů
postav z Če ského snáře, které se na stránkách textu ob je vují pod vlast -
ními jmény, že tím dal vlastně do ru kou StB in for mace, které by ji nak
neměla, nebo by je musela pracně získávat. Není to spíš tak, že
Vaculík nahlíží naznače nou per verznost situace lit era tury a vyvozuje
z ní ra dikální závěr? Totiž: před státní mocí není třeba nic skrývat,
vždyť nak onec váhu lit erární tvorbě v této situaci dodává kromě tau to -
logického se beu jišťování v rámci ghetta pře devším závážnost, kterou
připisuje lit era tuře státní moc. Při vědomí, že tato situace není ani
zdaleka „normální” se není třeba vy hýbat závěru, že StB jako do zorčí
orgán státní moci před sta vuje toho nejdůležitějšího čtenáře, protože
„Většina národa už od lit era tury nic nečeká a odvykla si ji brát vážně
a odvykla brát ji vůbec na vědomí” (Kra tochvil 2005, s. 293). A tako-
vému čtenáři přece nelze lhát.

Případ Kra to ch vil

V Kra tochvi lově povídce Příběh krále Kan daula ze sbírky poví-
dek Or feus z Ké nigu narazíme na násle du jící scénu: vy pravěč
(zaměstnanec psy chi at rické kliniky) do stává na sta rost Ludvíka (po
pokusu o se bevraždu), kdysi populárního, ego cen trického člověka
s úspěchy u žen. Ludvík chce, aby mu vy pravěč je den večer půjčil
klíče od or di nace kvůli žen ské návštěvě. Druhý den se vy pravěč snaží
re kon struo vat události mi nulé noci z něko lika in di cií: ne pa trně hnuté
po hovky, téměř neznatelné stopy parfému a vlásenky. Když vy pravěč
Ludvíka kon fron tuje s těmito in di ciemi, ten tvrdí, že k žádné žen ské
návštěvě ne došlo, což pot vrdí ošetřo vatel, a vy pravěč tak zjišťuje: 

I pochopil jsem, jak je představivost záludná. Jak je schopna vytvořit si z pouhého 

očekávání (a z jednoho falešného podnětu) celou skutečnost! Protože teď už mi bylo
jasné, že vlásenka patřila Věrušce, kantorce z gymnázia na Křenové, kterou v dobrém

rozmaru a pro vaše potěšení nazvu svou sno u ben kou. S pohovkou samozřejmě nebylo 
hnuto a parfém si můj nos – ne m ra va vymyslel (Kra to ch vil 1994, s. 44). 

Zde se nezakrytě uka zuje, co lze chápat pod pos ther me neu tickým
příběhem – v daném případě se ne jedná o falešnou in ter pre taci,
vlastně se ne jedná vůbec o in ter pre taci. Je to akt v silném smyslu toho
slova. Vy pravěč si ve své před sta vi vosti pře dem zkon struo val jis tou
příběho vou kon strukci a ta vyt váří skutečnost. Vy pravěč tedy chce
najít in di cie, které by danou verzi příběhu potvrdily, a ty nachází –
v po době fan taz matu. In ter pre tace se opírá o znaky, které jsou vyt -
vořeny „falešně” (na so ma tické, sen zo rické úrovni, ne majíce oporu ve 
fe nomenálním světě). Zkuše nost je vyt vořena sub jek tem. Tuto zkuše -
nost však svědectví zne platní. Vy pravěč tu navíc para doxně ne touží
po příběhu, který by mu po skytl „štěstí” nebo uspoko jení, ale po
příběhu, který prohloubí či stvrdí opráv něnost jeho závisti, uspokojí
jeho touhu po se bemrskačství, se be ponížení. Už jsem zmínil, že
hlavní žen ská postava povídky, Sva tava, je nem luvná: i v této scéně je
žena para dox ním cen trem in ter pre tace – byla dosazena do struk tury
in ter pre tované situace tam, kde nikdy ne byla. Žena nenabízí znaky,
nedává se jako znak (buď nem luví, nebo je nepřítomná), a před sta vuje
tak pro mužskou in ter pre taci nepře kon atelný pro blém.

Stejně jako Vaculík i Kra tochvil zachycuje ve své povídce „výro-
bu” lit era tury. U Kra tochvila se postava Ludvíka in spi ruje vy pravěčo-
vým nápadem s lit erární mys ti fikací a nechá Sva tavu, svůj ob jev, pub -
liko vat jeho vlastní texty, a ty jsou kri tikou více než nadšeně při jaty,
když sám Ludvík s nimi nikdy předtím neměl v re dak cích ča sopisů
úspěch. Ne sou lad mezi před sta vou jak by měl vy pa dat „mužský”
a „ženský” sub jekt básně, ale pře devším Sva tavin půvab a nem luv nost 
ve dou k lit erární sen zaci: čtenáři a kri tika jsou ochotni, při praveni
nechat se mys ti fiko vat, ve deni falešnými, ro man tickými před sta vami
o lit era tuře, o tvůrci jako géniovi apod. Situace je vlastně analogická
výše pop sané scéně, přičemž pod leh nutí zjevně „neadekvát nímu”
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výkladu může být zcela vědomé, jako je tomu ve scéně tele vizního in -
ter view se známým an glickým básníkem: 

Svatavu by moc zajímalo – řekl Ludvík – je st li pak, Mistře, víte o tom, že tajemná
dívka s mateřským znaménkem na pravém boku, Vaše nebeská konkubína, s níž ko -
pu lu je te ve snu, jenž po pi su je te ve dvaašedesátém sonetu sbírky Písně z malin
a ostružiní, je ve skutečnosti Svatava? A sir Edward po celou dobu, co Ludvík kladl
otázku, patřil na Svatavu a hleděl na ni mlčky ještě chvíli poté, co už byla otázka zcela
položena a přeložena. A pak teprve pomalu a tiše odpověděl: Ano, vím o tom. Hned
jsem ji poznal. [...] A ještě něco, miláčkové: sir Edward samozřejmě ne na p sal žádný
dvaašedesátý sonet a dokonce žádnou sbírku Písně z malin a ostružiní! (Kra to ch vil
1994, s. 49). 

I zde při chází neznámo od kud příběh, jenž se nám nabízí k věření
a veri fikaci. Akt při takání této po době příběhu ze strany „Mis tra” je
tím, co dodává celé situaci punc pra vosti: před tímto ak tem ne bylo nic, 
snad jen prázdno uv nitř sub jektu, které je náhražko vitě zaplňováno
nabízející se iden ti fikací se sexuálně lit erárním sub jek tem. Zde nelze
určit hran ici mezi mys ti fikací a pravdou (jako u Vaculíka nelze ro -
zlišo vat mezi deníkem a románem): při takáním se mění prav idla hry,
mění se skutečnost, při nejmenším pro onoho „známého an glického
básníka” – ale také pro všechny ty, kdo tele vizní in ter view sle dují.
Sym bol ický režim ja zyka přivádí od nikud na svět skutečnost: tam,
kde je teď „ne be ská konkubína” ne bylo nic, jen při pra vené prázdné
místo uv nitř in ter sub jek tiv ních vztahů, které Jac ques La can nazývá
„ob jekt malé a” („ob jet petit a” – od „petit autre”, „malý druhý”). Tato
struk tura uka zuje střed mé sub jek tiv ity jako prázdný s tím, že je
možné jej zaplňo vat právě jen „fikcí” či sym bol ickými řečovými akty. 
Což zna mená, že k „zaplnění/naplnění”, ke konečné sebe- identifikaci
nikdy ne do jde. Jsem to tedy skutečně „já”, kdo in ter pre tuje, nebo je to
cosi neznámého, neurčitelného, nepo jme no vatelného uv nitř mě, od -
kud vy chází můj náh led na svět, na ostatní lid ské sub jekty? Jsme scho -
pni roz poznat skutečnost? „Skutečnost” mlčí, je to onen nem luvný
preon to logický zák lad, na nějž prostřed nict vím (pře devším) ja zyko-
vých aktů promítáme své příběhy, svá fan taz mata.

Co prozra zuje úspěšnost Ludvíkovy lit erární mys ti fikace? Cosi
velmi po dob ného zvrácenosti postavení lit era tury v „reálném so cia lis- 

mu”, jak se s ní pot káváme u Vaculíka. Zdá se, že post mod erna (jak ve
smyslu „umělecko- filozofického směru”, tak ve smyslu „dějin ného
ob dobí násle du jícího po mod erně”) tu od krývá lit era turu jako zbyt -
nou, jako cosi, co v po době uměleckých děl pu tu jících časem (tzv. kla -
sických děl) má jen fan to ma tickou váhu či závažnost (a proto je
možné si s nimi „hrát”). Lit era tura o sobě, ze sebe už žád nou váhu
nemá, nebo jen minimální, je třeba ji po depřít do datečně nějakou in -
sti tucí (státní mocí, zabu dováním výuky lit era tury do peda gogického
procesu, nebo ak tem „víry”). A tato potřeb nost garance při cházející
zvnějšku pou ka zuje na fun da mentální nicotu uv nitř lit erární struk tury, 
kterou si pro změnu západní kul tura promítá do svého cen tra. Post -
mod erna bere vážně Ham le tovu od pověď na otázku po tom, co že to
vlastně coby čtenáři čteme. Slova, slova, slova. A za nimi? Přízraky,
prázdno. Snad proto je to lik post mod erních ro ma no pisců zároveň kri -
tiky či dok once liteárními teo re tiky (John Barth, Ray mond Fed er man,
Jean Ri car dou, Philippe Sol lers aj.). Příběh se skrze lit erárněteo re -
tický komentář do volává lit era tury jako lit era tury, a staví nás před
zák ladní situaci umění, jež spočívá v kon frontaci s nico tou, jak ve
svém výkladu or fe ovského mýtu naznačuje Maurice Blan chot: 

Za jménem, které ji [Eurydiku] skrývá, a za závojem, který ji halí, je hluboce
temným bodem, k němuž, jak se zdá, směřuje umění, touha, smrt i noc. Je okamžikem, 
kdy se esence noci přibližuje jakožto druhá noc (Blanchot 1999, s. 231). 

Avšak Or feus, pok račuje Blan chot, má za úkol přivést toto temné
cen trum na světlo a dát mu tvar, „ale jedině, když od něj bude
odvrácen. Toto odvrácení je jediný prostře dek, jak se k němu při blížit” 
(Blan chot 1999, s. 231). 

Kra tochvil svým gro te skním poh le dem na „výrobu” umění pou ka -
zuje na to, co nám vlastně post mod erna provedla, když nám nedá za -
pome nout na vratké založení západní kul tury s jejím spe ci fickým
vzta hem ke knize, který má svůj počátek v ju da is mus a křesťan ství.
Ovšem kniha (umění, chcete- li), jak nám říká post mod erna, je pře -
devším oním or fe ovským poh le dem do pro pasti (srov. Has sa novy in -
ter pre tace or fe ovského mýtu; Has san 1967, 1982). 

67 68



Západní kul tura jako kul tura knihy je nu cena repliko vat tuto kul -
turní struk turu, tedy chápat lit era turu jako cosi závažného, aby se celá
bu dova ne roz padla a nevy jevila se neo pod stat něnost, mys tičnost, me -
tafyzičnost tak ového založení. Noci není možné pohléd nout do tváře a 
nezaplatit za to cenu nejvyšší. Post mod erna nám sice od ha luje, že lite-  
ra tura je zby tečná, ale zároveň nás tak staví před volbu etickou.
A jediným etickým či nem tváří v tvář tak ové „pravdě” post mod erny je 
lež: lit era ture mat ters. Lit era tura před sta vuje soubor sym bol ických
systémů, které nám propůjčují iden titu coby oby vatelům západního
světa, na úrovni čtenářského prožitku pak umožňuje tes to vat různé
živ otní příběhové scé náře. Gesto „známého an glického básníka” tedy
není gestem per verzního starce: je to gesto se bezáchovné a jediné
možné – lež je pravda, jen zdán livě se zde ob je vuje možnost od -
povědět ji nak: pravdou je nut nost lhát. A proto se ne domnívám, že „li-
terární ja zyk je, a vždy bude, pa ra zi to vat na běžném ja zyce, a zvláště
na běžném ja zyce morálky. Dále, lit erární zájmy bu dou vždy pa ra zi to -
vat na zájmech morálních. Konkrétně nemůžete stvořit neza pomenu-
tel nou lit erární postavu bez toho, aby ste tím čtenáři nepo dali návrh
jeho vlast ního jednání” (Rorty 1989, s. 167). Při nejmenším pokud
nah radím termín „lit era tura” označením „příběh”, přičemž prostřed -
nict vím příběhů jako oby vatel světa rozvrhuji a pro jek tuji svou žitou
skutečnost a z pozice vědomě konečného, smrtelného sub jektu kon-
krétním způso bem vyt vářím jeho ča so vou struk turu, po tom jsou „lite-
rární ja zyk”, „běžný jazyk” a „ja zyk morálky” při nejmenším rov no -
cenné.

Zde je třeba uvést ještě poslední po dobu „pos ther me neu tického
příběhu” jak ji nacházíme v Kra tochvi lově povídce. In ter pre taci tu
nestojí v cestě ani tak fakt, že se Gy gova a Kan dau lova příběhu v his -
to rii západní lit era tury chopilo hned něko lik autorů (např. Platón, Hé -
ro do tos, Théophile Gau tier, Frie drich Hebbel, An dré Gide), jako spíše 
to, že se tento příběh do volává situace, která z prin cipu her me neu tice
vzdo ruje, neboť se neo de hrává v sym bol ickém znak ovém režimu.
Kan dau les dopřeje Gy govi poh led na svou na hou manželku, a chce od
něj na oplátku jeho prsten, který činí člověka ne vid itelným. Gygés ale

po královně za touží a Kan daula zabije (snad dok once s královni nou
po mocí). Tento zák ladní příběh se v povídce ob je vuje v něko lika po -
dobách, nejvýznamnější je ta, ve které Ludvík dopřává vy pravěči po-
h led na na hou Sva tavu, a to s jejím svo lením, což ale vy pravěč hned
neuhodne. Ludvík v Kra tochvi lově povídce také nak onec umírá a vy -
pravěč jej po sléze „nah ra zuje”. Kra tochvil tedy poněkud poz měňuje
zák ladní Gy govu situaci, kterou Lévi nas popisuje takto: „vidí ty, kdo
jej po zo rují, aniž jej vidí, a [...] ví, že není vidět” (Lévi nas 1997, s. 74). 
Nepřís tup nost této i vy pravěčovy situace her me neu tice je možné
spatřo vat v tom, že se zde jedná pouze o pa sivní dívání, vydělují se zde 
role diváka a herce, nestojí tu „tváří v tvář” dva sub jekty, ale sub jekt
a ob jekt. Sva tava je v tomto „di vadelním před stavení” zcela nahá, jen
na očích má dva ze lené lístky, které jí pře devším znemožňují „vrátit
poh led”, a tím ji ještě důsledněji činí onou „Věcí”, jak o ní ho voří
Žižek. Lévi nas pok račuje: 

Není však v Gygově postavení zahrnuta bez tre st nost jediné bytosti na světě, to
jest bytosti, pro kterou je svět di va d lem? A není právě toto sama podmínka osamělé
a právě proto nepopírané svobody, podmínka jistoty? Není tento mlčenlivý svět – to
jest toto čisté divadlo – právě přístupný pravému poznání? (Lévinas 1997, s. 74). 

Tady není třeba in ter pre to vat, tady se mlčen livý svět dává ve své
nezakry to sti: za cenu za pomenutí ja zyka, za cenu neuchopi tel nosti
a efemérnosti (což je po doba, kterou tu na sebe bere úvodem zmiňova- 
ná „preon to logická prázd nota”). Ale Lévi nas následně va ruje před
touto fas cinací a nadějí, kterou se tento typ situace zdá nabízet: 

Divadlo mlčenlivého světa faktů je začarované: každý fenomén do nekonečna
maskuje, my sti fi ku je, takže aktu a li ta tu není možná (Lévinas 1997, s. 75–76). 

Sub jekt, jenž pouze trpně po zo ruje scénu a jemuž jeho poh led není
či nemůže být vrácen, zak ouší svou fun da mentální prázd notu, nemož-
nost založit svou vlastní sub jek tiv itu jen z ní sa motné. Tady končí
vešk erý komentář. 

Literatura

B l a n c h o t  M., 1999, Literární prostor, Praha.

69 70



Ivo HARÁK

Uni ver zi ta Ja na Evan ge lis ty Purkyně 

Ju bi lu jící básnířka Kar la Er bová
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Abs tract

Ivo Harák is paying attention to her latest col lec tions of poetess Karla Erbova.
This authoress ce le bra ted 85 years of his life this year. In the full work of your work.
Which is also known to readers abroad, for example, in Poland. Author seeks to
capture the spiritual roots and the gradual trans for ma tion of the poetry of the jubilant
poetess.

Ivo Harák věnuje ve své studii pozornost posledním vydaným sbírkám básnířky
Karly Erbové. Tato spi so va tel ka letos oslavila 85 let svého života. A to v plné práci na
svém díle. Které je známé také čtenářům v zahraničí, například v Polsku. Autor se
snaží pos tihnout především duchovní kořeny a postupnou proměnu poezie ju bi lu jící
básnířky. 

Kar la Er bová se ja ko Kar la Fremrová na ro di la 30. dub na 1933
v Plzni, svoji prvo ti nu vy da la v roce 1966 ja ko Kar la Papežová (Jirá-
sek 2008, s. 98). Mohlo ba mělo by se říci, že ta ko vé dlouhé pře-
bývání ve světě psa né ho slo va si věru zas louží ha las né oslavy: Nic -
méně víme pře ce, že vše chna světská sláva polní trávou jest (tedy i ta
zamlčená) – a první mrazíky ji srovnají do po doby hlíny. Pod niž se
na ko nec ve jdou i mar né no minace na Li teru za poe zii, Státní ce nu za
li tera tu ru… Ale ta ké občasná uzna lá ocenění kri tiků (svázaných větši -
nou s oním měs tem na sou toku řek, tedy Plzní) či ko legů básníků
(z nichž ved le ge ne račního sou putníka Jo se fa Hru bé ho jme nu jme
mladšího Mi la na Hra ba la a ještě mladšího Mi la na Še di vé ho). A ta ké
vděk rod né ho měs ta, kte ré svoji básnířku sve de oce ni ti například hned 
něko likráte Ce nou Bo hu mi la Po la na. A sluší se ta ké říci, že poe zie
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Kar ly Er bo vé není neznáma ani v Pols ku – ani například v Bul hars ku.
Os tatně to, co zůstává a mělo by být viděno, jsou pře devším kni hy:
bás nické sbírky, od nichž si paní Kar la občas ods kočí ku próze (zhus ta
ego- doku mentární).

Čímž ne chci říci, že by uzna lé a chá pající re cen ze ne mohly otevříti 
ces tu příštím čtenářům. Je nom vím a tvrdím, že v tom to případě platí
dávná pravda (již si co man tru říkám i nad přítomným spi sováním):
Nechť je primární li tera tu ra vždycky závažnější té sekundární; veške -
ré mu drování re cen zentů nikdy ne nah radí stýkání a potýkání se s krát- 
kými řád ky.

Snad mne k to mu opravňu je tvrzení, jež jsem byl kdy si pro slo vil.
Tvrzení, pravda, poněkud drzé: pokud je adre su je me dámě. Tedy drzé
v případě, ne jsme- li si jím úplně tak jis ti a není- li v našich ús tech ne-
záludnou, ned vojsmyslnou pravdou. Pra vil jsem to tiž: „Kar la Er bová
zra je ja ko víno” (Harák 2013, s. 6). Za opo ru mi sloužilo kons ta tování
hodnotící mís to naší básnířky v kon tex tu a vývoji veršo vé ho typu jí
rozvíje né ho: 

Až bude někdo jednou po M. Červenkovi sle do vat další vývoj novočeského
volného verše, jistě bude muset Karlu Erbovou přiřadit k jeho mistrům; k těm, kteří
vědí, že není a nesmí být náhražkou verše vázaného těm, kdož ne s ve dou rýmovat
a přesně ry t mo vat text, anobrž jest a musí býti vědomou a zákonnou volbou skutečného
tvůrce. Vědomého si nez by t no sti vnitřní logiky jeho or ga ni za ce (Harák 2013, s. 7).

Teh dy jsem si uvědo mo val, že tvořit zna mená: držet otěže své ho
psaní pevně v ru kou. A ne dat z nich nic, o čem ne jsem přesvědčen, že
jsem v tom příto men ce le a be ze zbytku, že jsem ne po vo lil ve svém
soustředění, v kázni tva ro vé i mo ti vické. Tvořit je tedy – ne po pi so vat
papír slo vy, ale vždy nově a ji nak zvát čtenáře ke spo lubytí skrze řeč
a v bás ni.

Pět dalších bás nických sbírek Kar ly Er bo vé ocit lo se me zitím na
mém stole – nemyslím však, že bych na svých sou dech mu sel co ko li
pods tatné ho opra vo vat. To ovšem nemá býti chlu bením, leč svědec-
tvím o básnířčiných kva litách uměleckých. O schopnos ti proměny
ste jně ja ko trvání. Bu du tedy ještě jednou ne sa lonní a dodám: …věku
navz do ry.

S vědomím, že ve svých tvůrčích počátcích patři la k takzva né dru-
hé vlně poe zie Květ na (k to mu viz například No votný 2002/2003,
2003, 2005/2006, 2008), k básnířkám ja ko Vlas ta Dvořáčková a Ja na
Štro blová, s ni miž ji spoju je přík lon ke sty lu nená pad né a nevtíra vé fi -
lo zo fické rozpravy. Pos tupně však svůj tvůrčí záběr rozšíři la jed nak
o kva li ty mlu ve né řeči, je jí me ta fo riku, ryt mus i ex pre si vi tu na straně
jed né, na té druhé o hloub ku fi lo zo fických re flexí, kte ré ovšemže ne-
vyrůs tají ze vzdu cho prázdna, ale jsou ukotveny jak v bás nické trans -
for ma ci os ob ního exis ten ciálního prožitku, tak ta ké v rozličných vrs-
tvách, z nichž be re svoji mízu evro pská kul tu ra. Pokud jsem pro to už
před le ty (Harák 2013, s. 8) přiřa zo val Kar lu Er bo vou k li nii ha la sov-
s ko- ho la novské, upřesňu ji nyní, že právě pro ono obvrstvování má
naše básnířka blíže spíše ke druhé mu z tvůrců, kteří jí da li jmé no.
A ještě něco (če hož si povšiml Vla dimír No votný 2003, s. 43–45):
právě z oné nez bytné potřeby základů, na nichž Er bová staví, vy chází
je jí ak tua li zo va né va riace bás nických epištol (kte ré známe už z an -
tiky). Tedy (na stu diu bio gra fické ho ma te riálu za ložených, ne však zá- 
vislých) do pisů ve verších: te ma ti zu jících jednos te jně osu dy i do bu pi -
sa te lovu (či adresátovu) ja ko (per ana lo giam, zprostřed ko vaně: čtená-
řovým vědomím a svědomím) naši přítom nost. Ty to ly rické po va ho vé 
drob nokres by, ta to elek tri zu jící prol nutí malých dějin s těmi velkými
si říkají o obsáhle jší po jednání.

Ačko li se da né ins pi race nezříkáme, bu de me se v našem tex tu
obsáhle ji věno va ti spíše dalším si gni fi kantním rysům, kte ré jsme vy -
po zo ro va li při probír ce posledních (pěti) vy daných opusů Kar ly Er bo -
vé.

Hned úvodní verše sbírky Kdo si (Er bová 2013) mne přek va pily
úpor ností a ús por ností, osekáváním ma te riálu na nez bytně nutné. Na
ono mi ni mum, kte ré ještě vztáh ne verš k před mětné mu světu a učiní
jej předs ta vi telným. Přičemž jsem mu sel kons ta to vat, že ona ne- do -
slo ve nost má v tex tu ta ké funk ci ryt motvor nou: ce lek vyvs tane teprve
spo jením významově si si ce blízkých, leč syn taxí oddělených prom -
luv. Na čtenáři je uha do vat, na ko lik může sou vi set například líčení
kraji ny s vnitřním sta vem mlu včího (Er bová 2013, s. 7).
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Kom pak tní ryt mus ne se čtenáře (někdy ku je ho škodě – tedy pokud 
si ne povšim ne oněch roz dílů) přes sty lo vé od lišnos ti, přes rozpětí od
vzneše né ho (Saint- Mi chel) k „auzláku” (Er bová 2013, s. 12), od zaří-
kávání práz dno ty (Tma ve tmě Tma; Er bová 2013, s. 9) po ozvěny stře -
dověké mi lostné poe zie (V zah radách ze lení odělo se dře vo; Er bová
2013, s. 9), od in ve nčních obrazů1 po bás nické pa ra fráze li dových
rčení.

Někdy pře ce jen klopýt neš o slovní spo jení, kte ré by si zas loužilo
přesnější konkre ti za ce – ne bo iro nické ho nadhle du: ta kovým je mi
„Pravdi vé jádro | ko lem poe zie” (Er bová 2013, s. 14). Ja ko čtenář při-
znávám, že se mi lé pe rea li zu jí úseky věcně či krajinně (ste jně ja ko ča -
sově) konkre ti zo va né. V nichž se abs trak tní zhmotňu je ja ko důvěrně
známé – ta dy a teď poprvé viděné: „Ti cho jak stožár nad opuštěným
hřištěm” (Er bová 2013, s. 22). A ty víš, že hřiště pře ce musí být
lhotákovsky opuštěné, aby by li nepřítomní (li dé) o to více přítom ni
v tom, co zde po sobě za ne cha li. Toť umění in nu ce.

Sve du ta ké oce nit sy nes te tičnost, ji miž do básnění Kar ly Er bo vé
prosvítá trvalý zájem o hud bu i výtvar né umění – domnívám se, že ta -
ké ona přispívá k půs o bi vos ti veršů, kte ré se tak stávají snáze přís -
tupnými: pokud je ne cháme re zo no vat počitky našich smyslů a ta ké
naší obeznáme ností s uměleckou tra dicí.

A pokud se sa mi se be zeptáme, zda li ona neo dumírá ta ké s námi:
ne jen s naší by to stí, ale ze jmé na s naší kul tu rou a naší duší: oko ra lou,
dýcha vičnou, mrtvou vlastně už zaživa. S naší řečí. Vy praz dňo va nou
ne domýšlením do důs led ků: Ar chi tek tu ra, hud ba, výtvar né umění –
a poe zie: ja ko té ma, svědek pádu, vědomí ne dos ta tečnos ti slo va, svě-
dek, přítel, živoucí paměť i poslední záchra na.

Pokaždé je to nemálo podobná, ne-li stejně truchlivá kumštýřská hi sto rie, ačkoli
jednou psaná v řeřavé kon fron ta ci s bezohlednými mocichtivými by to st mi, podruhé
v mnohem méně škaredé ražbě jako hold hudbymilovnému všehomíru, konečně
napotřetí je to příběh šílené ma r no sti a marného šílenství aneb epistolární obraz světa,

v němž se stáváme blázny proti své vůli, a i ta vůle je tuze bláznivá a ještě víc cho-
romyslná. 

– sbírkou Večery s koroptví2 se tak ocitá „básnířka […] na trojsměr-
ném rozcestí očekávajícím umělce v mi nu lo sti, současnosti i bu dou c -
no sti” (Novotný 2014, s. 58).

Řekněme, že se tu básnířka po kouší vy hmátnout pods ta tu líče né
by tosti tak, že o ní promlouvá to liko nepřímo. A s hu mo rem do sud spí- 
še skrývaným (ne jvětším tres tem pro básníka je býti škols kou látkou),
s ci tem pro významy jednotlivých slov a je jich jem né odstínění (zdán -
livá nai vi ta Goetho vy matky dodává teprve je jím do pisům na průkaz-
nos ti). 

Pro blém mám s místy, která mi mís to ma te rie nabíze jí je jí vlast-
nos ti (naštěstí ta kových není mno ho) – navíc kon ve nčně po da né: 

Stále se budeš vracet domů
Šťastný i hořce unavený
abys nám duši rozezněl. 
         (Erbová 2014b, s. 22)

Zde mi schází ona přek va pu jící přesnost, v níž je ve sta vu obsažen
děj, ve sta tickém dra ma: Požár bled ne do sieny (Er bová 2014b, s. 22).
Ane bo ta kový „ba rokní lustr svítání” (Er bová 2014b, s. 23)! – ro trek -
lovská trojč lenná ge ni tivní me ta fo ra se tím, jak zdán li vé klišé
„zvěcní”, dožadu je platnos ti sym bol né. Čas a pros tor se vzájemně
pros tu pu jí. Ane bo jinde „Na scho dech ro sou zvlhal mech” (Er bová
2014b, s. 25). Mís to se in ti mi zu je opa kováním děje. Umíme si je vy -
ba vit ne jen v je ho po době, ale ta ké v ča so vé po sloup nos ti proměn. Do -
ce la nená padně „jsme vtaženi”. A přemýšle li jste už někdy nad tím, ja -
ké to je – být Měsícem? a dívat se na Ze mi „stále ste jnou tváří”?

Ne jen ta kováto jemná in te lek tuální sub ver ze mne v da né sbír ce
zau ja la; neb jsem byl při nu cen povšim nout si ta ké onače jší práce
s prostřed ky rytmickými: umně ro zestře né sítě spo ra dických rýmů
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2 Erbová 2014 – první a druhý oddíl (věnovaný Dvořákovi) pocházejí z půle let
osmdesátých; třetí oddíl sbírky – Vincent – byl dopsán později.

1 Například přenáší-li objevně vla st no sti subjektu na tímto užívaný objekt:
„Z překvapeného okna na to hledí člověk” (s. 18).



například. A ta ké hu deb nos ti něk terých pasáží, hu deb nos ti ško le né
snad až čes kou mo der nou: 

proč se vlastně chvěji 
jak u nás v mlhách rozespalý splav 
když marné touhy jejich prašných cest 
do studny hudby mé 
se teskně naklánějí?
           (Erbová 2014b, s. 31) 

Er bová dokáza la, že to zná a zvlád ne; nemá však za potřebí na po -
do bo vat poe zii Bře zi novu. Spíše se tak to blíží Dvořákově pre- im pre -
sio nis tické hud bě. Možná kon trastně k Vin cen tovu šílenství – a Theo-
vě rozumářsky přes né iro nii: „Naše peněžen ky to vidí do ce la ji nak”
(Er bová 2014b, s. 56). Jsou tedy velcí ne jzře telněji přítom ni tím, „jak
všu de překážejí” (Er bová 2014b, s. 44)?

Původně jsem se ke každé z knih chys tal říci, co no vé ho v nich na -
cházím. Je nomže si uvědo mu ji, že mno hé vzni ka ly už před drahnými
le ty; a řa da textů by la již dříve otištěna ča so pi secky ne bo ja ko bi blio fi -
lie. Tedy: na cházím nově? ob je vu ji si pro se be? …čím jsem za sažen?
Ne bo si da le ko spíše ozře jmu ji to, co už jsem byl četl jinde a dříve a –
přehlédl? Pokud tedy o sbír ce Mrtvé mu zimník (Er bová 2014a) pra-
vím, ko lik že ape la tivnos ti, vlastně touhy po spo lubytí, vzájem né lid-
ské ko mu ni ka ci v ní na lé zám, vlastně jsem si je nom povšiml ji né ho
mo de lo vé ho čtenáře, jenž je nyní – pro ti před chozímu opusu (v němž
byl pro jek tován dovnitř tex tu) – rovnou jme nován nadpi sem. A ta ké
ex pli citní chvály umění a vize uměl co va osu du (včetně vědomí a svě-
domí). Na moutě si říkám, zda už té vzneše nos ti není příliš?! – i kde -
pak: vždyť on ten kumštýř není než: „Andílek s ro zeklaným ko py tem” 
(Er bová 2014a, s. 6).

Snad aby si příliš nemys lel. Snad i pro to tu mi mo a nad (slo vem,
tvor bou, živo tem) stojí vždy něco vyššího, co ve de a řídí a na plňu je.
Ten, kdo nas lou chá i promlouvá není než ozvuč nicí. Jen aby byl z do -
bré ho, poc ti vé ho dře va… 

Svou báseň nech dívat a žasnout 
jak sama uzná 

Ustup 
Tvůj podpis není důležitý 
neboť jsi poskytl tvou ruku 
která držela pero
          (Erbová 2014a, s. 11)

Tedy: poe zie ja ko jem né va nutí Du cha? S těžknoucími křídly tra -
dice (ho la novské): „Něk teří si ji při ve dou zpátky od řeky Lé thé” (Er -
bová 2014a, s. 17; jde o narážku na Ho la novou Noc s Ham le tem).

Nad soudržností před louhých bás nických oslo vení – rad jsem si
uvědo mil, na ko lik je ta to kom pak tnost vytvoře na ze vzájemných va -
zeb ča so pros to rových; i z to ho, jak jsou jednotli vé verše nasy ceny du -
chovní tra dicí, li terárními trans po zi ce mi dávných mýtů i dřevní látky.
Pro ti tak to pods tatné mu stojí vše chna vnějško vost součas né ci vi li za -
ce, je jí ne dos ta tečnost mravní, pro blé my so ciální, vy praz dňování kul -
tu ry v pouhý kult – tedy i proměna slov ve va tu a výplň. V místě ex pre -
sivním a exis ten ciálně vypja tém si na své při jde do konce i ná po doba
české beat nické poe zie let še desátých (či je jích poz dějších un der -
groun dových ozev – viz s. 32). A jinde – v post mo derní pa ra frázi sta -
rozákonní oběti a křesťanské ho mýtu: „beránek – syn ovcí” (Er bová
2014a, s. 37) se opé ká na oh ni z pe tic. Možná kon trastně ku poněkud
sta ro milské mu poznání: 

Dobře nám tak – 
když neumíme 
buď sáhnout nad sebe 
anebo ve vichřicích 
na vlastních nohou stát 
a za svým vlastním srdcem.
     (Erbová 2014a, s. 42) 

Sa mozře jmo stí je srozu mi telnost prostá rytmických i výra zových
schválností; ji miž se dnes tak čas to zastírá vnitřní vy práz dněnost (=
nes chopnost co ko li pods tatné ho sdělit). Říká- li Kar la Er bová – „Há-
dám se se světem | a han drku ji s Bohem” (Er bová 2014a , s. 43) –
věřím, že ne jde o snad né a líbi vé ges to, ale o pros tor otevřený otázce:
Proč? – tedy: O co se to hádáme, a han drku je me? – o tu naši myšmi
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prožra nou skývu? Ane bo o ten kou sek mís ta na slun ci, jež nám do volí
vrhat stín přesto, že už nám je pětapadesát či… A je nom stín? 

Sbír kou Frag menty Fresky Mýty (Er bová 2015) se Kar la Er bová
vrací k oblíbe né mu žán ru ly rických do pisů – a ta ké k zájmu o prol nutí
velkých dějin s konkrétním lidským osu dem: ve trojím podání, jímž
ses tu pu je me stále hlouběji do mi nu los ti (od Schweit ze ra přes Goyu
a Düre ra po poz dní římské pa negy riky) a vlastně ta ké stále zře telněji,
in ten zivněji k naší přítom nos ti: k ne dos tatku lids kos ti a přebytku
násilí, k ne dos ta tečnos ti umění tváří v tvář fa na tis mu ne jrůznějšího
za bar vení a mo ti vace, k vy trácení umění a smys lu tam, kde se slo vo
stává prostřed kem lži a předstírání (a snad né ka rié ry od vislé od množ-
ství či líbi vos ti slov, niko li od jich nosnos ti sé man tické).

Cením si zejména takových míst, v nichž básnířka ja koby za pomí-
ná tvořit a po ne chává nahá a holá fak ta naše mu rozvažování: zda li je
sve de me vztáh nout ku své mu předs ta vo vé mu světu a na plnit vlastním
obsa hem, vlastně ji mi (jich sym bolným po ten ciálem) vyplni ti výpo-
věď o tom, co se odehrává v nás a ko lem nás: 

Jsou fetiše malé a velké 
K velkým zpra vi d la patří 
kus lidské lebeční kosti
          (Erbová 2015, s. 10) 

Ani slo vo navíc, žád né zby tečné okrašlování. Věc nost – v očeká-
vání, že s ní a z ní sve de me vytvoři ti spojni ci, sy nekdo chu.

Snad ta kováto tor zo vi tost počítá ta ké se čtenářo vou ces tou ad fon -
tes. Tedy k látkovým zdrojům a his to rickým pracím. K poznání ne jen
es te ticky mo ti vo va né mu. K jedné z možných rea li zací po ky nu: 

Bloudit knihami básníků 
a nalézat v nich vlastní mi nu lost
          (Erbová 2015, s. 40)

Naštěstí nás při ta ko vém úsilí občer stvu je au to rčin hu mor: tu ar -
cim bol dovsky bi zarní (někdy snad až sur reálně: „Bron zo vé rak ve
uloženy ve stěnách | jak ztvrdlé send viče”; Er bová 2015, s. 47), tam
demlovsky pros tořeký. K oné bi zar nos ti do de jme to liko, že právě tak -

to vy padá kon trast me zi uro ze ností neu ro ze né ho du cha a ple bejským
chováním mo dré krve. Hu mor někdy pře ve lice hořký po ses chlé krvi
obětí – dláždících scho dy k vítězství a trůnu. Obětí, na roz díl od vůd ců 
a pa novníků, zhus ta be ze jmenných. Ale sta lo se to pře ce tak dávno…
Oč lé pe umíme – v epoše ra cio na lis mu a hu ma nis mu – žíti. Oč lé pe i –
zabíjet?

Co by lo v posledním oddíle před chozí sbírky zvěcněno a od cize no
pros to ro vou i ča so vou vzdále ností, tedy ona úzkost z bytí, je v úvo du
poslední z námi zkou maných knih in te rio ri zováno, pa lčivě přítom no
v mysli a duši mlu včího básně: 

Noc v níž Ti píši ale nikdy ten dopis neodešlu 
Noc v níž se bojím ale nikdy ten strach nepřiznám
                         (Erbová 2016, s. 7) 

– a jde ni ko li jen o te mnou noc smyslů (jak ji zná karmelitánská my sti -
ka), ale stejně tak o noc sa mo ty ve světě – právěže ve světě, který se
nám vzda lu je způsobem i pro je vy exi sten ce. Te dy jde o „Noc v níž si
zoufáme nad ro zu mem” (Erbová 2016, s. 8).

Po le tech a po svém se tak Kar la Er bová hlásí k va rování českých
křesťanských apo ka lyp tiků před du chovní a mravní ne dos ta tečností
(ja ko to či nil Zah radníček ve Zna mení mo ci, Mi loš Dvořák v Symfo nii
XX. sto letí ne bo Zdeněk Ro trekl v Dějích3); a jestliže po svém, tedy
jed nak z po zi ce au torky za počínajícího se je de nad vacáté ho sto letí,
jednak Erbová nikdy pro množství neztrácí ze zřetele jedince s je ho
malými dějina mi a velkými bo lestmi.

A když už jsem jich výše něko lik jme no val, tedy znovu pře de vše -
mi vyvolám Zdeňka Ro trekla4: ne boť u Er bo vé najde me to, co kdy si
u něj – tedy někde jší dějin né událos ti odehrávající se ta dy a teď „na
tom našem ma lém hřišti”. A Jordán se stává niko li dár cem no vozákon- 
ní čis té, čer stvé křestní vo dy, ale hni jícím smrad lavým ryb níkem dole
pod Tábo rem. Nad to však ještě ku G. Bru no vi zvíme: 

3 Nesmíme ovšem v tomto směru za po me no ut ani na solitérního Ivana Diviše.
4 V dané sbírce však Erbovou s Rotreklem pojí také časté užití elipsy či aluze.
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Třistatřicet tři let po jeho smrti 
se narodí v Plzni děvčátko 
Až dospěje napíše o něm báseň
                (Erbová 2016, s. 39)

Ne chci si hrát na mou dré ho, ale zdá se mi, že tohle je jed na z mož-
ností, jež stojí před námi bez mocnými: pro ti ztrátě paměti i svědomí,
před pádem do pro pas ti (stojíce „na příkrém břehu světa”) stavíme
zábradlí a vrháme kotvy ze slov. Slov marných, slov tichých, zdán livě
bezcenných.

 Přiznávám, že se v cizí poe zii rád zas ta vu ji u zajímavých, mno -
hoznačně přesných pasážích – abych si nad ni mi a možností je jich in -
ter pre ta ce do ne ko nečna špeku loval, abych tvořil: 

Na stole hodinky po dědovi 
které směl nosit jenom o vakacích 
aby si zbytečně neo bno sil čas.
                   (Erbová 2016, s. 19) 

Co všechno to může zna me nat? A jak se vzta hu je ono přítom né já
k někde jšímu no si te li ho di nek? A já – někde jší i ten mi nulý – k ča su?

S in ti mi tou tex tu se pročisťuje je ho me ta fo ri ka: no blesně nee fek -
tní, snad až k ne patrnos ti sloužící: „Kol mezí korálku jí šíp ky” (Er bová 
2016, s. 49). – A za se: když už se zdám uko lébán no ble sou výrazu,
hnedle mne probudí beatnický lament: 

Ale dnes přidali ti na důchodu 
opět čtyřicet kaček 
Za to si můžeš dvakrát do měsíce 
na hlavním nádraží zajít na WC!
                   (Erbová 2016, s. 51)

Aniž ta ko vé proměny poe tiky půs obí ja ko vnější efekt, neús trojně.
Snad bu de tím pravým termínem: sílící na lé ha vost. Vědomí sou -

vis lostí. To, že lidstvo bez paměti a duše bez sou ci tu hrozí opa -
kováním někde jších he ka tomb, že dnes a teď možná více než dříve
k nám ho voří „po pel knih z Per gamu | i Alexan drie” (Er bová 2016,
s. 74); „po pel šes ti mi liónů | lidských ne dopsaných knih | z Osvěti mi
Tre blin ky Majdanku” (Er bová 2016, s. 75). Pro ti to mu můžeme pos ta -

vit je dině své au ten tické bytí; vědo mé si kořenů, směru i cíle; vědo mé
si chyb a vrásek, ale ta ké úko lu: 

Některé řádky však mají po straně ostrý vryp 
po lidském nehtu
                   (Erbová 2016, s. 78)

Sepsáním to ho to ju bi le jního článku ovšem můj úkol ne ko nčí. Ten
to tiž vůbec není pods tatný. A tak se vracím zpět na je ho počátek: pod-
s tatným se stane teh dy, při ve de- li něko ho k četbě básní au torky si ce
ju bi lu jící, pře devším ale stále píšící, stále tvůrčí.

Literatura

E r b o v á  K., 2013, Kdosi. Plzeň: Nava.
E r b o v á  K., 2014a, Mrtvému zimník. Ústí nad Labem: SVK.
E r b o v á  K., 2014b, Večery s koroptví. Plzeň: Pro libris.
E r b o v á  K., 2015, Fragmenty Fresky Mýty. Ústí nad Labem: SVK.
E r b o v á  K., 2016, Na příkrém břehu světa. Tišnov: Sursum.
H a r á k  I., 2013, Básnířka Karla Erbová. In: Karla Erbová – výběrová bi b lio gra fie.

Plzeň: Knihovna města Plzně.
J i r á s e k  B., 2008, Dějiny literatury v západních Čechách (1890–2006). Plzeň:

NAVA.
N o v o t n ý  V., 2005/2006, Básnické a prozaické novinky V. „Český jazyk a litera-

tura” 56, č. 5, s. 239–240.
N o v o t n ý  V., 2003, Doslov. In: K. Erbová, Již nikdy nedovolím požáru. Tišnov:

Sursum, s. 43–45.
N o v o t n ý  V., 2008, Doslov. In: K. Erbová, Ulita. Plzeň: Pro libris.
N o v o t n ý  V., 2014, Neodeslané, byť dopsané básnické epištoly. In: K. Erbová,

Večery s koroptví. Plzeň: Pro libris, s. 58.
N o v o t n ý  V., 2002/2003, Próza a poezie na začátku roku. „Český jazyk a litera-

tura” 53, č. 5, s. 237–238. 

81 82



Sva tava URBA NOVÁ

Os travská univerzita

Komik sové trilo gie o živ otě Romů a rom ské
iden titě (ro mipenu) – knihy s hy bridními

žán rovými znaky*

Keywords: so cial pro blems, sto ries of Ro ma, comics tri lo gy, hybrid ge ners, socio lo -
gi cal aspect

Klíčová slo va: společenská pro ble ma ti ka, příběhy Romů, komiksové tri lo gie, hy -
bridní žánry, sociologické aspe kty

 Abs tract 

Stories about Roma (for example, Děvčátko, rozdělej ohníček Make A Fire, My
Girl by Martin Šmaus), works by Romani authors written in Czech and Romani,
published for example in the pub lish ing house KHER, as well as portraits of Romani
per son ages can help us better un der stand Romani mentality and culture. The two
comic trilogies O přibjehi On Stories (201) and Nejisté domovy Uncertain Homes
(2016) deal with a range of current social problems, based, however, on so cio logi cal
research and the authentic nar ra tives of the par ticu lar char ac ters. The stories are at -
trac tive in terms of their art, spe cifi cally in the form of comics. The Romani scholar
Markéta Hajská and the social an thro polo gist Máša Bořk ovcová, who cooperate with
leading comics artists (for example Vojtěch Mašek), are behind the origin of the
project. Six volumes with a re mark able content gradually came into being dealing
with the fates of six Roma of different gen era tions and social origin. The works have
a certain civility, authen tic ity and ob jec tiv ity, while at the same time helping the
reader obtain an improved un der stand ing of Romipen (Romani identity), and are
marked by a distinct artistic style and the hybrid character of the genre features. 

K lepšímu porozumění romské mentalitě a romské kultuře mohou posloužit nejen
příběhy o Romech (např. Děvčátko, rozdělej ohníček od Martina Šmause), tvorba
romských autorů, psaná v češtině nebo romštině, vydávaná např. v nak la datel ství
KHER, ale také portréty romských postav. Dvě komiksové trilogie O přibjehi (2010)

a Nejisté domovy (2016) zpra covávají řadu ak tuálních společenských problémů,
přitom podloží jsou so cio logické průzkumné sondy a au ten tické narativy jed najících
postav. Zpra cování látky je zpřís tupněno umělecky, navíc komiksově, v obrazovém
narativu. U zrodu projektů stojí romistka Markéta Hajská a sociální antropoložka
Máša Bořk ovcová, které pro spo lu práci získaly přední komiksové tvůrce (např.
Vojtěcha Maška). Vzniklo postupně šest svazků s po zo ruhodným obsahem, po -
jednávající o šesti osudech Romů odlišného gen eračního a so ciálního původu. Za-
ujmou svou civil ností, au ten tici tou, věcností, přitom vedou čtenáře k lepšímu pocho-
pení romipenu (romské identity), vynikají odlišným výtvarným rukopisem a hy brid -
ností žánrových znaků. 

Če ské komik sové trilo gie1 s rom skou te ma tikou, které vznikly ve
druhém de seti letí 21. století, dostaly názvy O přib jehi (2010) a Nejisté 
do movy (2016). Svou širší čtenářskou odez vou jsou srov natelné snad
jen s proslulým českým komik sovým románem Al ois Ne bel (2003)
autorů Ja ro slava Ru diše a Ja romíra 99. Spo ju jícím prvkem zmiňova-
ných děl se stávají jejich tvůrci, neboť Ja romír 99 a Vo jtěch Mašek,
scenárista a kreslíř rom ské trilo gie, patří k tzv. gen er aci Nula.2 Svou
působ nost v novější če ské lit era tuře pro jevili komik soví tvůrci osobi-
tým a těžce zaměnitelným ru kopisem, navíc se námětově nevy hýbají
ožehavé společen ské prob lema tice, soužití ma joritní společnosti
s romským et ni kem. Zatímco v zah ra ničí se komiks již dávno stal rov -
no cenným žán rem, v če ském lit erárním a kul turním pros toru se pro sa -
zuje přece jen pov lovně, zvláště když se prezen tuje jako grafická no-
v ela, subžánr his torické, společen ské nebo živo topisné větve. 
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* Studie je částečným výstupem z projektu SGS01/FF/2018 Vybrané žánrové
a subžánrové proměny v současné české literatuře II. 

 1 Nepoužíváme termín grafická novela, neboť v češtině má pojem grafický
poněkud odlišný význam než v angličtině, stejně jako novela není shodným ozna-
čením jako u nás. Přitom se nevžil ani termín vizuální narativ. Jestliže v této studii
uvažujeme o komiksové trilogii, používáme sice ter mi no lo gii literární vědy a dovo- 
láváme se k rozsahově-formálnímu kritériu, ale zároveň od ka zu je me k novosti čes-
kého komiksu, protože máme na mysli rozsáhlejší útvar se závažným obsahem a pro- 
myšlenou stru ktu rou.

2 Poprvé byla takto označována nová vlna mladých autorů českých komiksů
v předmluvě Tomáše Prokůpka v knižní antologii Generace Nula 2010. Citováno
z publikace Nový český komiks... 2012, s. 21.
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Srovnání se zahraniční tvorbou 

Če ské rom ské trilo gie nebudeme srov návat s fran couz skou komik -
so vou sé rií Gipsy (2002–2003; knihy: Smol deren, Gipsy 2003a, b, c,
2004), která je výsled kem spo lu práce švýcar ského kreslíře En rica
Mariniho a bel gického scé náristy Thi erry Smol derena (v če ském přek -
ladu ji známe zás luhou Tomáše Bi cana a Rich arda Po daného). Její
mo dus je od lišný. Po jem mo dus používáme proto, že sle du jeme in ter -
me diální zpra cování společen sky naléhavých témat. Rozdíl nost v pří-
s tu pech fran couz sky psaného zpra cování spočívá rovněž v hod no -
tovém systému a mentální spe ci fičnosti (Ševčík ová 2008, s. 35–41).
Obě če ské „rom ské trilo gie” vznikly ve snaze popu lari zo vat a zpří-
stupnit rom skou kul turu a od lišné živ otní pozice Romů. Vztah k Ro-
mům je bu dován na prin ci pech poznávacích, je do provázen sna hou
při blížit se prostředí, v němž se po hy bují, byť to ne musí být jed -
noduché a jed noznačné. Hlavní hrdina Gipsy je nao pak vylíčen jako
věčný rebel, ni hil ista a násilník, vyznačuje se „neut lu mitelnými emo -
cemi”, „nezvlád nutelným násil nickým chováním”, které je podle au-
torů dok ladem et nické od lišnosti. Podle Ve roniky Ševčík ové se fran -
couzský psaný komiks stal ide ově značně disku ta bilní. Na jeho příkla- 
du se pou ka zuje, jak v současné mod erní ev rop ské společnosti přeží-
vají stereo typy v myšlení, kde vzniká živná půda pro ra sis tickou před -
po ja tost na jedné straně, apa tie nebo agre sivita na straně druhé. 

První české komiksové zpracování

První če ské komik sové zpra cování rom ské látky se společným
náz vem O přib jehi (2010) nezastírá pragmaticko- recepční zře tel. Vý-
cho diskem je od borný přís tup k rom ské prob lema tice, sběr tzv. oral
his tory, neboť autory pro jektů zajímají prosté lid ské příběhy a au ten -
tické výpovědi Romů různých gen er ací. Autoři vybírají tak ové po-
stavy, které se stejně jako v jiných druzích mi metického umění před -
sta vují jako klíčové. Před ností komiksů se stává, že je vnímáme jako
příběh odvíjející se před námi. V prvním soub oru O přib jehi se svazky 
nazývají Al bína, Ferko, Keva podle vlast ních jmen hrdinů. Jedná se

o běžný komik sový pos tup (viz Al ois Ne bel), stejně jako se vžilo
zůstat u jed noho vzhledu postavy (fyziog no mie, ana to mické pro -
porce, oblečení), aby byly postavy snáze roz poznatelné a zvýraznily
se tím něk teré jejich po va hové a těle sné rysy. Tvůrci komiksů mohli
vy ho to vit por trétní fo to grafie jed najících postav a pořídit zvukové
nahrávky společných roz ho vorů, a tak elimi no vali již jed nou řečené
a vraceli se k uzlovým živ ot ním bodům. 

 V komik sových svazcích vys tu pují ne jen Ro mové, ale také další
reálné postavy, včetně teré nních výzkumných pra cov níků (účinkuje
v nich např. ro mistka Markéta Hajská, so ciální an tro položka Máša
Bořk ovcová).3 Nas to lené situace jsou založeny na překvapu jících
živo topisných fak tech romských hrdinů, které ob jasňují ro dové vzta-
hy, vžité vzorce chování, před sudky, city a touhy postav. V po zadí se
odvíjí řada společenských a his torických proměn, včetně roz padu Če -
sko slov en ska, ekonomické krize do provázené ztrátou zaměst nání
a dalšími jevy. Cílem těchto komiksů je zachytit a zprostředko vat re -
cipi en tovi ak tuální te ma tiku. Malá lid ská dra mata s reálně přítom nou
situací, dílčí fakta, osudy i osoby do plňují před stavy o Ro mech. Jejich
živ oty nejsou ide ali zovány, ne skrývají se krajní (nega tivní) emoce,
nicméně je zřejmé, že se jedná o mod erní be letris tické bio grafie. Hrdi -
nou se zde stávají osoby z hle diska velkých dějin nevýznamné, „ji -
naké”, při tom jsme sezna mováni jen s vy branými živ ot ními epi zo -
dami, které podle pozice jed najících postav se hrávají význam nou roli
pro zvo lené mo dal ity. 

V cyklu Nejisté do movy, v němž se zachycuje dět ství a do spívání
romských hrdinů gen er ace so ci ol ogy označované jako „Z”, neboť
jsou narozeni v novém milé niu, působí na vnímatele zo bra zení so -
ciálního prostředí, z něhož děti vzešly. Mašk ovo čer nobílé řešení
v prvním soub oru od povídá zvo lené doku mentární poloze, je v rov -
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3 Je abso l ven tkou pražské romistiky na FF UK. Vydala knihu Romský etnolekt
češtiny: Případová studie (Praha: Signeta, 2007). Zabývá se v ní materiálem dia-
lektu části romské komunity v pražské čtvrti Smíchov. Dovídáme se tak o existenci
specifiky romské podoby mluvené češtiny. 



nováze s tex tovými pasážemi. Pro druhý soubor je příznačné posílení
barev nosti, které lépe na vozuje škálu pocitů, kterými hrdi nové pro -
cházejí, způsoby, jak (ne)pře konávají překážky. Svazky zahr nují smu- 
tek, ne sou lad i ne souh las s mís tem, kde se nacházejí. Jedná se o pří-
běhy dětí mnohdy s vývo jo vou dys fázií, těžce vy cho vatelné.

V obou komik sových soub orech do chází ke kom bi naci od borné
(vědecké) me tody s me to dou modálně spe ci fik ova nou tak, že výsle -
dek má blízko k uměleckému zo bra zování dějů s cílem pos tih nout
spletitější vztahy mezi rom skou a nerom skou komu ni tou, mezi sa mot -
nými Romy, v soužití Čechů a Slováků i se vzta hem k romským
komu nitám v zah ra ničí. Na jed nom pólu tedy stojí výzkumná strate -
gie, která je založena na vstříc nosti a všíma vosti, probíhá v urči tém
ča sovém úseku, berou se v úvahu so cio logická para dig mata (so ciog -
nose ologická a in sti tu cionální), na druhé straně se ob je vuje snaha vyt -
vořit komik sově sdělné cur ricu lum vi tae zvo lených postav. Vy pra -
vování živ ot ních příběhů polari zuje mezi pólem fak to grafickým a po-
pulárně be letri zu jícím. Zatímco v prvním sdělo vacím ok ruhu se děj
odvíjí zpo maleněji, neboť se uvádějí širší sou vis losti, svazky mají své
prol ogy a epilogy, ve druhém ok ruhu mají pře vahu pro tik ladné emoce
a scény a výjevy se ode hrávají zrych leně. Zvláště ve druhém soub oru
rea gují rom ské děti živelně, pu dově, do stávají se do nečekaných střetů 
s vy cho vateli a pěs touny, nechtějí se přiz půso bit zave denému režimu,
trpí osob nost ními po ruchami, někdy se cítí jako ne mi lované, od strko-
vané a pod ceňované. 

Autoři komiksů sice po nechávají vy pravěčskou vol nost narato-
rům, neboť se ve výsledku jedná o by to stně / on to logicky oso bité re -
flexe, které navíc dis po nují vícevýzna mo vostí, uvědo mují si však, že
mo hou nara zit na sub jek tivní bariéry zo bra zovaných postav. Např. pro 
Al bínu je ča sovým předělem osu dová láska k muži nerom ského půvo- 
du. V pod statě jí ve dený dvojí život vrcholí manželo vou se bevraždou
a od cho dem z východního Slov en ska na sev erní Mo ravu. Autoři
komiksů museli nejdříve zís kat důvěru a souh las jed najících postav
s be letris tickým zpra cováním. Je po chopi telné, že se při něm zvýší
funkční a séman tický rozptyl a může do jít k rozkmitu mezi pro tik -

ladnými póly. Neví se, jak bu dou rea govat. Vzájemný dia log byl však
založen na ko rektnosti, vzájemné důvěře, přátel skosti, vstříc nosti, to-
ler ant nosti. Jako ce lek působí obrázkový nara tiv důvěry hodně, ctí se
in di viduální pozice postav. Ne men to ruje se, ne hod notí, ale ani neod -
suzuje. Nezáleží na tom, jakým ja zykem mluví (slov en sky, če sky,
rom sky), zda s větší či menší frekvencí používají ono ma to poie (mi -
mo cho dem frekven tovaněji jsou zas tou pena v Nejistých do movech). 

Trilo gie jsou ojedinělé ne jen v tom, že jed not livé svazky vznikly
z ini cia tivy os vědčeného autor ského týmu složeného z od borně eru -
dovaných pra cov níků, kteří mají zna losti ze so ci olo gie, an tro polo gie,
spe ciální peda gogiky a dalších kog ni tiv ních věd, ale neo pomíjejí se
ani umělecká forma be letri zovaného zpra cování tématu a výsledný
komik sový tvar, který nutně začneme vnímat es teticky. Obě trilo gie se 
tak stávají po zo ruhodným fe noménem, neboť se ne jedná jen o in di -
vidu ali zaci postav, ale o společenský obraz, na němž se podílejí hu -
manitní vědci a umělci, scenáristé, výtvarníci, kreslíři, muzi kantka
a raperka, os vědčení tvůrci, kteří uspěli v če ské i mez inárodní konku-
renci (např. Vo jtěch Mašek a Lela Geis le rová).

 Výchozí myšlen kou Máši Bořk ovcové a Markéty Hajské byla
snaha zachytit živ otní příběhy obyčejných Romů v osadách na Slo -
vensku, protože po po vodních v roce 1998 sem při cházeli čle nové če -
ské hu manitární organi zace Člověk v tísni. První díl trilo gie Al bína byl 
úspěšně dot vořen výtvarníkem a scé náris tou Vo jtěchem Maškem, jenž 
kom bi no val hod nověrné fo to grafie s mal bou a kres bou, použil širo-
kou kre seb nou škálu. Mašk ova práce byla právem oceněna a on se stal
lau reátem nejvyšší komik sové ceny Muriel. Komik sová zpra cování
rom ské prob lema tiky se pos tupně stávají úspěšnými trans pozicemi
se riózního so cio logického a an tro po logického výzkumu. Jak jsme již
uvedli výše, po hy bují se na hranicích vědních oborů i uměleckých
druhů, výsledný tvar by chom mohli označit jako synk rezi (Šidák
2013, s. 114). Pro po juje se v nich text (lit era tura) a obraz (výtvarné
umění), srůstají v něm různé umělecké druhy, které ty pologicky od -
povídají přechodům do dalších kódů (Mauthauser 1999, s. 102),
obrázková pásma střídají Mašk ovy ce los tránkové malby. 
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O přibjehi – výpovědi o nedávné mi nu lo sti i současnosti 

Příběhy jsou vy brány tak, aby se čtenář seznámil s něk terými před -
sta vi teli Romů, vy pořádal se se složitou prob lema tikou, která je stále
živá a pro značnou část rom ské i nerom ské popu lace také velmi cit -
livá. Je jí ji nakost a vztah mi nor ity k ma joritě, do provázený se -
beuvědoměním a ro mipe nem (rom skou iden ti tou). V první sé rii ilus -
tra tivně převažuje kre sebný čer nobílý kon trast, což větši nou sou visí
s romským vnímáním živ ota a světa (Jařa bová, Davi dová (eds.)
2000), ve druhé sé rii s náz vem Nejisté do movy do chází k modální spe -
ci fikaci, kre sebně se pos tu puje také s použitím počítačové tech niky. 

V obou trilo giích se zúročuje scenáris tická nara tivní forma, pro po -
juje se něko lik žán rových ar chitextů (společen ská nov ela, vývo jový
příběh, klukovský a dívčí příběh), obra zově pod pořených sekvence-
mi, které při pomínají fil mové pos tupy (Foret 2012, s. 86). Vědecká
báze, od borná podlož, kterou zejména aplikuje Vo jtěch Mašek, re -
spek tuje cíl a po slání pub lik ací, ale nerezig nuje ani na oso bi tost, je di -
nečnost a neo pako vatel nost živ ot ních příběhů vy braných hrdinů.
Při reali zaci druhé řady – trilo gie Nejisté do movy – byl přiz ván k spo -
lu práci Fran tišek Lou bal, dále se up lat nil přís tup spe ciali zovaného
komik sového autora Marka Pok orného a malířky a scenáristky Lely
Geis le rové, ses try známé če ské fil mové herečky Aňi Geis le rové. Vi -
zuální efekt a grafické prove dení v obou sé riích jsou na to lik půso bivé,
že čtenář již při prvním čtení ocení „at mos fé rické výjevy” klíčových
mo mentů. 

 Z rozboru svazků Al bína a Ferko, kde se prolíná řada význa -
mových rovin, vy plývá, že lze pos tih nout jak různé ča sové děje, tak
osudy postav, které charak teri zuje zev nějšek, způsob obživy i ja zyk.
V komik sech prvního soub oru se stává společným jme no vate lem
příbuzná dějinná zkuše nost, zau jmou výběr mo tivů i způsob zpra -
cování (line arita a suk ce sivita). Čtenář roz pozná, kdy se Ferko snaží
vyt vořit co nejlepší do jem o sobě i olašských Ro mech, vy pomáhá si
fabu lací. Všude tam, kde umocňuje význam svého rodu a zdůrazňuje
pozici v při rozeném světě, vy práví tak, že se oc itá blízko mýtu nebo

pohádky. Fikční svět chápeme ve shodě s Rya no vou (2015) nebo se
Stan islavem Rakúsem (2015) – jako on to logicky no vou skutečnost.
Zvláště v příběhu o Ferkovi, kde se ob je vují fikční příběhy známé
z vy právění předků, vzni kají sa mo statné celky, které nejsou de tailně
roz pra covány do obrázkového nara tivu, avšak vždy jsou do statečně
srozu mitelné. Mění se v nich spíše tex tová styli zace. Vyt váří se jako
kdyby od stup od přítomného světa a Ferko místy při pomíná lidového
vy pravěče. Stává se mluvčím a hlavní posta vou zároveň, vše vzta huje
k sobě a své rod ině. Pos tih nout způsob komu nikace v tomto spe ci -
fickém ok ruhu výpovědi nelze bez vzta hových rámců. Roz položení
postav se zrcadlí ve výrazné ges tiku laci a mimice, avšak širší kon text
musí být vy jádřen ned louhými údernými větami, aby děj na byl spád.
Žánr komiksu se v těchto dvou soub orech pro je vuje jako své bytné
médium, nepos trádá nosný obsah, ale nechybí v něm ani umělecký
roz měr. Námi ana lyzované rom ské komik sové trilo gie jsou založeny
na podnět nosti so cio logického výzkumu, nejsou primárně záležito stí
výtvar nou, avšak tím, že se výtvarné složky ujali tal en tovaní výtvar-
níci, považujeme uměleckou (komik so vou) reali zaci tématu za rov no -
cen nou.

Generační zastoupení postav

V knihách O přib jehi vys tu pují v jed not livých živ ot ních výpově-
dích jako hlavní ak téři tři Ro mové různých gen er ací. Od lišují se
věkem (Ferko je še desáti letý, Al bína pětačtyřiceti letá, Keva má dva -
cet let). S Ferkem se do stáváme do sev erních Čech a ces tu jeme až do
Švéd ska, s Al bínou se po hy bu jeme v romských osadách východního
Slov en ska a v Ja vorníku na sev erní Mo ravě v 90. letech 20. století,
Keva prožívá dět ství a do spívání v polis to pa dovém čase, vyrůstá na
pražském Smíchově, později se do stává do vesnic kolem Prahy. Jejich
názory, živ otní styl, způsoby trávení volného času jsou gen eračně
značně rozdílné. Ve Ferkovi pro ka zují Ro mové starší a střední genera- 
ce vzájem nou soli daritu, pro je vují re spekt a úctu k starším členům
rom ské komu nity. Staří žijí s mladými, jsou vážení a ctění, neboť mají
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větší živ otní zkuše nosti a na byli moudrý rozhled. Ferko stojí vždy za
svou roz vět ve nou rodinou, neo brací se však zády k nikomu. Když
někdo one mocní, snaží se mu po moci, vys lech nout ho a porozumět
mu. Zeši roka mluví a je rád, když mu ostatní s re spek tem naslouchají.
Stává se vzorem pro Romy – slovem i přík ladem. Opak ovaně vyzývá,
aby si vážili je den druhého a uctívali zkušené, aby nepřes tali pra co vat. 
Vys tu puje jako moudrý a spraved livý muž s vy sokou morální auto ri -
tou, jenž ctí vnitřní rom ské zák ony a jako ostatní se podři zuje roz hod -
nutí „rom ského soudu”. 

Střední gen er aci slov en ského rom ského et nika zas tu puje krasa-
vice Al bína. Převyšuje ok olí svou vroze nou in te li gencí, svo bodo mysl -
ností, sna hou vy manit se z tra dičních pout rod inných vazeb a sub -
misiv ního postavení ženy. Ro mové považují své manželky za svůj
ma je tek, mo hou je bez trestně a nezdůvodněně mlátit. Příběh Al bíny
v osadě Her ma novce na východním Slov en sku je viděn ze čtyř rozdíl-
ných zorných úhlů: z poh ledu Al bíny, očima če ského hu manitárního
pra cov níka Karla, který při chází do osady během po vodní v roce
1998, poh le dem skep tického če ského an tro pologa Jardy a nadšené
pražské stu dentky Kláry. Nejm ladší gen er aci zas tu puje Keva, o které
po jednáme později. 

Nejisté domovy

První trilo gie O přib jehi je ojedinělá ne jen zvo lenou komik so vou
uměleckou for mou, ale také tím, že příběhy o do spělých Ro mech vy -
cházejí ze živ ot ních zkuše ností tří po sobě jdoucích gen er ací, které
čás tečně žily v Če sku a na Slov en sku. Hrdi nové reprezen tují typické
gen erační rom ské před sta vi tele. Svazky O přib jehi jsou navíc unikátní 
vy pravěčovým pos to jem, protože o svém živ otě pro tago nisté vy -
právějí jakoby sami a nechávají na čtenáři, aby sám přišel na to, jakou
pozici zau jímají. Ne bylo donedávna ob vyklé, aby chom se set kávali
s te ma ti zací rom ské iden tity a se vzpomínk ami Romů, natož zpro-
středkované v komik sové po době. Druhá trilo gie Nejisté do movy na -
va zuje na os vědčený pos tup, avšak soustřeďuje se na osudy těch, kteří

prošli ústavy, žili v dětských do movech. Tři romští reprezen tanti vy -
povídají o svých trápeních a so ciální izolaci, kterou si zkraje neuvědo -
movali. Vrací se ve svých vzpomínkách k dět ství a do spívání, které
bylo přece jen tro chu jiné než svět jiných vrstev níků. V době, kdy brali 
rozum, v le tech, která si již pa ma tují, byli obklopeni vy cho vatel kami
v dětských do movech, nevy ba vo vali si, jak ro diče vy padají. Něk teří
se naučili ig no ro vat ok olí a proto, že se obávají zklamání, ne na vazují
dlouho dobá přátel ství s nerom skými spolužáky. Mi chal ve svazku
Nebuď jak gádžo! (2016) žije od svých dvou let v dět ském do mově ve
Frýdlantu v Čechách, Honza Oračka ze Silnějšího než někdo v Hus inci 
a pak v řadě dalších do movů, Lili z knihy Lili a dvě mámy byla ode -
brána matce ve čtyřech le tech. (Názvy měst, míst, jména a příjmení
pro tago nistů byly na přání hrdinů změněny nebo vy nechány.) K pěs -
tounům se Lili do stává až ve svých de seti le tech. „Druhá máma” dobře 
ví, že zbývá málo času k tomu, aby dívence vštípila, co bude v ma -
joritní společnosti potře bo vat. Střídají se dif er en cované úhly poh ledu,
neboť rom ské děti, a to bez oh ledu na to, zda se jedná o chlapce nebo
dívku, o slabší nebo silnější in telekty, s tal en tem (např. muzikálním)
nebo bez něj, zdravé nebo s vážnějšími po ruchami chování, prah nou
spíše po rom ské komu nitě. V komik sovém zpra cování jsou dok once
naznačeny něk teré vývo jové a tvarové modi fikace ožehavé so ciokul -
turní te ma tiky, která neob chází seg re gaci – in te graci a inkluzi. Patří ke 
cti autor ského týmu, že není ve dena sna hou ide ali zo vat a zjed nodušo -
vat. Od krývají se různo ro do sti, nezata jují se lid ské charak tery od em -
pa tie a snahy po moci po lhos tejnost, vy počíta vost až suro vost, těž-
kosti a pro blémy. 

Ferkův životní příběh – příklad z dějin olašských Romů

Vraťme se k první trilo gii O přib jehi (His toires), která byla v roce
2011 Milenou Fučíko vou přeložena do fran couzšt iny a byla vydána
v Bussy- Saint- Georges. Začneme trilo gií, která nese název Ferko. Na
první poh led se zdá, že Fran tišek Ma kula zvaný Ferko pouze vy pra -
vuje, co slyšel od svého dědy. Autoři trilo gie po nechávají textu určité
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příznaky: směšují se v nich zdroje a aso cia tivní přiřa zování mo tivů,
které nepo si lují vztahy vni tro tex tové, ale vy povídají více o vnětex -
tových relacích. Ferko ve svém vy právění neustále od bočuje. Opako-
vaně zdůrazňuje, že po chází z váženého rodu, že ot cova prestiž byla
spo jena s kovářst vím, nejtypičtějším ře meslem, kterým se Ro mové po 
staletí živili, že děda z ot covy strany proslul svým bo hatstvím, které
zís kal ob cho dováním s koňmi a prasaty vyváženými do Holand ska.
Babička patřila k významné maďar ské muzi kant ské rod ině. Souh las
k ženitbě a výkupné nevěsty činily tehdy 300 tisíc a navíc se muselo
při dat půl kila zlata. Jedná se o starý zvyk, který se re spek tuje dod nes.
Jes tliže ženich fi nanční ob nos nemá, ale jeho nevěsta se ženichově
otci zam louvá, pak výkupné zapůjčí příbuzní (ro diče, bratři a bra -
tranci) a k svatbě do jde. V opačném případě se no vo manželkou nesta-
ne. Po svatbě však žena od chází z domu a zcela se přiz půso buje
manželově rod ině. 

Ro dová hi er ar chie a ro dové tra dice jsou v myšlení Ferky a jeho
gen er ace pociťovány velmi silně, což ko re spon duje se so ciální sta bili -
tou a vnitřní kul turní in teg ri tou přís lušníků starší gen er ace. Za živ otní
vklad (duchovní a sym bol ický) považuje Ferko svůj rod, vazbu na
předky, neboť to je zák lad rom ského společen ství a jeho největší hod -
notu vidí, když někde mo hou být po spolu. Roz vět vený rod je zdro jem
obrody a síly, stává se záru kou společen ského úspěchu. V prvním
příběhu s náz vem Ferko nejde jen o vzpomínky, ale také o události,
označo vané Al ex an drem Kra tochvilem jako false mem ory (Krato-
chvil 2015, s. 3). Tento termín uvedl ve své re cenzi komik sového
románu Al ois Ne bel. Pod stata tkví v tom, že „se totiž v paměti jedince
smývá hranice mezi smyšlenými, resp. zprostředkovanými událostmi
a událostmi skutečně prožitými” (Kra tochvil 2015, s. 13). Pře devším
u zmíněného prvního svazku Ferko se smývá předěl mezi tra dova-
nými ústně po danými his torkami. Ferko vys tu puje jako kladný hrdina, 
zprostředkovává příběhy o svých dávných su per manských fyzických
schopnos tech, které dává k do bru. Např. když uvádí, jak byl skvělým
fot bal is tou, jak hrál se svým manšaf tem proti še desátce hráčů posbí-
raných z Prešova, Sabi nova, Li pan a během půl hodiny prohráli hos tu -

jící 6:2, 7:2. Podle Ferky bo hat ství dědy Maťase (Matěje Ma kuly)
bylo tak obrovské, že kam náho dou do ra zil a chtěl pře no co vat, tam si
dům se zařízením přímo kou pil. 

Každému de tailu věnují autorky po zor nost. Napřík lad vlastní jmé-
no hlav ního před sta vi tele se stává nepřímou charak ter is tikou hrdiny.
Pro pria romských postav i přezdívky romských mužů a žen jsou
důležitá pro od lišení společen ského místa. Ferko je statný še desát ník,
patří k olašské komu nitě, která žije v křesťan ském prostředí a převzala 
z něj formálně řadu zvyk lostí a obyčejů. Mezi nimi je jméno ka to lic-
kého světce Fran tiška. Z vnější charak ter is tiky upoutá ne jen zo bra zení 
za valité postavy, ale pře devším sklon k ležérní ele ganci. Ferko chodí
zásadně v obleku a nosí klo bouk. Jedno rom ské přís loví říká: „Každý
je Romem, kdo klo bouk nosí”. V jeho pos to jích se zračí určitá rozváž-
nost, gesta jsou po malá, ne- li vznešená až obřadní. 

Ve Ferkově vy právění je zas toupena nadsázka, možná až fu ri ant -
ství, nechybí ci tová ex al tova nost, ape la tiv nost a ten dence k před-
vádění se. Přes vol nost a zpo male nost jeho toku vy právění, bo hatě
prokládaného romšti nou, postřeh neme čet nou proměn li vost pos tojů
v konkrét ních situacích, kdy může půso bit upovídaně až užvaněně,
téměř „hra ba lovsky”, vys tu puje hrdě a zároveň nezávisle. Ne tají se
tím, jak jsou pro něj a jeho příbuzné důležité peníze. Rád zdůrazňuje,
že jeho příbuzní v zah ra ničí jsou mil ionáři. Před sta vují ne jen prostře -
dek k obživě, ale získává se jimi při rozená auto rita uv nitř rom ské
komu nity. Peníze podle něj ovšem slouží pře devším k tomu, že Roma
os vo bozují. Může po hos tit rod inu a přátele, bavit se tak dlouho, dokud 
to jde. Nezáleží na způsobu, jak kdo k penězům přišel. Ferko se
napřík lad po di vuje, proč by někdo ne mohl pobírat in validní důchod
již ve svých dva ceti le tech. Nao pak se brání, když se romský taxikář
ve Švéd sku ptá, zda úče lem příjezdu jsou kapesní krádeže, a on se
dušuje, že patří k jiné rom ské vrstvě:

A.

Te marel ma o sunto děl, ame kodo či keraši anáre Rom či Čoren, te prachos ma!
Ať mě Bůh potrestá, my tohle neděláme! Naši Romové ne kra dou! Ať mě pohřbějí!
(O přibjehi; Ferko, 2010).
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V trilo gii O přib jehi se up latňují hlavní a ved lejší postavy, které se
podílejí na roz víjení děje a ut vářejí smysl vztahů, podílejí se na mode -
lování postav s oso bi tou rom skou men tali tou a s pozůstat kem nomád -
ského způsobu živ ota. Ten sice v 60. le tech 20. století na území Če sko -
slov en ska skončil, avšak vnitřní nut kání ke střídání míst zůstává.
Ferko je nosite lem spíše vžitých a tra dovaných vlast ností Romů, jeho
vy právění při pomíná me moráty. V komik sovém podání jeho živ ota se
často ob je vuje nepřímá situační charak ter is tika, založená na jednání
a důležito sti toho, co kdo a kdy řekl. Ferko je sice značně se be středný,
ale dovede druhé zau jmout. Nemá nikde stání, opak ovaně se stěhuje,
nečekaně od chází a vrací se, stále někoho navštěvuje. Spo jením něko -
lika zorných úhlů do jdeme k zjištění, že je ve společnosti Romů
oblíbený zejména proto, že své osobní živ otní zkuše nosti podává pře-
s vědčivým způso bem, umí potěšit i po ra dit, aniž by ho o to někdo
žádal, vy jadřuje hla si tou ra dost při pouhém set kání s jiným Romem.
Ferko dok once přes vědčí autory komiksu, aby s ním jeli do Švéd ska,
kde něko lik let žil, a vy práví o tom, jak ho tam vši chni cikáni znají.
Když už sedí v le tadle, jen tak pro hodí, že je šest náct let ne viděl
a nemá ad resy. Neumí an glicky a ne ov ládá švédšt inu, ale ani na chvíli
nepo chy buje, že se dom luví.

B.

Jablonec, podnájem u soukromníka. 23. června 2007
   „Vy ho vo valo by mně, aby chom jeli v létě do Švéd ska.”
   „Ukaž! – Dy bysi chtěla.”
   „Tak pojedem?”
   „Za těma vašima příbuznejma?”
   „To ti přísahám! A když už tam do pad nem, tak se ne boj, já Tě vod nesu u svý rod -
iny, uvidíš, jak se krásně uměj bavit! Ty řeči vzacný. Od Halmo až do Stock holmu mě
poznaj všechny Romi!”

 Jako kdyby se chtělo sdělit, že „Rom druhého Roma ve světě vždy
najde, neboť jsou vši chni nějak spo jeni”. Když k tomu skutečně do jde, 
Ferko pron ese v rod ině slav nostní slova. Pro jeví úctu a vděk Bohu,
který do vo lil, aby se ve zdraví set kali:

C.

Bůh dal tuto chvíli, že jsem dorazil podívat se na rodinu! Chvála Bohu! Ať nám celé 
rodině pomáhá Bůh i Panenka Maria a Bůh žehnej i těm, kteří nejsou spolu s námi! Moc
si vážím toho, že jsem přijel mezi Vás. Ať dá Bůh! (O přibjehi; Ferko, 2010).

Ferkova em pa tická schopnost prom lu vit se správ nou in tonací se
odráží v syn tak tické skladbě věty a pa tosu. Sám neumí ani příliš psát,
mluví zvláštní češti nou, nesnaží se zdok ona lo vat, nečte, avšak dovede 
vycítit, jak má prom lu vit, od povídat a vys vět lit věci až záhadné a pro
ok olí až ta jemné. Ferkova mlu vená řeč je směsicí různých stylů (viz
B). Ne vadí ani to, že se jedná o splete nec romšt iny, zko mo lené
slovenšt iny a obecné češt iny (viz A, C). Jes tliže je Ferkova prom luva
náho dou ve dena v češt ině, má jeho výpověď „spe ci fickou" mor folo gii 
a syn tax, vyznívá jako řeč ciz ince (viz B). Je- li roz ho vor ve den
v romšt ině, umísťuje se pod ním český přek lad do bub lin. Do emo -
cionálně podávaných a zprostředkovaných epi zod jsou celkem při -
rozeně vkládány kapi tolky s názvy Jak přišli Ro mové do Rožko van
nebo O bra tranci Bak ro rovi, v nichž jsou potvrzovány zobecňu jící po -
va hové rysy Romů a jejich začleňování do společenských struk tur.
Ne jedná se o kom plex složitějších myšlenkových sou vis lostí, spíše
o komu ni ka tivní paměť, neboť výpověď v sobě nese a uchovává his to -
rii vždy jedné zás tupné rom ské rod iny. 

Ferkův živ otní příběh je kom ponován tak, že se v něm prolínají
současné his torické děje se vzpomínk ami na poválečné dět ství. Mo -
tivy, které se zde ob je vují, jsou řazeny re ver zi bilně a hi er ar chicky,
podle toho, jaký do jem chce za se bou zan echat. Třeba rád zdůrazňuje,
jak byl od dět ství ve den k pra co vi to sti, při pomíná, jak byl na něj otec
pyšný, když hrál dobře fot bal, jak bylo v rod ině oceňováno, když se
jednalo čestně a stálo se za svým slovem. Pro je vuje úctu k ro dičům,
pomáhá ne moc nému sou rozenci, tady bra trovi Jožkovi aj. Do dejme,
že jsou to větši nou muži, s jejichž zod pověd ností a pos toji se srov -
nává. Ženy vyk onávaly požadované, někdy od něj nečekaně odešly
a již se nikdy nevrátily. Ferkovy přík lady ze živ ota nebo vy právěné
příběhy ne musí mít vždy začátek a konec, někdy se vy trácí pointa. Lo -
ka lita nebo paměť místa (to pos místa) není roz ho du jící, vnímání do -
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mova je své bytné, neboť je sym bol ické. Tak jako poznání neprobíhá
na bázi kog ni tivní, spíše je ne seno na vlně emo cion al ity, tak do mov je
spo jen s lidmi a je vnímán jako ver tikála sui gene ris, kolem níž se
s různou mírou in ten zity mo hou vysky to vat další významy. Je až
nápadné, jak se Ferko opak ovaně přemísťuje, stále někam jezdí
a dlouho nezůstává na stejném místě. Graficky je řada vnitřních
vztahů zdůrazněna tak, že živo topisné uzlové mo menty jsou na někte-
rých stránkách žlutě vyznačeny a mohly by se číst sa mo statně.

Při pomeňme si něk terý další charak ter is tický rys. Ferko jako in -
validní důchodce chodí s fran couz skými holemi, prošel něko lik erými
op er acemi. Ne dovídáme se, kde byl operován, není to pro něj zřejmě
pod statné, spíše ho zajímá ne moc niční prostředí než místo nebo měs-
to. Se svým zdra vot ním stavem se smířil, vše přijímá zcela klidně. Až
úsměvně působí, když opak ovaně a rád vzpomíná na svůj ne moc niční
po byt spo jený s úc tou a re spek tem zdra vot nického per sonálu. Spíše
než o paměť míst (het ero topii) se klade důraz na paměť in di viduální,
per soni fik ova nou. Vzpomíná na to, jak byly oceňovány jeho mi -
mořádné až zázračné (ira cionální) schopnosti. Tvrdí, že prošel kóma-
tem a dostal se až do světelného tunelu. Mlu vil s Bo hem, kterého pře-
s vědčil, že má ještě mnoho světských povin ností. Následně pomáhal
v ne moc nici těžce ne mocným pa ci entům, neboť dovedl roz poznat
vážnost zdra vot ního stavu a dok once ra dil primáři, co by měl vyk oná-
vat. Jeho slovo pla tilo jako osu dová věštba. Téměř se zdá, že si něco
os vo jil z příběhů o bib lickém zázraku a uzdra vení ne mocných, někdy
se bezděčně při pomíná mýtus o duši mrtvých. Využívá se také nu mer -
ický systém, jak jej známe z pohádek: napřík lad když radí, co dělat pro 
zdraví, nebo při ka zuje, co musí být dodržováno, aby byl od vodněn
a zánět od straněn a nastalo kouzlo uzdra vení. Nepřímo se tak vzývá
lidové léčitel ství, které se v romských prak tikách ob je vuje s velkou
čet ností, což sou visí s důvěrným poznáním přírodních zák oni to stí.

 V jeho vy právění se vyskytují mod ely tra dičního chování a jedná-
ní Romů dnes již nejstarší gen er ace. Napřík lad je v něm roz víjena
před stava, že dobrý Rom je všude doma, vždy se dom luví, že si Ro -
mové vzájemně po mo hou, ať jsou kdeko liv. Poměrně lehce je možné

roz poznat, která in for mace je pro Romy cenná na to lik, že si ji předá-
vají, aby nebyla za pomenuta. V jeho podání se neustále pro po jují
a vzájemně pros tu pují příběhy, které sou visí s ději nami rodu a rom ství
v Ev ropě dvacátého století. Něk teré události jsou sdělovány útržko -
vitě, nejsou popi sovány v celk ovém vývo jovém proudu a de tailně.
V jejich případě nabývá na významu obra zová stránka a fan tazie
vnímatele. Může se jed nat o pravdivé výroky, avšak již tím, že vy -
pravěč se o něčem zmiňuje jako o bu douc nosti, třebaže se to při ho dilo
v mi nu losti, stávají se nadča sovými.

Sta bilním ele men tem ve Ferkově živ otě zůstává přítom nost, jevo-
vá re alita, spo jená s pok revně bo hatě roz vět ve nou rodi nou, s něčím
stále se obměňu jícím, živým, re gen eru jícím. Set kávání do provází ra -
dost, že se vidí, že se jim nic od mi nula nes talo a brzy zase nas tane
příležitost k po host in ství a veselí. Pak se vzpomíná, zpívá a tančí.
Frekvence něk terých reakcí, slov na uvítání a opak ování mo tivů tady
sou visí s mentální složkou rom ské komu nity, běžné je oslo vování
příbuzných slovy bratře. Uka zuje se, že zvo lený textově- vizuální po-
s tup je nosný. Nic se nei de ali zuje, ale ani nekarikuje. Ferko má své
typické rysy, které zas tu pují po va hové znaky osob ností z řad starších
bo hatších Romů. Nepos trádáme in di vidu ali zaci, ani od lišení od je di -
nečných osob ností. Jako dovětek autoři svazku uvádějí:

Během deseti měsíců od návratu ze Švédska se Ferko šestkrát přestěhoval, z toho
dvakrát na místa, kde bydlel v době naší společné práce na knize. Dnes žije s Renatou
Brendou a vážně nemocným bratrem Jožkem v Jablonci nad Nisou. V dubnu 2010
prodělal infarkt, naštěstí bez následků. Dcera Růženka nadále pobývá v Itálii. Ferko
nepřestává snít, že jednou odjede za svými bratry do Anglie nebo Švédska.”
   Albína – příběh lásky, která hory přenesla (O přibjehi; Ferko, 2010).

Al bína, rom ská krasavice po cházející z Rudňan z výcho do slov en -
ské rom ské osady, zas tu puje střední gen er aci Romů. Po chází z místa,
kde vši chni romští oby vatelé měli práci a snažili se posta vit si zděné
domky. Vyučila se na tex tilním učilišti v Lib erci. Jako osmnác ti letá se
provdala za ne mi lovaného muže a přestěho vala se do osady Her ma -
novce, do cha trče uplácané z hlíny a proutí, kde zkraje musela žít
s tchyní, pak její muž s ka marády posta vil sa mo stat nou cha trč. Snila o
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tom, že se jí někdy po daří odejít z rod iny Čer veňák ových a ne tušila, že 
k tomu do jde až po dovršení její třicítky, kdy již bude mat kou sedmi
dětí a vdo vou. Manžel pod vlivem těžkých de presí a ze žár li vosti
spáchá se bevraždu. 

S Kar lem se seznámila v roce 1998, v době po vodní, kdy do posti-
žených oblastí přijížděli do bro volníci. Je jedním z tro jice Čechů z hu -
manitární organi zace Člověk v tísni. Společně s Jar dou a Klárou pro-
nikne do ji nak pevně so ciálně sevřené komu nity olašských Romů,
nahlédne do jejich obtížně po chopi telných vnitřních zák onů, které
sou visejí s pa tri ar chálními vztahy velk orodin. Překvapí ho, stejně jako 
čtenáře, někdy až neuvěřitelně přežívající zvyky. Napřík lad Al bínin
manžel vyžaduje, aby se nikdo nikdy ne dotkl něk terých předmětů.
Např. nesmí nikdo použít jeho talíř, lžíci a hrnek. V osadě se dodržuje,
aby manželka při prav ila pro svého muže ale spoň jed nou za den vařené 
jídlo, proto odmítá jíst kdeko liv jinde než doma. Žen ina povin nost
v romských rod inách byla od jakživa spo jena s úk olem nasytit své děti
a manžela. Muž na východním Slov en sku v romských rod inách stojí
v čele rod iny a jídlo do stává jako první. To se po staletí tra do valo
a přenáší se dod nes z gen er ace na gen er aci. Říká se, že když žena
chytila rybu, polov inu dostal muž a polov inu děti. Na ní nezáleželo,
mohla se napít vody (Hle bová 2010, s. 47). 

Al bína je svázána nep sanými tra di cemi, prav idly a zvyk lostmi,
které lze jen obtížně po rušit, protože se v rod inách nadále ro zlišuje
mužská a žen ská so ciální role, na druhé straně je od mládí při ta hovaná
svo bodo mysl ností a živo tem mimo slov en skou rom skou komu nitu.
Vnitřně touží po opravdových a silných vztazích, po lásce a úctě muže
k ženě. Její živ otní příběh je plný vnitřních roz porů. Po každém útěku
z cha trče, zvláště když je krutě zbita, se stejně musí vrátit, protože
nemá kam jít. Chtěla by se přáte lit s nerom skými ženami jako kdysi
v učilišti v Čechách, avšak ve výcho do slov en ské rom ské osadě žije
v izolaci a je žár livým manželem kon trolována na každém kroku.
Touží po svo bodě a lásce, ovšem manžel Baník, ji nak pra co vitý a hod- 
ný člověk, ji hlídá a bez příčiny nejméně jed nou za měsíc Al bínu krutě 
zmlátí. 

Do Al bín ina stereo typního a ubíjejícího živ ota vstu puje zcela
nečekaně ideální muž – Karel, in telek tuál, syn vzdělaných ro dičů –
vědců. Sám vys tu do val něko lik oborů na pražských vy sokých ško-
lách; později se skutečně stal zak la date lem bra ti slavské po bočky
Člověk v tísni a zplno moc něncem vlády Slov en ské re pub liky pro rom -
ské komu nity. Karel se do Al bíny vášnivě zami luje, ona jeho cit
bezhlavě opětuje. Po různých od lukách a zvláště po smrti Al bín ina
manžela se s ní ožení. Mají spolu syna Fre dyho. Karel však stále
někam jezdí, angažuje se v Ko sovu, Al bínu vidí nanejvýš jed nou za
měsíc. Situace se změní, když se Al bína se čtyřmi nejm ladšími dětmi
nastěhuje na statek v Ber na ticích na Ja vor nicku, aby Karel mohl pra -
co vat opět na univer zitě v Praze a mohl dojíždět domů ale spoň jed nou
za týden. Na závěr, jako kdyby v do datku, zas tih neme oba doma v Ja -
vorníku. Al bína se vrací ze Slov en ska, kde byla na týdenní návštěvě
své dcery, při pra vuje večeři a zlobí se, že Karel ani ne nak ou pil. Jedná
se o běžný manželský duel, který je svým obsa hem bez významný,
avšak svědčí o rov no právnosti. 

Osu dová láska této dvo jice pře kon ala všechny kul turní stereo typy
a zat lačila do po zadí před sudky v chování obou komu nit – Romů
a Neromů. Stereo typi zací se myslí povr chní charak ter is tiky, které
nejsou ve deny per sonálně, nepřihlíží se v nich k in di viduálním přístu-
pům a sub jek tiv ním pocitům postav. Před sudky s se bou ne sou nepříz-
nivé, nega tivní, nepřátel ské pos toje, názory a mínění, které sou visí
s prob lema tickým hod no cením vzájemného spolužití. Al bína zau jme
Karla svou osob ností, otevře ností, tem pera men tem, vře lostí a bez -
prostřed ností. Nežije jako ostatní z rom ské komu nity, to je ze dne na
den, jejím největším bo hatstvím je věr nost a od danost tomu, koho mi -
luje, schopnost sdílet s druhým ra dost i sta rost. Al bína svou láskou
naplňuje model ro man tických te le novel. Pře konává různé překážky,
avšak její láska hory přenáší. Když Al bína o sobě vy práví, uvědo muje
si sebe a ku po divu nepoužívá klišé. Způsob jejího sdělování je velmi
střízlivý, je spo jen s hloub kou vztahů a přís tu pem ke světu, s tlu me nou 
dezi luzí. Nejde o od krývání něčeho nového, ale o rov no právné vy me -
zování se ke spolužití. Závěrečný roz ho vor mezi Al bínou, čtyřnásob -
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nou babičkou, a Kar lem, který je nadále zcela pohroužen do své práce, 
není ro man tický nebo idyl ický, zato působí re al is ticky. 

Kre sebně nejsou vidět rozdíly v prove dení svazku Al bína a svazku
Ferko, spíše je nápadný rozdíl v tex tové části. Něk teré repliky postav
jsou napsány dvo jja zyčně, rom sky a zko mo lenou slovenšti nou. Počet
dia logů ve dených rom sky slábne, spíše se ob je vují záznamy psané
obec nou češti nou podle toho, o jakou situaci se jedná. Fabule příběhu
je sama o sobě velmi jed noduchá, a kdyby v ní ne se hrály svou roli dvě
tragické události (po vodeň a smrt), možná by ani nepůso bila věro -
hodně a byla jen o tom, jak se pro tik lady při ta hují. Stala by se
příběhem o naplněné lásce. Čer nobílé ilus trační zpra cování komiksu
s rom skou te ma tikou je ukáz kou toho, jak výtvarné séman tické pole
v komik sovém ztvárnění ne musí se hrávat ústřední místo, ale spíše od -
povídá výtvarnému ru kopisu tvůrce. Tam, kde by se zdlou havě líčil
zev nějšek, ob jeví se por trét ženy s bo hatými vlasy, jinde, kde by se
obtížně hle dal výraz pro mi lostný vzmach, stačí zo bra zit vášnivé ob -
jetí dvo jice. Při prudké výměně názorů postačí nap sat texty v bub -
linách, místo zdlou havých popisů osad a staveb cha trčí spatříme ilus -
tra tivní kresbu.

Komik sové prove dení Ferka a Al bíny nepo chybně oživí zájem
o romskou prob lema tiku, idea soužití je v nich mno hovr stev natě zúro- 
čena. V Al bíně oceňu jeme, že se jedná o kolek tivní výtvor, v němž je
vše pro myšleno (od námětu po reali zaci). Svazek má blízko ke „gra-
fické nov ele”, v níž se pos ti hují autor ské mod ely auto bio grafické a in -
tro spek tivní. Svou úlohu se hrává spíše scé nář, idea a obsah než ko-
miksová forma. Na zajíma vosti nabývá, že je od lišen text v bub linách,
které zprav idla bývají na bílé ploše. Ve Ferkovi se ob je vují klíčové
mo menty a plocha bub liny je vy bar vena žlutě, na rozdíl od Al bíny, kde 
jsou plochy růžové, snad analogicky shodné s mi lost nou záplet kou.
V obou svazcích nechybí závěrečný dovětek o dalších osudech au ten -
tických postav. 

Keva – příběh nenaplněných možností 

Třetí příběh je o dívčím dět ství a do spívání. Keva se naro dila zcela
sym bol icky 17. lis to padu 1989 v Praze na Smíchově. Je ov liv něna
spíše módními trendy a vzhle dem světových fil mových hvězd než
rom skou tra diční kul turou. Rom sky nem luví, češt inu považuje za
svou mateřšt inu. Nedělá si ani sta rost se svou rom skou iden ti tou, ale
ani s iden ti fikací. S ka marád kami nerom ského původu si záměrně
pro ha zují štítky se svými jmény, aby si je v ok olí pletli. V její charak -
ter is tice se ob je vují nové rysy. Nejde jen o stereo typy, s nimiž se set -
kávají rom ské děti ve škole ve styku s učiteli, ale spíše o se beak cep -
taci. Po dobu, kdy žila v Praze, si Keva sama vybírala z mnoha
možností. Po od chodu na ven kov je ov livňována více svou rodi nou
a náhodným set káním s lidmi, včetně členů je ho vis tické sekty.

Slovní zásoba Kevy je bo hatá a séman tická spja tost slovní výpo-
vědi mnohdy pře sa huje obsah ilus trované situace. Zau jme nás spíše
náso bená obtížnost do spívání a analo gie se vzta hovým a gen eračním
mode lem těch lidí, kteří se oc it nou na pok raji bídy, opak ovaně se set -
kávají s nedůvěrou ok olí a pod ceňováním. Když se mimo Prahu do -
stává do zvláštní školy, protože jinde není místo, brzy tam zjistí, že je
dívkou nad průměrně in te li gentní a stane se spíše čer nou ovcí. Začalo
to, když měla dvanáct let a žili chvíli ve vesnici Lubné. Tady Keva po -
prvé pocítila, že si ne rozumí s učitelkou, kterou pro vokuje svými od -
lišnými reak cemi i vědo mo stmi, a na byla po cit křivdy. Kev ino největ-
ší zklamání před sta vují požadavky na zvlášt ních školách, kam jsou
rom ské děti auto ma ticky převáděny. U nich učitelé dávno rezig no vali
a pořádně ani nevyučují. Keva si sice uvědo muje, jak je důležité
vzdělání a dobře pla cené pra covní místo, avšak střídání škol a in sti tucí 
(od strašu jící je např. rakov nická škola), neustálá změna byd liště a se-
zna mování se s novými spolužáky jí nepro spívají. Začala se spolu-
žáky společně “hu lit”, neučí se, končí na učilišti, které si honosně říká, 
že při pra vuje pra cov níky pro te le fonní tech niku, avšak místo praxe
tady ořezávají ka bely, aby se zís kala měď, neboť barevné kovy se
výhodně zpeněží. Po zo ruhodným vnitřním mezníkem pro Kevu se
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stane set kání celé roz vět vené rod iny na pohřbu báby Jolany, kde si
dívka po prvé uvědo muje sílu staro bylých romských tradic. 

Kevin živ otní příběh je všední až banální, není ani co vy právět. Po -
zo ruhod nou se stává spíše zvo lená op tika při zpra cování látky. Sle du -
jeme málom luv nou dívku jako někoho, kdo je od souzen k pa siv itě.
Do stává se do blíz kosti otevřených ra sis tických pro jevů, musí če lit
lákadlům, jakými jsou drogy, jimž něk teří ka marádi pro padli. Něk teré
obrázky vznikly do ma lováním fo to grafické před lohy por trétů, někdy
jsou kresby pros víceny bělo bou, působí ex pre sivně, používá se rozdíl- 
ná kre sebná tech nika, pře vahu má bílá, černá a bleděmo drá barva.
Mnohdy je kresba záměrně zjed nodušená. Ji nak je třeba ztvárněno, co
Keva dělá, nad čím přemýšlí, co zrovna čte. Mi mo cho dem vidíme, že
má před se bou obrázko vou knihu v komik sové po době. 

Na koncích každého knižního svazku jsou re al is ticky nakresleny
fig ury ústředních postav a doku mentárně je sděleno, co dnes dělají.
Kevin příběh končí, když se chystá na svatbu s klukem, kterého jí do -
hodily ses try. V jeho rod ině nyní žije. Dlouhý čas si zkracuje čtením
něčeho, čemu se v mi nu losti něko likrát ubránila – je ho vis tických
knížek. Kdo ví, kam se její vnitřní cesta bude ubírat! 

Komik sová trilo gie O přib jehi není grafickým románem, ale ani
doku men tačním poli tickým komik sem4. Převažuje v něm „so ci olo-
gický vhled”. Rom ská prob lema tika je složitá, přesto se v této formě
zpra cování stává vhod nou lát kou, nerezig nuje se na složku poci to vou,
ale ani na vzdělávací. Příběhy ve dou k do sud netra dičnímu a ty -
pologicky od lišnému os vo jení re al ity, neboť na rozdíl od jiných zpra -
cování by mohly najít odezvu také u rom ského et nika. Jes tliže jsme
zvo lili různé přís tupy (včetně sémi otického), přinášející důk ladné
popisy a charak ter is tiky postav v komik sové „řeči” od ka zu jeme jak na 
téma a žán ro vou spe ci fičnost, tak na modální kate go rie.

Nejisté domovy

Če ské komik sové příběhy první a druhé komik sové řady trilo gií se
ne tají te ma tickou popu lari zací, jsou vy bu dovány na prezentaci vy -
braných postav žen a mužů. V prvním cyklu jsou to Ferko, Al bína
a Keva, ve druhém cyklu Mi chal, Honza a Lila. Gen drový vztah je
v nich vyvážený, stejně jako gen erační po larita do spělí a děti – děti
a do spělí. Rozdíl nost spočívá v tom, že v Nejistých do movech je po -
hyb dětí omezen na dět ské do movy a jejich pros tor, při tom jsou rom -
skými dětmi považovány jako něco cizí, obtížně při jatelné, neboť
pevně stano vený denní řád není romským dětem vlastní. Každou
neděli čekají, kdy si pro ně blízcí příbuzní přijdou. Obě trilo gie usi lují
o to, aby se ty pologicky při blížily něk terým domi nant ním emočním
pro jevům a po va hovým rysům Romů. Na zák ladě reakcí konkrét ních
postav tak spíše porozumíme ro mipenu (rom ské iden titě). Příběhy
působí civilně, věcně, jsou bez sen ti mentu. 

Ašta šmé a institucionální podpora

Na vzniku komik sových trilo gií s rom skou prob lema tikou o do -
spělých Ro mech O přib jehi (Praha: Nak la datel ství Ka ro lina Voňk ová
– Lipnik, 2010) a na ediční řadě o romských dětech a do spívajících,
které vy cházejí s náz vem Nejisté do movy (Če ské Budějovice: Ašta
šmé, 2016), se podílely jistě niko liv náho dou opět ro mistka Máša
Bořk ovcová (1977) a so ciální an tro položka Markéta Hajská (1976)
a komik sový scenárista a výtvarník Vo jtěch Mašek (1977). Dohro -
mady vyt vořili spolek s náz vem Ašta šmé, který se snaží be letri zo vat
a popu lari zo vat živ oty Romů. Knihy vyšly nejdříve s pod porou Ev -
ropských kul turních fondů, později po mocí grantu z Is landu, Lichten-
štejn ska, Nor ska a za fi nančního přispění Velvys lan ectví USA v Praze. 
Jedná se o stejnou os vědče nou autor skou ses tavu, která tímto obo ha -
tila o no vou formu zpra cování ne jen komik so vou tvorbu, ale také
nara tivní so ci olo gii. Nejde jen o to, že při cházejí se sdělnějším zo bra -
zováním kom plex nějších pro blémů společenských a so ciálních, ale
u mnoha témat se můžeme zas ta vit a začít uvažovat o ji nakosti a ci -4 Označení přebíráme z publikace Petera Karpinského 2014. 
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zosti, o stírání rozdílů mezi Romy a Neromy, a také o etických hod -
notách, neboť člověk je by tost chy bu jící. Určitě bylo za potřebí při -
pravit si pře dem otázky a pro blémové ok ruhy, ale jindy stačilo pře -
devším naslouchat, protože výcho diskem se staly au ten tické živ otní
osudy, záznamy his torek, které nesly stopy až sur re al is tické nadsázky, 
při pomín aly černý hu mor, avšak byly vylíčeny s patetickým náde -
chem. Napřík lad Ferko líčí ne hodu svého otce horníka v dole a násle -
du jící op er aci v ne moc nici jako horor. Měl podle něj hlavu otoče nou
do zadu. V něčem jeho líčení při pomíná rom ské pohádky, které čtenáři
mo hou při pa dat málo po etické. Živ otní příběhy „obyčejných” Romů,
které se snaží od borníci zachytit v au ten tické po době, si však vzaly do
vínku, že nebu dou nic ko rigovat a po nechají původní verzi tvrzení.
O věro hod nosti nás přes vědčuje fakt, že zveřejňují napřík lad tex to vou 
zprávu, stížnost nájemníků kvůli nepořádku ve Ferkově bytě. Společ-
ně s ním se autoři komiksu sta rají o řešení a hle dají nový byt, kde by
mohl žít se svou manželkou a ne mocným bra trem. Ptají se, zda chce
Ferko pok račo vat ve vy právění. Ten souh lasí, ale „ne nasucho”, proto
se přemísťují do ho spody. Jedná se o pos tup ozvlášt něný tím, že se ne-
používá ob vyklá ex plo rační do tazník ová me toda, nao pak se nechává
volný průchod myšlenkám, vzpomínkám a his torkám. Zau jme nás,
když se vrací k tomu, jak přišli první Ro mové do Rožko van na
východním Slov en sku, od kud Ferko po chází. Výpovědi nejsou ko -
rigovány, takže se stává, že do pro vodné obrázkové ztvárnění působí
až dra maticky. 

Komik sová trilo gie O přib jehi při bližuje ba datel ské výsledky spe -
cial istů a činí tak popu lari zu jící for mou. „Příběhy”, a to v po době
„malých soukromých dějin”, jsou novátor ské v oblasti ro mis tických
a ro mologických stu dií, neboť v nich do chází k pro po jení něko lika fe -
noménů. Např. se pro blém při bližuje na zák ladě konkrét ního živ ot -
ního osudu, přiznává se vliv a půso bení společenských organi zací
a in sti tucí, které by měly vést k lepšímu porozumění s mi nori tou na
bázi vzájemného poznávání a tol er ance. Jedná se o oso bi tou a výrazně
od lišnou me diální formu, která byla vyzna menána Ce nou Muriel za
rok 2010 (Nejlepší komik sový scé nář). Zapíše se do dějin če ského

komiksu, neboť se vzta huje k českým a slov enským reáliím a k urči-
tým přírodním událo stem, jakým byla stoletá vo da – po vodeň v roce
2008. Ve svazku Al bína se přírodní ka tas trofa podílí na ra dikální
změně v živ otě rom ské osady, kam při cházejí pomáhat neromští do -
bro volníci z mez inárodních občanských spolků a sdružení. 

Stále více se komiks přestává přijímat jako žánr ok ra jový, jako
pro jev populární kul tury zábav ného typu, neboť přibývají díla založe-
ná na souvztažnos tech so cio logických nebo es tetických stu dií v mul ti -
me diálních pros to rech. Tento typ komiksu, po dobně jako další Maš-
kovy práce5, patří k těm, které popírají omezené námětové a te ma tické 
možnosti komiksu, po chy bují o způsobu zpra cování, ro zostřují hrani-
ce mezi vy sokým a nízkým, velkým a ok ra jovým uměním. 

Obě trilo gie O přib jehi a Nejisté do movy se staly po zo ruhodným
přík la dovým ma teriálem, který sou visí se způso bem živ ota a živ otní
fi lo zofií Romů. Lze je rozdělit do sku pin od ka zu jících k tra dici a rom -
skému hod no tovému systému, k rom ské men tal itě i stereo typům, jímž 
podléháme, když se popisuje přís tup k živ otu, chování a jednání
Romů (Ševčík ová 2008, s. 37). Když v roce 2016 vyšel svazek Nebuď
jak gádžo!, byl kre sebně do provázen Fran tiškem Loubalem. Sku pina
Ašta šmé se tak otevřela další spo lu práci, rozšiřuje své řady ilus -
trátorů. Marek Pok orný výtvarně při pravil svazek Silnější než někdo,
na vzniku třetího svazku druhé řady se podílela výtvar nice, zpěvačka
a raperka Lela Geis le rová (Lili a dvě mámy). Autoři se poku sili tex tem 
a obrazem zprostředko vat osudy a živ otní příběhy romských dětí,
které prošly spletí nešťastných rod inných peripe tií. Pronikáme do pro -
blémů vzájemného soužití Romů, uvažujeme o vztazích mezi mi norit- 
ní a ma joritní společností, prostřed nict vím příběhů romských dětí si
uvědo mu jeme nega tivní důsledky in sti tu cionální separace. Pro tago -
nisté příběhu rovněž vy právějí své živ otní příběhy a je úspěch, že sou-
h la sili se zveřejněním něk terých naprosto soukromých in for mací. Ve

5 Scenárista a komiksový kreslíř je autorem úspěšných knih Svatá Barbora
(2018) a Sestry Dietlovy (2018), které byly oceněny jako nejlepší komiksové knihy
roku.
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svazku Nebuď jak gádžo! nechybí ani doku mentární fo tokopie výňat-
ků z úředních vy jádření a od borných po souzení, které do provázely
kroky na ochranu dítěte. In for mace o nich se od lišují typem a ve likostí 
písma a umístěním textu na sa mo statné stránky. Důvěra vložená do
autorů komiksu a pro jektu, který v ničem nezastírá úče lo vost, způsob,
jak je re alita uchopena, před sta vuje krajně náročný pro ces, neboť
vyžaduje pouče nost ini ciátorů a řešitelů pro jektu, stejně jako určitý
živ otní nadh led a in ter per sonální schopnosti vy povídajících. Cílo vou
čtenářskou zák lad nou se ve druhé trilo gii mo hou stát děti a do spívající 
mládež rom ského i nerom ského původu. Obě trilo gie zau jmou svou
šířkou a hloub kou výzkumného po jetí, při tom se autoři ne tají popu -
lari zací prob lema tiky a te ma tickým výběrovým přís tu pem. Úči nek
může být něko lik erý. Jed nak se čtenáři ve dou k získávání nových in -
terkul turních poznatků, mi nor ity mo ti vují k se beuvědomění si své
iden tity a ma joritu vyzývají k et nické tol er anci.

Nejisté domovy

Trilo gie Nejisté do movy zahr nují živ otní etapy tří vy braných au -
ten tických postav (Mi chala, Honzy a Lili). Zmiňují se léta předšk olní,
školní a do spívající, sle du jeme živ otní peripe tie hrdinů až do ado les -
cence. Události se ode hrávají po roce 1989 a směřují do součas nosti.
Rom ské děti bezděčně prožívají svou ji nakost, která ak ti vuje i uvolňu- 
je emoce a mo ti vace. Uzlovými body se stávají příchody dětí do
dětských do movů, kde se zkraje cítily lépe a chvílemi byly možná
šťastné, protože začaly být zahr novány do sud nepoznanou péčí. Do-
časné návraty do romských rodin a pokusy najít pěs toun ské rod iny jim 
však větši nou nepro spěly. Zmiňují se situace, kdy se for mují vzájem-
né vztahy mezi učite lem/vy cho vate lem a romským dítětem, které se
budují pov lovně, na bázi pře konávání nedůvěry vůči neznámému.
Děti jsou rády, když je někdo z ro dičů navštíví, vezme si je na něko lik
prázdni nových dní domů. Zpočátku se až po di vují, co všechno si
doma mo hou do vo lit. Mlsat a dívat se od rána do večera na tele vizi,
po slouchat, co si vy právějí do spělí a skákat do jejich roz ho voru atd.

V malých by tech se mnohdy tísní něko likanásobný počet příbuzných,
kteří přijíždějí a odjíždějí, baví se, pokud stačí peníze. 

Nezastírá se, že rom ské matky si nedělají těžkou hlavu s umístě-
ním svých malých dětí v dětských do movech, často je ani ne navště-
vují. Když se občas ob jeví, vymýšlejí si důvody, proč se tak stalo, do-
konce vyvolávají kon flikty s vy cho vatel kami. Nicméně po tomci je
nepřestávají mi lo vat a stačí, když nacházejí ale spoň malé zrnko prav-
dy v tom, co tvrdí, aby vše od pus tili. Opa kují se nepřiměřené situace,
zaned bávání péče, návštěvy so ciálních pra cov nic a opa ku jící se ode -
brání romských dětí do ústavů. Střídají se poměrně krátké ča sové in -
ter valy, kdy pobývají v pěs toun ské péči. Výji mečný se stává Li lin ži-
votní příběh, protože se do stává do pěs toun ské rod iny až ve svých de -
seti le tech. Nikdo jí ne tají, že má svou rom skou rod inu, ale to nezna -
mená, že by ne mohla mít dvě mámy. Pěs tounka pod po ruje Lilinu při -
roze nou in te li genci, neustále ji povzbuzuje a stimu luje k výkonům ve
škole, při tom ji mrzí, že dívka se se be poškozuje, je spíše uzavřená do
sebe. Zo bra zení příběhu značně pomáhá výtvarné zpra cování Lely
Geis le rové, které barevně vy jadřuje pocity a nálady dívky. Obrázky
ve dou k celk ové po etičnosti knižního svazku. K et nické ji nakosti,
která nestojí v cen tru po zor nosti, se při po jují pro blémy s do spíváním
a vnitřní zápasy Lili, náso bené vnitřní, zřejmě temnější stru nou její
osob nosti. 

V komik sech Nejistých do movů, v druhé řadě „romských trilo gií”,
se opak ovaně zo bra zují kratší po byty dětí u vlast ních matek, s nimiž
menší děti navždy spo jují před stavu do mova. Rom ské děti na rozdíl
od neromských ne berou za svou auto ritu učitelů a vy cho vatelů, mají
pro blémy s domovy mládeže, sžívají se zde jen po malu s nas to leným
pevným denním řádem. Pociťují citelněji křivdy, které zažily v pro-
středí školy a v dětských do movech než v rom ské rod ině. Zvláště ve
svazku Silnější než někdo je zo bra zována pro blémová in terakce a ko-
mu nikace, využívá se elipsa. Hrdina v čase zách vatů jedná na to lik
emo cionálně, že se jeho psy chické zkraty zo bra zují bez tex tově. Výje-
vy do provází nanejvýš ci to slovce, takže čtenář si musí mnoho do mys let. 
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Zatímco Mi chal v čer nobílé po době svazku Nebuď jak gádžo!
vyvolává sym pa tie svým vzhle dem a získává si ok olí po hy bo vou šik -
ov ností a přítul ností, barevně vy ve dený Honza Oračka ze Silnější než
někdo upoutá výrazně tmavší pletí, věčnou zam rače ností a zpup ností.
Bez pečně ho poznáme podle mo drého oblečení a kšil tovky. Od útlého
dět ství má vážnější psy cho so ma tické potíže způso bené řetězcem trau -
mat. Pře devším podléhá náhlým agre siv ním zách vatům, které mo hou
být z ok olí vy pro vok ovány nečekaně: nenápadným ges tem, tóni nou
hlasu (napřík lad domi nant ním pos to jem učitelky nebo vy cho vatelky), 
vnitřním ne souh lasem. Chla pec trpí nespa vostí, ma lou soustředěností, 
pře padávají ho zách vaty vzteku, neumí se podřídit auto ritě. Sám
Honza svým výkyvům říká „ra ply”. 

Tam, kde Mi chal bez větší námahy získá nák lon nost ok olí, jedna
z vy cho vatelek si chlapce často bere k sobě domů a větši nou u ní tráví
Vánoce, o Honzu nikdo nestojí. Mi cha lova oblíbená vy cho vatelka
zabrání, aby začal cho dit do zvláštní školy a byl vys taven menším
učeb ním nárokům, protože správně od hadne jeho kog ni tivní vývo jové 
možnosti. Mi chalův příběh by chom mohli naz vat jako šťast nější.
Honza se od malého kluka potýká s pro blémy, svými pro jevy budí
spíše roz paky a an tipa tie, později se neobejde bez an ti de pre siv. Pro-
středí, v němž malé rom ské děti načas žily, se mnohdy značně podílí
na tom, jak později jed nají. Mi chal do stává v do mově příležitost dělat
věci, které by za jen tro chu jiných ok ol ností dělat ne mohl. Nak onec
úspěšně dok ončí stře došk ol ské i vy sokošk ol ské vzdělání. Čer nobílé
zpra cování sešitu Nebuď jak gádžo! ovšem nevyznívá prvo plánově.
Mi chal není žádným andělem a jeho návraty do mi nulých dní se
vzpírají iluzi ne tečného záznamu. Vy práví o sobě, slyšíme jeho hlas
v bub linách, čteme in for mace z jiných stran. Zvládá však snáze sé rii
dílčích živ ot ních zkoušek. Stává se ob li ga torním průvod cem svého
příběhu, ale zastává také funkci nara tivně – reali zační. Nalézá svou
cestu. Mi chal působí vyváženě, třebaže také on prošel pu bertálními
eta pami vzpoury. Ve srov nání s Hon zou vyznívá kladně, protože ten se 
chová nevyz py tatelně, ne dovede se podřídit auto ritě do spělých, ale
není ani oblíben mezi dětmi. Honza se opak ovaně do stává do izolace

a chce na sebe ale spoň upo zor nit agresí. Ex is tují však také fáze zklid-
nění. Pravi delně, v průběhu let ních táborů, se set kává s dětmi z běž-
ných rodin, pociťuje blíz kost k přírodě, im po nuje mu roz hod nost a tě-
le sná zdat nost ve doucích, podři zuje se silné auto ritě. Všemu, co na
táboře vyk onávali, beze zbytku věří. Letní po byty patří mezi jeho
nejšťast nější prožitky z dět ství.

Oba chlapci jsou dia me trálně od lišní po va hově, spo juje je pouze
osud rom ského dítěte. Mi chal (první svazek) i Honza (druhý svazek)
druhé řady „rom ské trilo gie” žijí v jiných dětských do movech, před -
sta vují od lišné typy a vyvíjejí se nezávisle na sobě. Shodu můžeme
spatřo vat snad jen v tom, že se stávají hrdiny svého vlast ního živ ota,
zís kali od stup a nadh led a dove dou autorům komiksu o sobě klidně
a se bevědomě vy právět. V obou svazcích se neo pomíjí ani poh led
Neromů.6 V do spělém živ otě potře buje Honza mít vzor, ji nak lehce
padne do léčky opak ovaných půjček, krádeží kovů, pro padne hracím
auto matům a jiným lákadlům. Zkraje je par tou kluků ši kanován, pak
se vývoj zlomí, stoupá jeho fyzická kon dice a sám nabývá při roze nou
auto ritu, dovede se o sebe posta rat. 

Honza má pro blémy s adapt abili tou, Mi cha lovi zase hrozí po cit
nadřaze nosti. Pro chází ob dobím, kdy jen čte, studuje, mnoha věcem
rozumí a následně pod ceňuje ty druhé. O to spíše mu vadí, když se na
něj někdo dívá s despek tem. Napřík lad na jeho pro mocích vzbu dil po -
zor nost otec s part ner kou, protože se oba oblékli do nápadně blýska-
vého oděvu a na rautu někdo ze zúčast něných pro ho dil, co tam oni
dělají. Mi chalův příběh je ne jen do plňován zapůjčenými úředními
doku menty, ale jeho výpověď rozšiřují hlasy ro dičů a dalších příbuz-

6 Označení Rom a Nerom má zdůraznit pro ti klad nost, třebaže druhý termín je
nepřesný. Termíny Rom, romský jsou dnes chápán jako po li ti c ky a společensky
korektní, zatímco výrazy Cikán, cikánský, užívaný ve starší literatuře jako paralelní
(Horváthová 1954), s sebou stále více nesou pejorativní označení. Třebaže je jeden
díl druhé trilogie Nejistých domovů spojen se slovem gádžo, je v něm podobně jako
jinde chápán romský pohled na sociokulturní dete r mi nan ty. Termín Rom vstoupil
do celosvětového povědomí až díky osvětové činnosti Mezinárodní romské unie
(In ter na tio nal Romani Union). 

109 110



ných. Komiks je kre sebně i tex tově srozu mitelný a přeh ledný, dobře
se čte i obra zově snadno vnímá. K věro hod nosti přispívá, je- li viděn
také ze stinné stránky. Když Mi chal po pro mocích navštíví dětský do -
mov, kde mu kdysi v dět ství byli vši chni nápo mocni a pod poro vali
jeho tal ent, nep ociťuje žádný vděk, není schopen sdílet ra do stné
vzpomínky, při padá si zde spíše jako cizi nec nebo ten, kdo chce místo
vytěsnit ze své paměti. 

K vy jádření Hon zových psy chických pro padů musel výtvarník
Marek Pok orný zvo lit urči tou sym bo liku. Staly se jí ce los tránková zo -
bra zení pádů do sněhu nebo Hon zovo pohl cení ze lení. Na těchto
stránkách ne platí čtení zleva do prava, můžeme je číst všemi směry.
Výtvarně je Pok orného komiks velmi zdařilý. Více než ob vykle se
pracuje s různými roz měry pan elů a bub lin, něk teré sekvence nejsou
opatřeny tex to vou částí, domi nantu tvoří fig ury, někdy je umístěna do
rámečku jen tex tová část. Zpra cování Hon zova živ ot ního příběhu
Silnější než někdo se jeví náročnější ne jen te ma ticky (ča sově a prosto-
rově), ty pologicky a vzta hově, ale také výtvarně – nara tivně a vi -
zuálně. V obra zových polích je zachycen po hyb vnějšk ový i vnitřní,
do chází zde ke kon gru enci, k opak ovanému zachycení stejného prvku
(vyp jaté emoce) v od lišných situacích nebo z ji ného úhlu poh ledu,
s nabíd kou od kazů na něk teré části. Někdy jsou do příběhu vložena
obra zová pole, která zdán livě s příběhem ne sou visí, neboť obraz
v sobě nese význa mové pře sahy. Předjímá, co bude násle do vat. 

Nejbarev něji a nejhar mo ničtěji z tro jice svazků vyznívá Lili a dvě
mámy, ilus tro vaný Le lou Geis le ro vou. Vi zuálně se nezapře silné sdíle- 
ní s hrdin kou a schopnost zachytit situační pointu. Lili byla ode brána
ro dičům ve čtyřech le tech, když se zjis tilo, že je zavírána do garáže
s dogami a ty se o děvčátko sta rají lépe než matka. Na čas se sice
vrátila domů, avšak v pěti le tech byla opět ode brána a dostala se
nastálo do dět ského do mova. Po pěti le tech v do mově zazna menává
čtyři roky v pěs toun ské péči. Lili zas tih neme jako málom luv nou stu -
dentku gymnázia. Autorky komiksu nechávají vy právět jed nak dívku,
jed nak pěs toun skou mámu, ale také Lilinu babičku, která právě přije-
de domů, protože žije v Německu. Pěs tounka má s manželem pracu -

jícím v Rusku dva velké syny a na otázku, proč se roz hodla pro pěs -
toun ství, od povídá, že vždy chtěla mít děvče. Do plnění ge neze, mo ti -
vace při výběru živ ota dětí však najdeme rovněž na záložce knihy.
Tam autorky pro jektu uvádějí, že „…důvody jsou pro to dva. Pěs toun -
ská práce nemá v Če sku zdaleka tak ové společen ské uznání, jak by si
zasloužila. A za druhé, o peripe tiích výchovy dětí s tíživou mi nu lostí
v nových rod inách se pořád ještě nem luví do statečně. Tyto potíže při -
tom bývají tak velké, že če lit jim nepři pra veně, může způso bit dětem
i pěs tounům těžko zho jitelné rány” (Nejisté domovy; Lili a dvě mámy,
2016). Také tento komiks vyniká au ten tici tou a zároveň cit livým
výběrem konkrét ních situací, které mo hou se hrát svou roli při řešení
šťastných i nešťastných konkrét ních roz hod nutí. Zatímco Lili je málo
sdělná, vy práví spíše o tom, co právě prožívá, zmiňuje se o ka marád -
kách, s nimiž si píše na face booku, její druhá matka – paní Pekárková
– působí vstřícně a sta rost livě, ráda vzpomíná na seznámení s Lili,
nezapírá společné pro blémy a kolize, s nimiž se v proběhu let set kala.
Ilus trátorka Geis le rová má zkuše nost s uchopením gen drového hle -
diska, vzpomeňme na její ironické stripy Zen žen, které vy cházely
v týdeníku Re spekt a hrdinky komik sových povídek Jed nou za život
(2006), Křížová cesta do sámošky (2009) nebo Magda (2010). Jsou
malými psy cho logickými son dami. Také v roz ho vorech Máši Bořkov- 
cové s Lili, jinde s paní Pekárko vou a dále s Lilii nou babičkou si
uvědo mu jeme, jak významný podíl se hrává výtvarné zo bra zení příbě- 
hu. V posledním svazku do mi nují spíše oblé tvary a tlu mené barvy,
upoutají neverbální signály, výrazy tváří, oči, polohy ru kou, neboť
všechny dohro mady na pomáhají es tetické úrovni knihy. Výtvarný ru -
kopis Lely Geis le rové zvyšuje myšlenko vou náplň to hoto svazku, po -
si luje séman tický pros tor tématu, ak cen tuje vázanost s pointou a syže- 
tovým tvarem textu. Kre sebná tech nika je vys tavěna na figu ra tiv ních
obrazech, třebaže zaned batelné nejsou ani místa, které Lili vyhledává
(opuštěný dům, hřbi tov, od lehlá kra jina s křížem). 
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Závěr

Obě „romské komiksové tri lo gie” představují progresivní ne bo
chce te - li hraniční mo dy, jež do se be vstřebaly řadu odlišných žánro-
vých prvků a postupů. Je st liže jsme fo r mu zpracování na zva li hy brid-
ní, máme tím na my s li, že se v ko mi ksech vzájemně snoubí dvě ob la sti 
a dva sty ly (vědecký a umělecký), mísí se žánry (např. bio gra fie,
příběhy ze živo ta, grafická no ve la), koexistují v nich složky kon stant-
ní i doprovodné. Uplatňuje se zde po stup blízký so cio lo gickému
záznamu autentické osobní výpovědi a po stu py narativní fi kce. 

V příbězích se prolínají odborná hle di ska s literárními a literár-
ně-vizuálními po stu py. Textový scénář je základem pro vizuální zpra -
cování, ovšem uplatňuje se také orální fo r ma blízká slovesnému fo l -
klo ru, připomínají se memoráty, stejně ja ko biografické příběhy. Set-
káváme se zde s pro sto ro vou me ta fo rou, ne boť některé životní příbě-
hy se odehrávají v uzavřeném pro sto ru romské ko mu ni ty, přitom
z hle di ska genologického připomínají rozvlněnou „žánrovou kra ji nu”
s různými ontologickými a antropologickými mo dy, psy cho lo gic-
kými a sociologickými kon stan ta mi i dife ren cia ce mi, které nejs me
s to jednoznačně po j me no vat, pro tože se v české knižní kultuře běžně
ne vyskytují. 

Více než kde jin de se v trilogiích potkáváme se závažností kla de-
ných otázek, máme co do činění se společenskou eti kou a morálkou,
slo vem a ob ra zem se zachycují oboustranné pro je vy em pa tie i to le ran- 
ce. Autorské týmy mají porozumění pro ro m skou iden ti tu, stejně ja ko
pro lidské sla bo sti a selhání, a to bez rozdílu přináležito sti k určitému
minoritnímu et ni ku. Nic se v nich neba gate li zu je, ani nezveličuje, ni k -
do se neo dsu zu je, ale ani ne a do ru je, spíše se pra cu je s fa kty a do ku -
men ty a přitom se pomocí žánrových transmisí stírají vžité kulturní
ste reo ty py a do sa hu je se uměleckého účinku. 
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Jo an na CZA P LI Ń SKA

Uni we r sy tet Opo l ski 

Ma r cin FI LI PO WICZ

Uni we rsytet Hra dec Králové

W po szu ki wa niu au stro no stal gii
w cze skiej pa mię ci su bie kty w nej

Ke y words: Czech li te ra tu re, me mo ry stu dies, au stro no stal gy, fa mi ly me mo ry,
Lubomír Martínek

Słowa klu czo we: li te ra tu ra cze ska, stu dia pa mię ci, au stro no stal gia, pa mięć ro dzin na,
Lubomír Martínek

Abs tract

The paper’s topic is presence or absence of aus tro nos talgy in sub jec tive sayings.
Essays by the Czech author Lubomír Martínek and memories of re pre sen ta ti ves of 13
three- ge ne ra tions average Czech families are the source material. The authors’ re flec -
tions con cen trate on lack of aus tro nos talgy in these sub jec tive tes ti mo nies and the
reason for this absence. One of them leads to Cathrin Horel theory that well- de ve lo -
ped countries which did not owe their progress to the Habsburg monarchy forgot
common past very quickly. The second one concerns Czech revival discourse in the
19th century with the main goal to became in de pen dent from Aus tro- Hun ga rian
Empire. 

Głównym tematem artykułu jest obecność lub brak austronostalgii w wypowie-
d ziach su biek ty wnych. Materiałem źródłowym są eseje czeskiego autora Lubomíra
Martínka oraz wspom nie nia przeds ta wi cie li 13 prze ciętnych przy pad kowych czes-
kich rodzin. Refleksje autora kon cen trują się z jednej strony na braku austronostalgii
w tych su biek ty wnych świa dect wach, a z drugiej na przyc zy nach tej nieo bec noś ci.
Pierwsza z nich nawiązuje do teorii Cathrin Horel, że kraje dobrze rozwi nię te, które
nie zawd zięczają swojego postępu monarchii Habs burgów, bardzo szybko zapom-
niały o wspólnej przeszłości. Druga dotyczy czeskiego dyskursu odrodzeniowego
w XIX wieku, którego głównym celem było unie za leżnie nie się od imperium aus tro-
 węgierskie go. 

Nie no stal gicz na nie pa mięć

Sy stem bu do wa nej przez cały wiek XIX hab s bu r skiej to ż sa mo ści
pa ń stwo wej, jak też związa nych z nią re fe ren cji ku l tu ro wych i po li ty -
ki pa mię ci1, zo stały w pa ń stwach po wstałych po roz pa dzie Au stro -
 Wę gier w du żej mie rze zni sz czo ne. Nie wszę dzie jed nak pro ces pro -
gra mo we go za po mi na nia, po zo stający w sym bio zie z bu do wa niem
no wych to ż sa mo ści pa ń stwo wych (Con nerton 2014, s. 348–349),
prze bie gał z taką samą in ten syw no ścią. Nie ist nie je bo wiem żad na ko -
re la cja mię dzy długo ścią pa no wa nia Hab s bu r gów a pa mię cią o nich
w dzi sie j szych społecze ń stwach. Jak twier dzi fran cu ska ba da czka Ca -
t he ri ne Ho rel, no stal gi cz na pa mięć o Fe lix Au stria związa na jest bez -
po śred nio z cha ra kte rem po li ty cz nych lo sów da ne go re gio nu. Im bar -
dziej bo wiem dra ma ty cz na była pó ź nie j sza hi sto ria i im wię ksze było
za pó ź nie nie cywi liza cy j ne, tym si l nie j sze było w da nym mie j s cu po -
czu cie au stro no stal gii. Cza sy pa no wa nia Fran ci sz ka Jó ze fa zo stały na
ta kich ob sza rach za pa mię ta ne ja ko okres wspa niałego współist nie nia, 
spo ko ju i roz wo ju. Na to miast w kra jach, gdzie mo na r chia nie pełniła
mi sji cywi liza cy j nej, pa mięć o niej była ra czej ne ga ty w na i szy b ciej
za ni kała (Ho rel 2012, s. 7). Zie mie cze skie bez wątpie nia na le żały do
tej dru giej gru py. W I Re pu b li ce Cze chosłowa c kiej przystąpio no do
in ten syw ne go za po mi na nia, któ re ob jęło ob sza ry prze strze ni pu b li cz -
nej oraz ofi cja l ne go dys ku r su kul tu ro we go. Ten den cja ta zo stała do -
da t ko wo wzmo c nio na po II wo j nie świa to wej przez re żim komu ni sty -
cz ny, jak też ogólną re wi zję sto sun ku do wszy stkie go, co nie mie c kie
(Zim me r mann 2009, s. 321–348). Na wet po 1989 ro ku, kie dy za częło
się przy wra ca nie pa mię ci całego re gio nu Eu ro py Śro d ko wej, w Cze -
chach nie mo ż na było zaob se r wo wać szcze gó l nie in ten sy w nych prób
no stal gicz ne go re wi do wa nia dzie dzi c twa mul tiet nicz ne go ce sa r stwa
(Ho rel 2012, s. 16–19). Zna mien nym te go przykładem jest cho cia ż by
tekst pre a m buły Kon sty tu cji Re pu b li ki Cze skiej, któ ry od wołuje się
do do brych tra dy cji da w nej pa ń stwo wo ści ziem Ko ro ny Cze skiej
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i państwo wo ści cze chosłowa c kiej2, po mi jając kom p le t nie okres hab s -
bu r ski, tak ja k by pa ń stwo wość cze ska w tym okre sie nie ist niała,
a Habs bu r go wie nie po zo sta wi li po so bie żad nych do brych moder -
niza cy j nych tra dy cji, ty l ko „ja rz mo znie wo le nia”. 

Za nim po dej mie my na sze roz wa ża nia na te mat po ten cjal ne go
kształtu cze skiej pa mię ci o Au strii, przy po mni j my po kró t ce de fi ni cję
po ję cia no sta l gii. Ma rek Za le ski pi sze na przykład, że no sta l gia umie -
sz cza ideał w przeszłości i jest to je dy na rzecz pe w na, jaką mo ż na
o niej po wie dzieć (Za le ski 1996, s. 11). W roz wi nię ciu pró by zde fi -
nio wa nia te go pojęcia ba dacz do strze ga wie le mo ż li wych bie gu nów,
na któ rych uczu cie to się pla su je – od cie r pie nia po przez za do wo le nie
aż po uko je nie pa mię cią po zba wioną bó lu, ale też stwier dza, iż no stal -
gi cz ność to ro dzaj oglądu świa ta: 

Mówiąc o no sta l gii, mówimy o sto sun ku do przeszłości i do za nu rzo nych w niej
przed mio tów (Zaleski 1996, s. 12). 

No sta l gia jest tę sk notą za tym, co było i zni k nęło, za nikło, ale
a priori – w prze ka zie na rra to ra – było le p sze niż rze czy wi stość do -
świa d cza na obe c nie. Tro chę in ne aspe kty zja wi ska no sta l gii uwy puk-
la Sve t la na Bo ym, któ ra pi sze, że no sta l gia cha ra kte ryzu je się pa to -
sem wy wołanym przez uczu cie, że przeszłość jest nie od wołal na i jest
czymś za nu rzo nym w bez cza sie, nie zmien nym i za stygłym w wie cz -
nej do sko nałości. No sta l gia zda niem ba da cz ki jest rów nież do świa d -
cze niem do sta r czającym roz ko szy, po nie waż przeszłość jest czymś,
co nas już bez po śred nio nie do ty czy i nie sta no wi żad ne go wy zwa nia.
Im bar dziej da ne wy da rze nie jest od da lo ne w cza sie, tym wię ksza jest
roz kosz wspo mi na nia. Na wet to, co było źródłem bó lu, nie wra ca już
ja ko ból. No sta l gia ka r mi się bo wiem pa mię cią, z któ rej wsze l ki ból
zo stał usu nię ty (Bo ym 1990, s. 328–341). 

W na szym prze ko na niu ofi cja l ny cze ski dys kurs ku l tu ro wy po zba -
wio ny jest śla dów pa mię ci o mo na r chii hab s bu r skiej, wpi sującej się

w tak po j mo waną no sta l gię. W li te ra tu rze cze skiej trud no jest od na -
leźć pa ra le lę do słów Alo i sa Wo l da na, któ ry, wy mie ni wszy na zwi ska
sze re gu pol skich pi sa rzy tworzących mit Au strii, za uwa ża: 

Szcze gó l ne zain tere so wa nie wzbudza najmłodsza ge ne ra cja »ga li cy j skich« au-
torów, jak Włod zi mierz Pa ź nie wski (ur. 1942) i Ryszard Sadaj (ur. 1950), którzy, być
może pod wpływem fun kcjo nującego już mitu Austrii, pod chwy ci li go w swoich
tekstach (Woldan 2018). 

A na le ży mieć w pa mię ci, że te ksty ku l tu ry kształtują świa do mość
rów nież po przez do sta r cza nie bo dź ców sty mu lujących przy woływa -
nie pe w nych wspo mnień. Ich brak mo że po wo do wać, że rów nież pa -
mięć w da nym ob sza rze zo sta je wy co fa na (Han sen 2015, s. 198). Jed -
na k że po za ofi cjalną pa mię cią hi sto rio gra ficzną czy uja w niającą się w 
te kstach ku l tu ry, po ja wia się cała sfe ra pa mię ci su bie kty w nej, lo ka l -
nej, nie ciągłej lub nie pra womo c nej, któ ra po zo sta je czę sto w roz bie ż -
no ści z ofi cja l ny mi dys ku r sa mi i for ma l ny mi syste maty za cja mi (Fo u -
ca ult 1998, s. 19–23). W ta kich pokładach pa mię ci cen tra l na i funk-
cjo na l nie sy ste ma ty zująca per spe kty wa nie ist nie je. Ich istotą jest bo -
wiem wie lość per spe ktyw, pod kre ślających wyjątko wość i indy widu -
a l ność pod mio tów oraz ana li zy świa ta ich do świa d czeń. Ten ro dzaj
pa mię ci czę sto w dość isto t ny spo sób uzu pełnia hi sto ryczną fa kto gra -
fię i ofi cja l ny dys kurs ku l tu ro wy o sfe rę su bie kty w nych prze żyć i opi -
nii. Mo że za tem w tej sfe rze prze cho wały się ja kieś fo r my no stal gicz -
ne go my śle nia o ce sa r stwie? Dla te go też za przed miot na szych roz wa -
żań ob ra li śmy wy po wie dzi su bie kty w nej sfe ry ese i sty ki i pa mię ci ro -
dzin nej. Na szym ce lem było spra w dze nie, czy rów nież tu taj wi do cz ny 
jest brak au stro no stal gii. Ja ko ma te riał źródłowy posłużyły nam oso -
bi ste re fle ksje za wa r te w ese jach cze skie go pi sa rza i pu b li cy sty, Lu bo- 
míra Martínka oraz wy wia dy z przed stawi cie la mi 13 trzy poko le nio -
wych cze skich ro dzin prze pro wa dzo ne w ra mach pro je ktu Agen cji
Gran to wej Re pu b li ki Cze skiej Rodinná paměť a mezigenerační pro-
měna iden tit rea lizo wa ne go przez Wy dział Filo zo fi cz ny Uni wer sy te tu 
Pa la c kie go w Ołomu ń cu (Švaříčková Slabáková, Sobotková, Fi li po -
wicz… 2018, s. 11–20). 
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Ese i sty ka Lubomíra Martínka

Lubomír Martínek (ur. 1954), pi sarz i ese i sta, któ ry w ro ku 1979
wy emi gro wał do Fran cji, jest spe cy fi cz nym przykładem pi sa rza emi -
gra cyj ne go. Wy jazd tra kto wał on bo wiem ja ko dru gie na ro dzi ny, oka -
zję do roz wi nię cia skrzy deł, a prze de wszy stkim do nie ogra ni czo nej
mo ż li wo ści pod ró żo wa nia po świe cie. W je go twó r czo ści trud no się
do pa trzeć śla dów wy ko rze nie nia, tak ty po wych dla wie lu emi gran -
tów, od wro t nie – de wizą ży ciową pi sa rza wy da je się być na vi ga re ne -
ces se est, vi ve re non est ne ces se. Pod ró że i brak wię zi z oj czyzną od ci -
s nęły pię t no ta k że na utwo rach pro za to r skich Martínka, któ rych bu do -
wę mo ż na okre ślić ja ko kłącze, bez wy ra ź ne go początku i ko ń ca. Je go 
ese je, któ re już ja ko ga tu nek na ce cho wa ny jest dy gre syj no ścią i nie -
line ar no ścią, rów nież wpi sują się w rizo ma ty cz ne upo do ba nia au to ra
sta no wiąc si l va re rum, zbiór re fle ksji na ró ż no rod ne te ma ty, nad któ -
ry mi Martínek się po chy lił pod czas swo ich pod ró ży. 

Za rów no fakt emi gra cji, jak i po z na wa nia in nych ku l tur w cha rak-
te rze by na j mniej nie po bie ż ne go tu ry sty, ale oso by pragnącej prze -
niknąć men ta l ność, hi sto rię i styl ży cia od wie dza nych na cji, po zwo -
liły na uzy ska nie zna cz ne go dys tan su wo bec włas ne go na ro du, co
w zbio rze ese jów o wy mo w nym ty tu le Nomad’s Land zo stało skwi to -
wa ne słowa mi: 

Město, v němž jsem se narodil, se jmenuje České Budějovice. Národnost obsaže-
ná v místě narození. Nesnesitelné. [...] Vrchol je, že mě se jménem, které musím
vláčet ve všech papírech, legitimacích, průkazech, smířil až úředník. Úředník, který
mi na jakési povolení napsal: Cuzco Bu de zo wi ce, což jsem přetvořil na Cuzco Bu d -
we i ser. [...] Zároveň jsem tak setřel místo, proti němuž sice nic nemám, ale jež zní
jako povolení k pobytu (Martínek 1994, s. 5). 

Dla na szych roz wa żań jest to spo j rze nie wie l ce cen ne, gdyż oz na -
cza per spe kty wę oso by, któ ra mi kro skop służący do ob se r wa cji swo -
ich ro da ków za mie niła na te le skop po zwa lający na oga r nię cie wzro -
kiem całych zja wisk społecz nych, w tym rów nież sto sun ku Cze chów
do au stro węgie r skiej przeszłości. A hi sto ria niewątpli wie na le ży do
jed ne go z te ma tów, nad któ rym ese i sta się po chy la: 

Stejně jako není úniku před roz lo hou, polohou a podnebím místa, kde se člověk
narodil, není úniku ani před historií. Můžeme ji stu do vat, popírat, přehlížet, vysmívat
se jí, ale pořád jsme ji poznamenáni při nejmenším v bezděčně převzatých ste reo ty -
pech a zvy klo stech, tak jak se v průběhu staletí ustálily. Protivná nepo minu te l nost hi -
sto rie může vést až k po se d lo sti dějinami a k jejich přeceňování. Dějiny stojí za po zo r -
nost pouze do té míry, do jaké umožňují udělat si představu, čím jsme více či méně
ovlivněni. Tato nebezpečná hračka se může proměnit v impuls, potupu, mávátko,
záminku k ex p lo zi šílenství či v erupci energie. Přikládat ji větší důležitost než si za -
slu hu je, vede k po se d lo sti, která si v ničem nezadá s posedlostí ideo logi c kou. Ostatně
i zapomínání patří neoddělitelně k životu, bez něj by se proměnil v peklo podobné
naprosté amnézii (Martínek 2000, s. 165–166). 

Ja ka jest za tem opi nia Martínka na te mat wy stę po wa nia, bądź nie,
no sta l gii za mo na r chią ha b s burską? Cze ski au tor nie po zo sta wia złu-
dzeń, Wie deń zo stał wpi sa ny w świa do mość Cze chów tak sa mo si l nie
jak Pra ga: 

Ocitl jsem se znovu ve Vídni. Tentokrát ve společnosti mladé ženy, která sice
prožila v Praze osmnáct let, ale znala porze její fasády. Díky této podivuhodné oko l -
nosti jsem sloužil veVídni jako průvodce Prahou [...]. Rozdíly se stíraly po do bno st mi, 
které jsem poprvé v životě byl přinucen fo r mu lo vat a po j me no vat. Omítky, kabáty,
půllitry, popelníky, ce du l ky s nabubřelými tituly na dveřích… Především ale způsob
chůze, držení příborů, stisk ruky. [...] Rozdíl byl pouze v tom, že ve Vídni byly budovy 
vynášející by ro kra ty ještě na bubřenějsí, ještě bombastičtější (Martínek 1994, s. 8–9). 

W in nym fra g men cie zaś czy ta my: 

Po třech letech honu [...] jsem se vrátil. Opět do místa, kde jsem nikdy nebyl. Do
Vídně. Kdyby to nebylo bývalo napsané na ceduli, myslel bych, že jsem v Praze. [...]
Ne z by lo mi nic jiného než uznat, že střední Evropa skutečně exi stu je (Martínek 1994,
s. 6–7). 

Dla Martínka Pra ga i Wie deń są bli ź nia czy mi mia sta mi, wy rosły-
mi ze wspó l nej hi sto rii osta t nich ki l ku stu le ci i po do bnej men ta l no ści.
Czy jed nak mo ż na to uczu cie na zwać no sta l gią? W pie r wszym z przy -
to czo nych fra g men tów na plan pie r wszy wy su wa się prze ro ś nię ta biu -
ro kra cja – niewątpli wa spu ści z na C. K. mo na r chii, do strze galna rów -
nież we współcze s nych Cze chach i na Słowa cji, acz ko l wiek post rze -
ga na zde cy do wa nie nie ja ko przed miot tę sk no ty ze wzglę du na swą
do sko nałość. My śle nie o Pra dze i Wied niu ja ko mia stach o pod obnej
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to ż sa mo ści rów nież ra czej pro wa dzi do kon klu zji, że to nie mo na r -
chia, ale ra czej Eu ro pa Śro d ko wa, na do da tek w ska li mi kro, ist nie je
w świa do mo ści cze skie go pi sa rza ja ko pe w na wspól no ta, wi dzia na
przez wspo mnia ny te le skop. Z pun ktu wi dze nia obie ży świa ta, ja kim
jest Martínek, w ta kim ob ra zie Eu ro py Śro d ko wej akcen to wa ne są ko -
le j ne ne ga ty w ne ce chy, wska zujące na do mi nan tę, któ rej au tor nie wy -
ra ził wprost, lecz któ ra czy te l na jest mię dzy wie r sza mi: drob nomie -
szcza ń stwo. Trud no więc w te go ty pu wspo mnie niu Au stro - Wę gier
do strzec sze r sze po j mo wa nie mo na r chii ja ko zja wi ska wielo kultu ro -
we go, wie lona rodo we go, w pe w nym mo men cie dzie jo wym walczą-
cego na ró ż ne spo so by o własną au to no mię. Per spe kty wa, z któ rej pi -
sze Martínek, za my ka się w wąskiej za le ż no ści Pra gi od Wied nia. 

Do strze ga l na to ż sa mość obu miast czy te l na jest ta k że w in nym
aspe kcie. Na nie mal wszy stkie kon ty nen ty, via obóz dla ucho dź ców
w Trei ski r s chen, emi gro wało po 1968 ro ku ty siące Cze chów. Nie mo -
że być przy pa d kiem, iż wie lu z nich de cy do wało się jed nak na po zo -
sta nie właś nie w tym mie j s cu, w Au strii. Martínek in ter pre tu je to zja -
wi sko ja ko nie emi gra cję, ale prze pro wa dz kę: 

Ne vy h nul jsem se ani setkání s pražskými přáteli a známými. Lidmi, kteří se
vypařili, jak se sluší a patří, ale dali přednost po do bno sti před rozdílností. Lidmi, kteří
se roz ho d li raději přestěhovat než odejít (Martínek 1994, s. 9). 

Wy je chać, a jed nak czuć się „jak u sie bie”, to z jed nej stro ny sche -
da po Au stro - Wę grach, gdy pod ró żo wa nie w ra mach mo na r chii nie
było wy zwa niem eks tre mal ne go prze kra cza nia gra nic. Z dru giej jed -
nak stro ny jest to prze jaw zacho wa w czo ści i po trze by utrzy ma nia
swo i ste go sta tus quo, gdyż w no wym mie j s cu wszy stko – prócz ję zy -
ka – jest nie zmie r nie po do b ne do mie j s ca, któ re się opu ściło. Je śli by
więc roz wa żać no sta l gię za Au stro -Wę gra mi w tym  kon te k ście, bę -
dzie ona nie ty le wspo mnie niem, co gwa ran tem pe w nej sta bi li za cji,
czy mo że ra czej – bra kiem wy wró ce nia doty ch cza sowe go świa ta „do
gó ry no ga mi”, co niewątpli wie do tknęło emi gran tów obie rających
azy mut na in ne kra je czy wręcz kon ty nen ty. Lecz po no w nie, je śli by
się nad tym zja wi skiem za sta no wić, czy mo ż na mó wić o no sta l gii, czy 

ra czej o wię zi, uwa run ko wa nej hi sto ry cz nie i ku l tu ro wo – po no w nie – 
po mię dzy nie wie l kim wy cin kiem Au stro - Wę gier a Cze cha mi? 

Pamięć ro dzin na 

Przy j rzy j my się te raz pa mię ci ro dzin nej. Mo że w tej sfe rze za cho -
wały się ja kieś śla dy no stal gicz ne go wspo mi na nia „sta rych do brych
au stria c kich cza sów”, prze ka zy wa ne z po ko le nia na po ko le nie? Ten
ro dzaj pa mię ci stał się w osta t nich la tach przed mio tem zwię kszo ne go
zain tere so wa nia ba da czy, co jest pra wdo podo b nie związa ne z od kry -
ciem przez współcze s ne stu dia pa mię ci opub liko wa ne go w I połowie
XX wie ku dzieła Maurice’a Hal b wa ch sa Społecz ne ra my pa mię ci.
Fran cu ski so cjo log pi sze w nim, że na pa mięć in dy wi du alną mają
wpływ ra my społecz ne, a jedną z nich two rzy właś nie ro dzi na (Erll
2011, s. 305). Rów nież Pa ul Ricoeur za uważa, że płasz czy z na re la cji
z bli ski mi (ro dziną) jest jed nym z trzech przed mio tów atry bu cji pa -
mię ci. Tworzą one całko wi cie jej od rę b ny i szcze gó l ny ro dzaj, tak
zwaną pa mięć leżącą mię dzy bie gu na mi spó j no ści sta nów świa do mo -
ści ja indy widu al ne go (pa mięć indy widu a l na), a by ta mi za cho wujący -
mi i przy wołujący mi wspó l ne wspo mnie nia (pa mięć zbio ro wa), do
któ rych indy widu a l ne ja przy na le ży (Ri c oeur 2006, s. 163 i 173). Pa -
mięć ro dzin na jest w świe t le tych usta leń nie zmie r nie wa ż nym skład -
ni kiem pa mię ci indy widu a l nej i zbio ro wej. Wspo mnie nia ro dzin ne
tworzą jed no cze ś nie mo de le, przykłady, wie dzę, za po mocą któ rych
wy ra ża się ogó l ne działanie gru py, oraz są nie ustan nie prze twa rza ne
w ta ki spo sób, aby na da wać ro dzi nie sens i być w zgo dzie z jej prze ko -
na nia mi. Jest to za tem isto t ny ele ment bu dujący to ż sa mość in dy wi du -
alną i zbio rową oraz sta no wiący pe w ne go ro dza ju mie j s ce prze j ścio -
we mię dzy dys ku r sem ku l tu ro wym, a pa mię cią in dy wi du alną. 

Po ja wia się jed nak py ta nie, czy w ogó le za sad ne jest po szu ki wa nie 
w pa mię ci ro dzin nej współcze s nych Cze chów śla dów au stro węgie r -
skiej no sta l gii. Czy nie je ste śmy już zbyt od da le ni w cza sie, że by móc
na nie na tra fić? Po zy ty w nej od po wie dzi wy da je się do sta r czać tom In -
ter na tio nal Ye ar bo ok of Oral Hi sto ry and Li fe Sto ries z ro ku 1993 pod
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re dakcją so cjo lo ga Da nie la Ba r ta ux i hi sto ry ka Pa u la Tho m p so na,
któ rzy za pro pono wa li pod ję cie na mysłu nad tre ścia mi prze kazy wa ny -
mi przez ro dzi ców swo im dzie ciom. Te ksty za wa r te w tym to mie po -
ka zały, że są to prze de wszy stkim trwałe ro dzin ne mo de le i mi ty. Bez
wzglę du na to, czy do ty czyło to an gie l skich ro dzin, któ re prze żyły
Ho lo ca ust, czy po ko le nio wych ról ko biet w jed nym włók nia r skim
mie ście w Ko lu m bii, czy też pa mię ci ro dzin nej byłych nie wo l ni ków
w Bra zy lii, cho ciaż nie wol ni c two w Bra zy lii zo stało znie sio ne w 1888 
ro ku, we wszy stkich przy pa d kach re da kto rzy zna j do wa li do wo dy
trans mi sji wzo r ców mię dzypo kole nio wych. Za uwa ża no też, że owe
wzo ry mogą się gać aż do piąte go czy na wet szó ste go po ko le nia
wstecz (Švaříčková Slabáková, Sobotková, Fi li po wicz 2000, s. 15).
Za sad ny mi wy dają się za tem py ta nia, czy w cze skiej pa mię ci ro dzin -
nej po ja wiają się ja kie ko l wiek ele men ty au stro węgie r skiej no sta l gii,
czy współbrzmią one z dys ku r sem ku l tu ro wym i w ko ń cu, czy są
trans mi to wa ne na ko le j ne po ko le nia, ewen tu a l nie do ja kich prze -
kształceń w tra kcie ta kiej mię dzypo kole nio wej trans mi sji do cho dzi. 

W ce lu prze pro wa dze nia ba da nia sko rzy sta li śmy z ko r pu su pogłę-
bio nych wy wia dów prze pro wa dzo nych me todą oral hi sto ry z 13 cze -
ski mi ro dzi na mi w ra mach wspo mi na ne go już wcze ś niej pro je ktu
Rodinná paměť a mezigenerační proměny iden ti ty. Ze bra ne one zo -
stały w okre sie od cze r w ca 2015 do li pca 2016 ro ku (Švaříčková
Slabáková, Sobotková, Fi li po wicz… 2018, s. 53). Ba da ne ro dzi ny re -
pre zen to wały wszy stkie wa r stwy społecz ne, a je dy nym wa run kiem
ucze st ni c twa w pro je kcie było, że wy wia dów udzie lić muszą przed -
sta wi cie le trzech po ko leń tej sa mej ro dzi ny. Naj sta r si ucze st ni cy pro -
je ktu by li uro dze ni w połowie lat dwu dzie s tych XX wie ku, najmłod si
z ko lei w połowie lat dzie wi ęćdzie si ątych te goż stu le cia. Po szu ki wa -
nie śla dów au stro no stal gii w przed mio to wym ko r pu sie wy wia dów
jest o ty le uza sa d nio ne, że człon kom ro dzin za da wa no też py ta nia
o tzw. wielką hi sto rię, czy li za chę ca no ich, by in ter pre towa li dzie je
swo jej ro dzi ny na tle wy da rzeń do tyczących wię kszych zbio ro wo ści – 
na ro do wych lub pa ń stwo wych. In ny mi słowy, je że li sa mi bez żad nej
za chę ty nie wspo mnie li ni cze go na te mat sto sun ku ich ro dzi ny do mo -

na r chii hab s bu r skiej, to mo gli mieć ku te mu je sz cze spo so b ność w tej
czę ści roz mo wy, któ ra do ty czyła wy da rzeń hi sto ry cz nych. 

Prze de wszy stkim na le ży stwier dzić, że w pa mię ci zde cy do wa nej
wię kszo ści ro dzin nie za cho wały się żad ne śla dy au stro no stal gii al bo
przy naj mniej nie zo stały one wy ar ty kułowa ne. 10 z 13 ro dzin, z któ -
ry mi prze pro wa dza no wy wia dy, w ża den spo sób nie przed sta wiało hi -
sto rii swo jej ro dzi ny w kon te k ście au stro węgie r skim. Z jed nej stro ny
mo ż na to oczy wi ście zrzu cić na karb zbyt du żej od ległości cza so wej
i bar dziej an ga żujących emo cjo na l nie wy da rzeń XX wie ku (po wsta -
nie I Re pu b li ki, II wo j na świa to wa, ko mu nizm, pra ska wio s na, nor ma -
li za cja czy na wet aksa mi t na re wo lu cja). Z dru giej stro ny jed nak owe
dra ma ty cz ne wy da rze nia po win ny być mo że wy woływać uczu cie ta -
kiej no sta l gii ja ko chę ci po wro tu do cza su spo ko ju i bez pie cze ń stwa.
In nym wytłuma cze niem mo że być też kon cen tro wa nie się na rra cji na
pry wa t nej sfe rze ży cia ro dzin ne go. Być mo że jed nak jest też tak, że
in ten sy w nie od czu wa na au stro no stal gia nie ist nie je ta k że w tej sfe rze
cze skiej pa mię ci. Na le ży pod kre ślić, że ist nie nie związków ro dzi ny
z Au strią, czy ja kie ko l wiek od wołania ku l tu ro we do fun kcjo no wa nia
w ra mach au stro- węgie rskie go pa ń stwa, za cho wało się prze de wszyst-
kim w pa mię ci naj sta r sze go po ko le nia i ty l ko w jed nej ro dzi nie (A)
pa mięć ta zo stała prze ka za na da lej, choć oczy wi ście w zmo dyfi ko wa -
nej fo r mie. 

Jak to in ter pre to wać? Czy za tem pa mięć do świa d cze nia ży cia
w mo na r chii hab s bu r skiej była w ka ż dym ko le j nym po ko le niu re du -
ko wa na, nie będąc przy tym spe cja l nie atra kcyjną emo cjo na l nie? Naj- 
młod sze po ko le nie zu pełnie już się do nie go nie od no si, na wet w przy -
pa d ku tej ro dzi ny, gdzie pa mięć związków z Au strią zo stała prze ka za -
na. Wspo mnie nie zo stało mo c no zre du ko wa ne i opa r te na nie pe w no -
ści epi stemo logi cz nej:

Ano, vzpomínala, jak se její tatínek narodil ve Vídni… Nejsem si jistá, jestli ve
Vídni, ale myslím, že jo (A3). 

Za cy to wa ne zda nie sta no wi uwa gę od nosząca się do cen tra l ne go
w opo wia da niu na rra tor ki A1 (ba b ci na rra tor ki A3) wy da rze nia z ro -
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dzin nej hi sto rii, czy li fa ktu, że jej oj ciec uro dził się w Wied niu. In ny -
mi słowy mo ż na stwier dzić, że pa mięć mo na r chii w tym po ko le niu już 
nie ist nie je i ra czej nie mo ż na mó wić, że ule ga ono prze kazy wa ne mu
od do l nie w ro dzi nach wpływo wi au stro no stal gii. 

Ja ki jest za tem kształt pa mię ci o Au strii w tych nie li cz nych wspo -
mnie niach przed sta wi cie li naj sta r sze go po ko le nia ba da nych ro dzin?
Pierwszą za uwa żalną kwe stią jest eko no mi cz ny aspekt fun kcjo no wa -
nia ro dzi ny w mo na r chii. Są to jed nak opo wie ści, któ re nie zdra dzają
śla dów no sta l gii. Ma ją one cha ra kter rze czo wych kon sta ta cji, że do
Wied nia je ź dziło się na służ bę al bo na han del, al bo je sz cze w in ny
spo sób za ra biać pie niądze: 

[...] tatínek byl pánský krejčí. A když neměl práci, tak, jak to bývalo za c. k. Ra ko u ska, 
tak šel do Vídně. No a tam si vydělal nějaký peníze (A1).

Tenkrát to byla móda za c. k. Ra ko u ska, že když děvčata dodělaly školu, tak šly do 
práce do Vídně (A1).

[...] on kdysi jak bylo ještě za Rakou sko-U he r ska, on jezdil jako do tých Rakous
a vždycky jako vozil něco, to se jako potem prodávalo jako po té dědině a to (E1). 

Opo wia da nia te nie za wie rają jed nak żad nych ele men tów ża lu czy
też tę sk no ty za tym, że po po wsta niu Cze chosłowa cji re la cje eko no -
mi cz ne zo stały prze rwa ne. Co cie ka we, eko no mi cz nej pro spe ri ty mo -
na r chii nie ze sta wia się ta k że z bez pra wiem i zgrze b no ścią cza sów
wcze s ne go ko mu ni z mu. Au stria od da la się za tem, ale bez po czu cia
ża lu, po pro stu sta je się czę ścią za chod nie go i od dzie lo ne go że lazną
ku r tyną świa ta, z któ rym płasz czy z na wspó l ne go do świa d cze nia jest
bar dzo ogra ni czo na. Nie jest to jed nak dla na rra to rów po wód do na -
rze ka nia, że kie dyś za Au strii było le piej i że na le ży żałować, iż ta m -
ten świat wię kszych eko no mi cz nych mo ż li wo ści od szedł w prze-
szłość. Wi dać to wy ra ź nie w opo wie ści na rra tor ki A2, któ ra w 1968
ro ku od wie dziła w Wied niu swoją cio teczną ba b kę, mie sz kającą tam
je sz cze od cza sów mo na r chii. W opo wie ści na rra tor ki nie zna j dzie my
ni cze go na te mat wspo mnień wspó l ne go współist nie nia w jed nym
państwie, ale za chwyt nad nie do stę p nym w Cze chosłowa cji świa tem

za chod nie go kon sume ry z mu oraz tro chę go rz kie uwa gi na te mat
skąpstwa wie de ń skiej „cio t ki”: 

No a my jsme tam potom byli s Rudou, s manželem, ve Vídni v šedesátém osmém. 
To nám bylo jed na d va cet, to bylo tenkrát možné jako vyjet, tak že jsme tam byli se
podívat. A tenkrát jsme neměli peníze, nebo něco takovýho, teta nám dala 500 šilinků
a řekla „tak, a už vás nebudu živit”, takže to mně připadalo takový divný (A2). 

Ty l ko w jed nym przy pa d ku ro dzin na pa mięć za cho wała wspom-
nie nie, w któ rym Wie d nio wi przypi sywa ny jest wy so ki po ten cjał ku l -
tu ro wy, coś na kształt wzo r ca god ne go na śla do wa nia, sta rych do brych 
cza sów, któ re cha ra kte ryzo wały się wy so kim po zio mem wy sub limo -
wa nia. Na rra tor ka A1 wspo mi na, że jej dzia dek, któ ry przez ja kiś czas 
mie sz kał w Wied niu i pra co wał tam ja ko kra wiec, wró cił wpra w dzie
do Ołomu ń ca, ale przy wiózł z sobą do bre wie de ń skie oby cza je i był
z te go du m ny: 

Tatínkův tatínek, čili můjdědeček, hrozně rád jezdil do Olo mo u ce. Naši by d le li na 
Nových Sadech. On byl takový společenský, od té Vídně, jak se můj tatínek narodil ve
Vídni. Tak vždycky od po led ne si vypil kávu a šel do parku, do Smetanových sadů
(A1). 

Trud no jest jed nak po wie dzieć, że by to wspo mnie nie dzia d ka, sta -
rające go się rów nież w cze chosłowa c kim już Ołomu ń cu żyć według
wie de ń skich stan dar dów, za wie rało w so bie szcze gó l nie si l ny ładu nek 
no sta l gii. Nie jest bo wiem uzu pełnio ne o po rów na w czy ko men tarz, że 
dzi siaj ta kiej ku l tu ry już nie ma, al bo ogó l nym na rze ka niem na upa -
dek do brych oby cza jów. 

W dwóch wy wia dach po ja wia się na to miast ten den cja do od -
woływa nia się do sta rych au stria c kich cza sów w po sta ci uta r tych fraz,
któ re nie ko nie cz nie muszą oz na czać pra wdziwą no sta l giczną tę sk no -
tę za Au strią i jej porządka mi. Jest to ra czej ro dzaj sche ma tów se man -
ty cz nych mających wy ra zić nie zado wo le nie z aktu a l ne go sta nu rze -
czy lub też zdzi wie nie aktu a l ny mi porządka mi. Na rra tor ka H1 wspo -
mi na, jak kie dyś do stała „pětku” z ma te ma ty ki. Bojąc się swo je go su -
ro we go oj ca, uciekła do do mu dzia d ków w tej sa mej wsi. Dzia dek,
któ ry był w jej opo wie ści uo so bie niem do bra i hu mo ru, sta rał się ją
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przed zna cz nie bar dziej su ro wym oj cem ochro nić. Kie dy już oj ciec po 
na rra tor kę przy szedł, dzia dek stwier dził, że po pie r wsze wszy stko
umie, bo ją prze py tał, a po dru gie: „za císaře pána by la pětka nejlepší
ocenění” (H1). Oma wia ne zja wi sko jest je sz cze bar dziej wi do cz ne
w opo wie ści na rra tor ki I1. Wspo mi na ona swo ich ro dzi ców, któ rzy jej 
zda niem by li de mo kra ta mi i w pełni akce p to wa li po wsta nie Cze -
chosłowa cji. Nie mniej jed nak od woływa nie się do Au strii w co dzien -
nych roz mo wach sta no wiło ro dzaj skon wencjo nalizo wa nej fra zy, bę-
dącej wy ra zem dez apro ba ty dla ich zda niem nie zbyt uda nych form or -
ga ni za cji ży cia społecz ne go i poli ty cz ne go. Wy ni kało to nie ty le z no -
sta l gii za Au strią, lecz z idea li zo wa niem cza su włas nej młodo ści, jak
też z tę sk no ty za bez pie cze ń stwem i ładem: 

Na Ra ko u sko vzpomínali rádi, protože to považovali, samozřejmě s ohledem na
své mládí, za idy li c kou dobu. Všecko klapalo, jak mělo, a platil tam taková zásada –
po li cajt byl na svém místě, úředník byl ctěná oso b nost, farář dělal to, co měl, že jo,
sta ro sta se staral, sedlák hospodařil (I1). 

Kie dy za tem ży cie w I Re pu b li ce, czy też pó ź niej w so cja li sty cz nej 
Cze chosłowa cji, płatało im fi gle, przy woływa li pa mięć Au strii: 

[...] oni měli takowej výraz – nešel proud například (to nešel často, jo) nebo vlak měl
zpoždění anebo nejel vůbec – a měli krásnej výrok, kterej, kterej. . to vy sti ho val, a sice 
„tohle by se za Ra ko u ska nestalo” (I1). 

Wa r to jed nak za uwa żyć, że na rra tor ka przy wołuje to wspo mnie nie 
w od nie sie niu do dro b nych spraw ży cia co dzien ne go, na to miast nie
od no si go do zna cz nie trud nie j szych po li ty cz nych do świa d czeń Cze -
chów w po prze dnim stu le ciu. 

Czemu Czesi (nie?) tęsknią za ce sa r stwem?

Mo ż na za tem po sta wić ki l ka hi po tez do tyczących przy czyn zna cz -
nie ogra ni czo nej obe cno ści Au stro - Wę gier w cze skim dys ku r sie ku l -
tu ro wym i pa mię ci su bie ktyw nej. Pie r wsza, któ ra się na su wa, ma
podłoże hi sto ry cz ne – wie lo wie ko we uza le ż nie nie Cze chów od mo -
na r chii hab s bu r skiej w spo sób na tu ra l ny zro dziło nie chęć do Wied nia. 

Po wtó rze nie tru i z mu, iż cze skie od ro dze nie na ro do we dążyło do wy -
eman cypo wa nia się od nie mie c kiej do mi na cji mo ż na wzmo c nić, po-
sługując się słowa mi Jiřego Ho le go: 

Jednou z tezí českého politického na cio nali s mu 19. století bylo, že národní jazyk
a ku l tu ra mohou být zachovány jen za předpokladu vlastního státu. Stát měl tudíž
v první řadě chránit životní zájmy národa a zabezpečit jeho kontinuální exi sten ci
jakožto zvláštní kulturní entity (Holý 2010, s. 59). 

Po wsta nie pa ń stwa cze skie go (a w re zu l ta cie działań po li ty cz nych
cze chosłowa c kie go) w ro ku 1918 było urze czywi st nie niem idei gło-
szo nych przez za rów no cze skich, jak i słowa c kich „bu dzi cie li”. Od
ro ku 1918 za czę to pi sać nową hi sto rię – hi sto rię, któ ra miała na wiązy -
wać do tra dy cji sprzed hab s bu r skiej do mi na cji (uw z ględ niającą rów -
nież tra dy cję kon fe syjną) i bu do wać sta ro -nową to ż sa mość opartą
o zre du ko wa ne, acz ciągle ży wo t ne ideały słowia ń skiej wza je mno ści.
Au stro - Wę gry zo stały więc wy pa r te z pa mię ci w sen sie psy cho logi cz -
nym ja ko twór nie chcia ny, wy wołujący trau ma ty cz ne wspo mnie nia.
Rok 1918 był okazją do osta te cz ne go spu sz cze nia ku r ty ny. 

Ko le j nym z po wo dów bra ku tę sk no ty Cze chów za c. k. Au strią
mo ż na uz nać brak tę sk no ty za sym bo lem wład cy – Cze chosłowa cja
po 1948 ro ku miała ich bo wiem w nad mia rze – nie ty l ko w po sta ci
I se kre ta rza Komu ni sty cz nej Pa r tii Cze chosłowa cji, pre mie ra, ale
i pre zy den ta Re pu b li ki, jak bo wiem za uwa ża Holý, „Politický systém
Československa komunistické éry měl také specifické ry sy v tom, že
za cho val úřad pre zy den ta re pu b li ky” (Holý 2010, s. 9). Ale też wcze ś -
nie j sze sen ty men ty Cze chów lo ko wa ne były ina czej – to nie Franz Jo -
sef, ale Tomáš Gar ri que Ma sa ryk był przed mio tem ku l tu i no stal gi cz -
nych wspo mnień: 

Pro lid byl otcem, který dal svým dětem, národu, největší dar, jaký si lze
představit – svobodu (Holý 2010, s. 63) 

– pi sze da lej Holý. Demo kra ty cz ne poglądy Ma sa ry ka stały też na
prze ciw ległym bie gu nie niż ko ja rzo ny z Hab sbu r ga mi au to ry ta ryzm
czy komu ni sty cz ny to ta li ta ryzm. Prze wro t ne uza sad nie nie le kce wa-
żące go sto sun ku wo bec c. k. wład ców ofe ru je zaś Lubomír Martínek,
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któ ry je go po wo dy wi dzi właś nie w przy ta czanych ro dzin nych wspom- 
nie niach: 

Tam, kde má ven ko van příležitost nahlédnout do ložnice panovníka, protože jeho
sestřenice čirou náhodou myje nádobí ve vládcově kuchyni, se těžko může zrodit
bezbřehý obdiv k pomazaným hlavám (Martínek 2000, s. 161). 

Te zy sta wia ne przez Ho le go i Ho rel ko re spon dują ze sobą, gdyż
ba dacze ci spoglądają na Cze chy i Cze chów przez te le skop. Holý
swo je re fle ksje na te mat Cze chów pi sał ja ko emi grant, Ho rel zaś jest
przed sta wi cielką fran cu skich hi sto ry ków za j mujących się dzie ja mi
Eu ro py Śro d ko wej. Ich poglądy łączą pun kty wi dze nia wy ni kające
za rów no z nace cho wa ne go su bie kty w nie spo j rze nia Ho le go, któ ry na
swo ich ro da ków pa trzy przez pry z mat włas nych do świa d czeń, jak
i obie kty w ne go, neu tra l ne go emo cjo na l nie spo j rze nia Ho rel. W ze sta -
wie niu z nie na uko wy mi, spon tani cz ny mi wy po wie dzia mi za rów no
Martínka, jak i re pre zen tan tami ro dzin o pa mię ci się gającej cza sów
mo na r chii dys kurs ten zle wa się w jed no. Ho rel ponad to przy wołuje
kon ce pcję A. D. Smi t ha o et ni kum po zio mym i pio no wym:

[…] „veritkální ethnie” nezahrnují ari sto kra cii a jsou za to sice demokratičtější, ale
i radikálnější ve svém zacházení s národem. [...] Češi jsou velmi dobře cha ra kte ri-
zování jako „vertikální ethnie” tím, že bez ari sto kra cie a demo kra ti c ky uvedli v pla t -
nost svá historická práva a po roce 1918 zaujímali vědomě protihabsburský postoj
(Horel 2012, s. 10). 

Idąc ty mi tro pa mi mo ż na do mnie my wać, iż bra ku au stro no stal gii
wśród Cze chów mo ż na upa try wać na ki l ku płasz czyznach: po stę pie
cywi liza cy j nym, któ ry na zie miach cze skich nie ustę po wał euro pe j -
skie mu, ba, w dru giej połowie XIX wie ku go wręcz wy prze dzał i nie
za wdzię czał go ty l ko by t no ści w mo na r chii; dys ku r so wi naro dowo -
ścio we mu Cze chów za rów no w wie ku XIX, jak i po ro ku 1918; bli -
sko ści (nie ty l ko geo gra fi cz nej, ale prze de wszy stkim men ta l nej) Pra -
gi do Wied nia, ni we lującej kulturotwó r cze me cha ni z my, które mo ż na
zaob se r wo wać w wie lu kra jach sta no wiących w przeszłości in te gra l -
ne czę ści mo na r chii hab s bu r skiej, a któ re w XX wie ku zna lazły się na
cywi liza cy j nych pe ry fe riach Eu ro py. 
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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

Lukáš PRŮŠA

Masarykova univerzita

Josef Kainar v České knižnici

Na kon ci ro ku 2018 se na knižních pu l tech ob je vil sva zek Básně Jo se fa Ka i na ra
ja ko 96. sva zek České knižni ce, který vy dal pražský Nadační fond Česká knižni ce,
Ústav pro českou li te ra tu ru AV ČR a brněnské nakladatelství Host. Jedná se o ko-
mentované čtenářské vydání čtyř básnických sbírek Jo se fa Ka i na ra (1917–1971), a to
Osu dy, Nové mýty, La zar a píseň a Mo je blu es. Text edičně připravil a komentář na -
psal literární hi sto rik Petr Šrámek. Ten v Komentáři sva z ku Básní po zna me nal: 

Při komponování tohoto svazku pro edici Česká knižnice jsme zvolili hle di sko estetické,
které akce p tu je i současná literární hi sto rie ve svém pohledu na dosud časově nepříliš vzdálenou
li te ra tu ru druhé po lo vi ny dvacátého století, a pořídili jsme výbor autorových knižně vydaných
titulů. V souladu se zásadami edice tedy ree di tu je me sbírky, které sehrály výraznou roli v kon -
tex tu au to ro vy tvorby a souběžně mají hi sto ri c ky vývojovou hodnotu literární. Při výběru jsme
naopak nes le do va li hle di sko chro nolo gi c ky, žánrově ani jinak proporční. Představit Kainara ve
všech polohách a valérech jeho poetiky a nabídnout syntetický pohled na takto všestranného
autora – básní, písní, dramat či textů publicistických, a to i pro děti – zůstává úkolem budoucího
kritického vydání (sebraných spisů), kompletní bi b lio gra fie a relevantní mo no gra fie. 

Edi tor současně připomíná, že všechny čtyři Ka i na ro vy ti tu ly jsou spo lu s ostat-
ními sbírkami ob saženy v trojsvazkových Vybraných spi sech Jo se fa Ka i na ra, jež
uspořádal Miloš Pohorský a které vycházely v období let 1987–1990 v nakladatelství
Československý spi so va tel.

Nové mýty, Osu dy, La zar a píseň a Mo je blu es představují vrchol slovesné tvor by
Jo se fa Ka i na ra 40. a 60. let 20. století, básníka, novináře, dra ma ti ka, au to ra rozhlásků, 
písňových textů, veršů pro děti, hudebníka, výtvarníka, fo to gra fa a rybáře.

Básnickým de bu tem J. Ka i na ra je sbírka Příběhy a menší básně (1940), která
svou příběhovostí představuje no vum v české po ezii. Literární kri ti kou by la kni ha
přijata nadšeně. Antonín Matěj Píša oce nil básníkovu od va hu a tvůrčí oso bi tost, jež
by la spo je na s od va hou vy ma nit se z vli vu tvor by Františka Ha la se. Kladně ji hod no til 
také Jo sef He y duk a Vojtěch Martínek. Od 40. let 20. století je Ka i na ro vo jméno
spojováno se Sku pi nou 42, která by la činná v le tech 1942–1948. V cen tru po zo r no sti
slovesných i výtvarných tvůrců této sku pi ny by lo město a člověk v něm, pro to se také
v je jich tvorbě objevují mo ti vy syrové re a li ty, městské pe ri fe rie s ob ra zy obyčejného
živo ta. Hlavním te o re ti kem sku pi ny byl Jindřich Chalupecký, jenž výše vzpomenuté

fo r mu lo val ve své sta ti Svět, v němž žije me (1940). Ona teoretická východiska akce p -
to va li a přijali za svá pozdější členové této sku pi ny – Jo sef Ka i nar, Jiří Kolář, Ivan
Blatný, Jiřina Hauková, Jan Hanč, František Gross, František Hudeček, Ka mil Lho-
ták, Jan Sme ta na, Ka rel Souček a jiní.

Literární historička Iva Málková o Kainarově básnické tvorbě z počátku 40. let
po zna me na la: 

Žít, chápat a za chy co vat město, jeho pe ri fe rii, vrátit do obrazu v básních znovu zárodečný
chaos, ob je vo vat jeho pa ra do xy. Josef Kainar k tomu přidával ještě ironický odstup, schopnost
za chy tit objekty svých básní ve chvílích fatálního zlomu, v okamžicích, kdy se pro je vu je cosi
ukrývané, nepoznané, přehlížené.

Do básnické sbírky Nové mýty (1946) za hrnul tvůrce básně napsané v Ostravě.
S po j mem mýtus se můžeme se t kat už v autorových raných verších. V Nových mýtech
jsou mytizovány obyčejné věci i děje, každodenní dobová re a li ta. Ono směřování je
vidět ve slavné básni Stříhali do ho la malého chlapečka, částečně ovlivněné exi sten -
ciali s mem, stejně tak ve Vlně 900 (Brněnský go nio metr). V to m to te x tu se mýtus člo-
věka, jenž překonává svou te ch ni kou ze m skou přitažli vost, spo ju je s mýtem o hledání 
šťastné země. V básni Po vojně vzdává Ka i nar hold Sovětské armádě a současně evo-
ku je mýtus Mo ra vy, jejíž slun ce je „červené a silné”. Mnohá básnická čísla jsou tra-
gická, krutá a nemilosrdná. Ten to cha ra kter má i báseň La bel le da me sans me r cy,
zobrazující bez ci t nou krásnou paní a korespondující s podobnými básněmi Vladimíra
Ho la na, Ala i na Cha r tie ra a Jo h na Ke a t se. Jiné verše prozrazují so u vi s lost sbírky se
sur rea li s mem, výše vzpomenutým exi sten ciali s mem i s básnickými akti vi ta mi au to -
rových generačních druhů, Jiřího Koláře a Iva na Blatného. Jiné básně mají konkrétní
hi sto ric kou in spi ra ci, např. Vlak s vězni, Slovenské le sy hluboké a Bubínek.

V ro ce 1947 vyšla Jo se fu Ka i na ro vi sbírka Osu dy, shrnující básně z období let
1940–1943, kdy au tor patřil k členům Sku pi ny 42 a byl ve l mi ovlivněn poezií
Františka Ha la se. Literární hi sto rik Jiří Opelík na psal, že ve sbírce Osu dy „jde o za-
vršené, zaokrouhlené monografické příběhy, je jichž vypravěčem je Osud a je ho
synonymní zástupci”. Ka i nar za lid nil tu to sbírku spo u stou po stav biblických (Adam,
Noe, La zar) i reálných (zlý kan tor, umírající křídlovkář, chro mec, houslařský mistr).
V te x tech, jež reagují na okupační re a li tu, re fle ktu je umělec různé pod oby zla,
přičemž kon sta tu je:

ze všech zel
je nejhorší mít na uzel
své srdce, když jen ostouzí,
a strachem v krku bije.
           (báseň Barabáš)
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Svými básnickými te x ty bo ju je se zlem, stra chem a rezignací. Básníkovou zbraní
je ve l mi často hu d ba, jak můžeme vidět v básni Vio lon cel lo. Mnohá čísla sbírky Osu -
dy představují apo kry fy, je jichž pro ta go ni sty jsou biblické po sta vy, v jiných básních
je Ka i nar fascinován obyčejnými věcmi (básně Kni ho v na, Zápalky), stro my i zvířaty
(básně Tis, Kry sy, Ry by). I v těchto te x tech se odráží dusivá skutečnost do by a stav au -
to ro va ni tra. Celá básnická sbírka Osu dy má svou te ma ti kou blízko k dobové psy-
chologické pró ze, zejména k románům Václava Řezáče Černé světlo a Svědek. 

Básnická tvor ba 60. let 20. století Jo se fa Ka i na ra je ve sva z ku Básně (2018)
reprezentována kni ha mi La zar a píseň (1960) a Mo je blu es (1966). V básnické sbírce
La zar a píseň představuje Ka i nar ucelené lidské osu dy z přítomné do by. Básně často
končí morální výzvou ne bo ponaučením. Jde o mo no lo gy prostých lidí, např. horníka
(báseň Havířská), řidiče (báseň Ce sta), „obyčejné ženské od Hlo ho va”, citově zra-
něné ženy (báseň Bu de te zlá), člověka, je muž se stýská (báseň Domů), děvčátka z roz- 
vrácené ro di ny. Tvůrce v těchto monolozích často užívá prvky obecné češtiny – ne jen
hláskoslovné, tvaroslovné, ale i lexikální a syntaktické. V návaznosti na své rozhlásky 
a dramatické te x ty nově sty li zu je svůj básnický ja zyk, ve kterém již dříve ap li ko val
různé jiné ele men ty z němčiny, slovenštiny a nářečí. Z tematického hle di ska vidíme
ve sbírce La zar a píseň výrazně za sto u pe no téma sa mo ty. Máme na my s li zejména
básně zobrazující především městskou i ven ko v skou sa mo tu, ale i báseň o „pa nu La -
za ro vi”, jenž ztělesňuje vše co je „v li dech nelidského”.

Básnická sbírka Mo je blu es má bilanční cha ra kter. Jo sef Ka i nar reka pi tu lu je svůj
život, svůj osud předkládá ja ko běžný lidský úděl – staví jej do kon tra stu s cizími osu -
dy. Je fascinován obyčejným lidským živo tem. Svůj sub jekt sty li zu je do třetí oso by,
rozsáhlé básně po in tu je různými výstrahami i výzvami. Například v úvodní básni
Klavírní kon cert zo bra zu je tvůrce své přerovské dětství, svůj do mov, své hudební za -
ložení, hu de b nost své po ezie, zna te l nou již v je ho předchozích knížkách a vy gra dova -
nou právě ve sbírce Mo je blu es. Spojení s hu d bou je vidět také v básních Malá půlnoč- 
ní hu d ba, Písnička a Blu es o velké jarní cestě. O úzkém sepětí hu d by a po ezie Ka i nar
v ro ce 1962 na psal: 

Ne do ve du si představit nehudebního básníka. Způsob, jak vyjádřit v básni myšlenku,
považuji za neodlučitelný od její hudební skladby. Hudba se svými kon tra pun kty, pro dle va mi,
intonačními a harmonickými sledy i zvraty je co do původu i bytí rodným dvojčetem poezie…

Některé básně sbírky Mo je blu es jsou polytematické. Výše jsme vzpomněli, že
v nich básník bi lan cu je vlastní život, vrací se k osvobození (báseň Kytička za Va si la),
zo bra zu je soudobé politické oso b no sti (báseň Pa tri cie Lu mu m ba) ne bo dobývání ves- 
míru (báseň Co une se člověk). V kni ze jsou však také te x ty o lásce (Malá půlnoční
hudba, Blu es o černém kožíšku, Blu es o jejích slzách), v jiných básních au tor umělec-
ky zpodobňuje dobový stav světa, naší společnosti a ku l tu ry – Ka i no vo blu es, Blu es

o správném hla du, Blu es o básničce a vlezlé ženě, Verše od vo dy, Dobře nám tak.
V kni ze na le z ne me také Blu es o tom co chce me s obsáhlým epi ta fem. 

O Kainarově básnickém umění 60. let na psa la Iva Málková: 

Přijde chvíle, kdy v šedesátých letech, v poezii i dramatu, naváže na svou schopnost vidět
a v básních za chy tit chvíle, kdy lidská bytost zahlédne svůj osud, kdy pochopí pod sta tu vnitřního 
smutku i okamžiků, v nichž se pro je vu je pra pod sta ta lásky i úzkosti, okouzlení i tíhy.

V posledních le tech živo ta se Jo sef Ka i nar pro sa dil ja ko textař. V ro ce 1969 vyšla
s je ho te x ty de ska Chvíle lásky, o rok později Světové eve r gre e ny s te x ty Jo se fa Ka i na -
ra. V této sou vi s lo sti by by lo dobré připomenout básníkovu spolupráci se sku pi na mi
Fra mus Fi ve (Město Er, 1971) i Fla men go (Kuře v hodinkách, 1972), stejně tak LP
desku Obe lisk. Z hudebních skladatelů a interpretů, jež zhudebňovali Ka i na ro vy te x -
ty, můžeme připomenout např. Jiřího Ma ty se, Jaromíra Podešvu, Har ry Ma co ur ka,
Vítězslava Hálu, Jiřího Suchého, Evu Ol me ro vou, Ha nu He ge ro vou, Mi cha la Pro ko -
pa, Vladimíra Mišíka, Ka r la Plíhala a Zu za nu Na va ro vou.

Dne 29. června 2017 si česká kulturní scéna připomínala 100. výročí narození Jo -
se fa Ka i na ra. Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě připravil výstavu Jo sef
Kai nar 1917–1971. U příležito sti této kulturní akce zazněla 14. června téhož ro ku
přednáška Li bo ra Ka li ny pod názvem Ka i na ro vo Kuře v hodinkách o básníkových
písňových te x tech.

24. li sto pa du 2017 ostravské Di va d lo lo u tek uve d lo ke kainarovskému výročí
scénickou montáž z Kainarových básní a písňových textů pod názvem Stříhali do ho la 
Jo se fa Ka i na ra. Režisér a au tor scénáře Václav Kle mens vyšel z historických faktů,
jež básníka spojují s je ho rodným Přerovem, Olomoucí, Hlučínem, kde stu do val, ale
zejména s Ostra vou, kde v mládí působil v le tech 1940–1941 ja ko profesionální ky ta -
ri sta a ho u s li sta v Do ležalově tanečním or che stru známé a módní kavárny Sa voy.

Statutární město Přerov vy da lo ke kulatému výročí knižně stu dii hi sto ri ka Jiřího
Lapáčka Jo sef Ka i nar a Přerov (2017). Lapáček se životními osu dy a tvor bou Jo se fa
Ka i na ra zabývá již několik let. V této sou vi s lo sti můžeme připomenout epi sto lo-
grafický sva zek, který edi to val, Kde hledají básníci in spi ra ci. Ko re spon den ce Jo se fa
Ka i na ra a Hanuše Bon na s Ha nou Ste ine ro vou 1938–1940 (2003).

Sva zek Básní Jo se fa Ka i na ra s vročením 2018 můžeme chápat ja ko důstojnou
tečku za kainarovským výročím. Edi ce čtyř sbírek je pečlivě připravena a my ji mů-
žeme s čistým svědomím doporučit ne jen odborníkům – bohemistům, ale i širší čte-
nářské veřejnosti.
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To masz LI SO WSKI

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Czes ki odrod ze nio wiec przekłada Pis mo Św.

František Novotný z Luže (1768–1826), du cho w ny ka to li cki, pi sarz, au tor pie r -
wszej gra ma ty ki ję zy ka cze skie go na pi sa nej w tym ję zy ku, tłumacz Ewan ge lii,
współpra cujący z lu mi na rza mi cze skie go na ro do we go od ro dze nia – z Jo se fem Do -
bro v skim i Jo se fem Jun g man nem, do nie da w na był po sta cią nie mal za po mnianą
w bohe mi sty cz nej, a za tem i w sla wi sty cz nej re fle ksji na uko wej. 

Ten stan rze czy osta t nio szczę śli wie dla ba da czy dzie jów za rów no ję zy ka, jak
i kultu ry cze skiej, sto p nio wo ule ga zmia nie. Bez względ nie nie do prze ce nie nia w przy-
wra ca niu na uce do ro b ku inte le ktua lne go Františka No vo t ne go jest opra co wa nie Jo se -
fa Ba r to nia i Ro be r ta Dit t man na z Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze, pt. Český ob roze -
nec překládá Písmo. Překladelské dílo Františka Novotného z Luže. Edi ce Ja no va
evan ge lia.1 Jest to po prze dzo na uwa ga mi wpro wa dzający mi kry ty cz na edy cja Ewan -
ge lii wg św. Ja na, któ ra ory gi na l nie wraz z po zo stałymi trze ma Ewan ge lia mi prze-
łożo ny mi na ję zyk cze ski przez Františka No vo t ne go uka zała się dru kiem w prze -
ciągu 1810 i 1811 ro ku w Pra dze i Mla dej Bo le s la vi.

Opra co wa nie składa się z trzech za sad ni czych, mery to ry cz nych czę ści:

1. Josef Bartoň, Překlad čtveroevangelia Františka Novotného z Luže
2. Robert Dittmann, Pra vo pis Novotného čtveroevangelia a úprava textu v před-

kladáné edici
3. Robert Dittmann na pod sta wie tekstu przy go to wan go przez Josefa Ba r to nia, Ediční 

část

Edy cję tę do pełnia bi b lio gra fia, wy kaz skró tów i sym bo li, in deks po sta ci, wy kaz
cy to wa nych miejsc bi b li j nych, czte ry fo to gra fie fra g men tów te kstów dzie więtna -
stowie cz nych. Te czę ści opra co wa li wspó l nie obaj Au to rzy. W za ko ń cze niu czy te l nik
zna j dzie stre sz cze nie w ję zy ku an gie l skim, nie mie c kim (przekład Ro be r ta Dit t man -
na) i ro syjskim (przekład Dmi trija Timo fe eva). 

In fo r ma cje o au to rstwie po szcze gó l nych czę ści nie fo r tun nie za mie sz czo ne są
w te k ście ciągłym Wstę pu, choć bar dziej ce lo we wy da je się uwi do cz nienie ich w spi -
sie tre ści.

Jak wy ka zu je Jo sef Bartoň w pie r wszej czę ści oma wia ne go opra co wa nia, prze-
kład czte rech Ewan ge lii Františka No vo t ne go, ści śle po wiąza ny z ide a mi cze skie go
od ro dze nia na ro do we go, do początku XXI wie ku był zu pełnie za po mnia ny. Przy pa -
dek zrządził, że Jo sef Bartoň, przeglądając za so by bi b lio te ki Wy działu Te o lo gii Ka -
to li c kiej Uni wer sy te tu Ka ro la, w ro ku 2010 natknął się na je go eg ze m p larz. W da w -
niejszych (dzie więtna stowie cz nych) i no wszych cze skich ko m pen diach bib lio grafi -
cz nych in fo r ma cja o dzie le Františka No vo t ne go jest w spo sób nie za mie rzo ny nie -
pełna, po nie waż wzmian ku je się tam ty l ko o alte rna ty w nym wo bec edy cji z lat
1810–1811 wy da niu za wie rającym wyłącz nie przekład Ewan ge lii wg św. Ma te u sza.
To nie poro zu mie nie długo nie było pro sto wa ne w li te ra tu rze na uko wej, tym ba dziej
że epo ka rządów komu ni sty cz nych w Re pu b li ce Cze chosłowa c kiej po 1948 ro ku nie
sprzy jała re fle ksji nad przekłada mi bib li j ny mi. Dzieło przekłado we Františka No vo t -
ne go po padło w nie pa mięć. Przekłama niom bib lio grafi cz nym i wy ni kającym z nich
za pomnie niu te go przekładu Jo sef Bartoň po świę ca wie le uwa gi w pod roz dzia le czę -
ści pie r wszej opra co wa nia, pt. Čtveroevangelium Františka Novotného z Luže –
knížka se zvláštním osu dem (s. 18–32). Pi sał na ten te mat ta k że w od rę b nym ar ty ku le
(Bartoň 2014, s. 183–195).

Przekład czte rech Ewan ge lii František Novotný przy go to wy wał w zgo dzie z ideą
od ro dze nia cze skie go ję zy ka lite ra c kie go. Tłumacz był, jak już wspo mnie li śmy, nie
bez przy czy ny au to rem roz pra wki gra ma ty cz nej, pt. Pra vi d la české řeči (1818). Wy -
ka zy wał więc zain tere so wa nie za rów no sta tu sem ję zy ka cze skie go na przełomie
XVIII i XIX wie ku, jak i cze skim sty lem bi b li j nym: 

Novotného intenzivní odborný zájem o součastnost i hi sto rii českého jazyka a o dějiny
českěho biblického překladu se ovšem výrazně vtělil právě také do jeho vlastního většího
překladelského pokusu – českého čtveroevangelia (s. 24)

 – za uwa ża Jo sef Bartoň i do da je, że wy da ny w la tach 1810/1811 przekład mie ści się
w sty li sty cz nym nu r cie wy zna czo nym przez ka to licką trans la cję z początku XVII
wie ku (wy daną w trzech czę ściach w la tach 1677, 1712 i 1715), a znaną ja ko Bi b lia
Świę to wacławska (Bi b le svatováclavská) i kon ty nu o waną przez re wi zje te go te kstu
do ko na nych przez Václava Fortunáta Du ry cha oraz Františka Fa u sty na Procházkę,
za kon ni ków ka to li c kich, któ rzy w swo ich emen da cjach wyko rzy sty wa li tekst szes -
nasto wie cz nej Bi b lii kra li c kiej, opra co wa nej w krę gu pro te stan c kiej wspól no ty bra ci
cze skich (s. 17–18)2. Właś nie ta re ne san so wa bi b li j na trans la cja była jed nym ze źró -
deł, z któ rych cze r pa li wzo r ce współcze ś ni Františkowi No vo t ne mu od no wi cie le cze -
skie go ję zy ka lite ra c kie go. 
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1 Josef Bartoň, Robert Dittmann, Český ob roze nec překládá Písmo. Překladelské dílo
Františka Novotného z Luže. Edice Janova evan ge lia. Scri p to rium: Praha 2018, 160 s.
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2 Ten ze wszech miar wyjątkowy re ne san so wy czeski przekład Biblii był ostatnio przed -
mio tem wnikliwej analizy filologi czno-te kstologi cz nej ukazującej zmiany mode rni zacy j ne na
pła sz czyź nie gra fi cz nej, gra ma ty cz nej i le ksy ka l nej wpro wa dza ne do szes nasto wiecz ne go
przekładu w kolejnych jego edycjach aż do XX wieku – zob. Dittmann 2012.



Przekład Františka No vo t ne go ma cha ra kter filo lo gi cz ny jed nak nie jest zwykłą
kon ty nu acją te go nu r tu sty li sty czne go – jak za uwa ża Jo sef Bartoň – ma on bo wiem
wie le cech szcze gó l nych, wy ró ż niających go na tle tra dy cji. Do naj waż nie j szych
z nich, omó wio nych w pod roz dzia le Cha ra kte ri stika překladové práce Františka
Novotného z Luže (s. 32–64), na leżą na wiąza nia do ję zy ka przekładu Bi b lii w ję zy ku
staro -cer kie w no-słowia ń skim (František Novotný ko rzy stał z edy cji 1751 ro ku, zna -
nej ja ko Bi b lia Księ ż ny Je li za ve ty Pe tro v ny – s. 39). Uja w niają się one głów nie
w skład ni i le ksy ce te kstu, ale ta k że w za kre sie fle ksji i słowo twó r stwa. 

Wśród li cz nych przykładów ilu strujących to zja wi sko wy do by tych z te kstu
Ewan ge lii wg św. Ja na, zna lazło się uży cie imiesłowu na -(v)ší, ge ne ty cz nie kon ty nu -
an tu da w ne go prasłowia ń skie go pa r ti ci pium per fe c ti ac ti vi I, a do przekładu Fran-
tiška No vo t ne go prze ję te go z ję zy ka ro sy j skie go lub co jest bar dziej in te re sujące
w wy pa d ku przekładu Ewan ge lii, z ję zy ka staro -cer kie w no-słowia ń skie go (sze rzej na 
ten te mat zob.  Bartoň 2016, s. 395–428): 

Zavedení přechodnikových ad je ktiv na -(v)ší je nejpozoruhodnější Novotného inovací. […]
Tato ka te go rie byla totiž uvedena do českého jazykového systému právě za obrození a za její
zdroj se pokládá ruština. Za nejstarší doklady je považováno šest výskytů v Jungmannově
překladu Mi l to no va Ztraceného ráje, vzniknuvším v letech 1800–1804 […]. Novotného
tlumočení evangelií přitom vzniklo ve stejné době (patrně před rokem 1805) – a ob sa hu je 54
výskytů ad je ktiv na -(v)ší v různých tvarech a funkcích (nejčastější jsou substantivizována nebo
ve funkci shodného přívlastku). Zdrojem in spi ra cje je u našeho překladatele bez pochyb nikoli
živá ruština, nýbrž církevní slovanština (všechny doklady mají oporu v konkrétních místech
církevněslovanského biblického textu) (s. 43). 

Apro ba ty w na po sta wa tłuma cza na początku XIX wie ku wo bec staro -cer kie w -
no-słowia ń skich form ję zy ko wych ja ko wzo r ców, mających służyć od ro dze niu się
lite ra c kie go ję zy ka cze skie go, jest oce nia na przez Jo se fa Ba r to nia – słusz nie zresztą –
ja ko ab so lu t nie uni ka l na. Te mu za gad nie niu po świę co ny jest ta k że od rę b ny ar ty kuł
te go ba da cza (Bartoň 2018).

František Novotný ja wi się ta k że ja ko zna w ca ję zy ków kla sy cz nych (gre ki i łaci -
ny), co zna j du je od zwier cied le nie w dążno ści do zbli że nia przekładu cze skie go do ję -
zy ka gre c kie go ory gi nału. Tłumacz Ewan ge lii do strze gał nie ścisłości we wcze ś nie j -
szych przekładach bi b li j nych na ję zyk cze ski, któ re je go zda niem w wie lu wy pa d kach 
nie zbyt pre cy zy j nie od da wały w je go oj czy stym ję zy ku sens gre c kie go ory gi nału
Ewan ge lii. Za pod sta wę przekładu, zgod nie z za sadą sfo r mułowaną je sz cze w XVI
wie ku na so bo rze w Try den cie, przy j mo wał łacińską Wu l ga tę (w jej wer sji kle men -
tyńskiej). Jed nak tekst je go przekładu po wsta wał z uw z ględ nie niem gre c kie go ory gi -
nału (ko rzy stał z kry ty cz nej edy cji gre c kie go No we go Te sta men tu z 1777 ro ku, którą
przy go to wał Jo hann Ja cob Grie s bach). Ta kie po dej ście do za da nia tłuma cza te kstu
bib li j ne go na ję zyk cze ski na tle za sta nej tra dy cji uz nać na le ży za no wo cze s ne (s. 33).
Ponad to styl przekładu czte rech Ewan ge lii na tle wcze ś nie j szych cze skich przekła-

dów bi b li j nych wy ró ż nia się wpro wa dza ny mi przez tłuma cza ję zy ko wy mi fo r ma mi
ar cha i zujący mi tekst, np. fo r my su pi num (s. 47).

Część dru ga oma wia ne go opra co wa nia, pt. Pra vo pis Novotného čtveroevangelia
a úprava te x tu v předkladáné edi ci, za wie ra bar dzo pre cy zy j nie sfo r mułowa ne przez
Ro be r ta Dit t man na za sa dy trans kry pcji ory gina l ne go te kstu Ewan ge lii wg św. Ja na
z lat 1810–1811, któ ry re a li zo wał za sa dy tak zwa ne go bratrského pra vo pi su, or to gra -
fii utrwa lo nej w tra dy cji cze skiej dzię ki edy cji Bi b lii kra li c kiej. Tak Ro bert Dit t mann
fo r mułuje za da nie, ja kie przed Au to ra mi oma wia ne go opra co wa nia sta nęło: 

Cílem naší edice je podat jazykové znění Novotného překladu v hávu současného českého
pra vo pi su. To znamená nesetřít jazykové jevy původního překladu, které jsou diferenční, či
pravopisné jevy svědčící o stupni ad ap ta ce cizích slov, ale zároveň nepřetěžovat našeho čtenáře
pravopisnými spe ci fi ky tisku z počátku předminulého století (s. 65). 

Jak się wy da je na pod sta wie ana li zy roz wiązań orto gra fi cz nych za sto so wa nych w 
edy cji Ewan ge lii św. Ja na, ten trud ny cel zo stał zrea li zo wa ny w spo sób nie budzący
za strze żeń.

Część trze cia opra co wa nia, Ediční část, za wie ra obok te kstu Ewan ge lii wg św.
Ja na (Edi ce Ja no va ewan ge lia) ta k że uwa gi sfo r mułowa ne przez Františka No vo t ne -
go, pt. Zpráva historická. Oby d wa te ksty zo stały po da ne czy tel ni ko wi w trans kry pcji
prze pro wa dzo nej według usta lo nych przez Ro be r ta Dit t man na za sad, np.:

1. Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh byl Slovo. 2. To bylo na počátku u Boha. 
3. Všecky věči skrze ně učiněny jsou a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. 4. V něm
život byl a život byl světlo lidí 5. A světlo v te mno stech svítí a tmy ho neobsáhly (s. 89).

Od kry ty na no wo tekst przekładu czte rech Ewan ge lii na ję zyk cze ski z początku
XIX wie ku (po zo stałe trzy Ewan ge lie zo staną wy da ne kry ty cz nie w naj bli ż szej
przyszłości, jak za po wia dają Au to rzy opra co wa nia) wniósł do re fle ksji na uko wej –
ling wi sty cz nej, ku l tu ro wej, mo że ta k że teo lo gi cz nej – po świę co nej fe no me no wi cze -
skie go na ro do we go od ro dze nia nie zwy kle bo ga ty i ró ż no rod ny ma te riał ba da w czy.
Słusz nie za uwa ża Jo sef Bartoň: 

Mám za to, že výsledky jeho dosavadního zkoumání […] mohou v několika aspe ktech při-
spět k prohloubení zatím poměrně málo rozvinuté reflexe dějin české biblické trans la to l gie
i pohledu na procesy utváření a proměn českého biblického stylu (s. 59).
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K R O N I K A

Zdeněk KOVALČÍK

PSMU Zlín

Smuteční pro jev při loučení s prof. Ja ro s la vem Hubáčkem

Z Večerních písní Vítězsla va Hál ka:

Kdo v zlaté struny zahrát zná,
jej ctěte víc než sebe,
neboť vás tak Bůh miloval,
že poslal vám ho s nebe!

Hrozné, když Bůh neo uro dou
a morem trestá přísně;
však ze všech trestů největší,
když národ nemá písně.

Ten národ ještě nezhynul,
dokud mu věštec zpívá,
jeť píseň v nebi zrozena
a ve smrť život vlívá.

Hlubo ce zar mou cená ro di no, vážení smu teční hos té, s poh nutím jsme při ja li
v těchto dnech zprávu o sko nu do bré ho člověka, ka maráda a mi lé ho ko legy pa na pro -
fe so ra Ja ro sla va Hubáčka, který obdržel dar nádher né ho hla su, který když se přidá
k němu další a další, pak vzniká nádherný souzvuk, jenž la hodí uchu poslu chače. Ká-
zeň, píle, os ob ní zau jetí, trpěli vost, ocho ta oběto vat volný čas jsou ved le hu deb ního
nadání zákla dem úspěchu sbo ro vé ho zpěvu, v němž me lo dická lin ka spo lu s har mo nií
nádherně umocňu jí vznešená slo va básníků. Še velí ja ko vánek, dokáže i burácet. Kul -
ti vu je poslu chače a ve de je k rozpoznání sku tečných životních hodnot – do bra, pravdy 
a krásy. A to vše pod ru ka ma citlivých di ri gentů jakým by li umělečtí ve doucí Pěvec-
kého sdružení moravských učitelů Jan Šou pal, An tonín Tučapský, Oldřich Hal ma
a od roku 1995 Lubomír Mátl, před ni miž náš drahý zesnulý stál. Při po meňme si, že
Ja ro slav Hubáček stu do val na Fi lo zo fické fa kultě Ma sa ryko vy uni ver zi ty v Brně obor 
český jazyk – hu deb ní výcho va. Vpravdě osu dovým se sta lo náhod né setkání dvou
stu dentů – Kar la Svobo dy, který tro chu una ven Ja ro sla vo vi vy právěl o svém návra tu
z kon certního sjez du Pěveckého sdružení moravských učitelů. A to jej mo ti vo va lo už
ve stu dentských le tech v roce 1949 ke vstu pu do to ho to slavné ho pěvecké ho těle sa,

za ložené ho prof. Fer di nan dem Va chem roku 1903 v Kroměříži. Ja ro slav se po ab so lu -
to riu vy so ké školy vy dal na uči tels kou dráhu. Za kot vil pak na pe da go gické fa kultě,
stal se uznávaným eru do vaným bohe mis tou, který vy cho val stov ky uči telů. Při -
pomínám, že po listo pa du 1989 byl zvo len v de mokra tických volbách děka nem fa kul -
ty. Zasloužil se pak o za ložení Os travské uni ver zi ty v roce 1991 a stal se je jím prvním
rek to rem. A při tom si našel čas k ak tivnímu členství v Pěveckém sdružení mo rav-
ských učitelů ja ko zpěvák ve sku pině 1. basů. Po vstu pu do Pěveckého sdružení mo -
ravských učitelů v roce 1949 za pouhý rok Ja ro slav Hubáček zvládl zpaměti základní
re per toár a vyko nal úspěšně člens kou zkoušku. Nadše né mu, spo lehli vé mu zpěvákovi
s nádherným hla sem se otevřel nový svět. Se Sdružením kon cer to val na mno ha mís -
tech naší vlas ti i v řadě zemí naší mo dré pla ne ty. Ra do val se s ka marády z velkých
úspěchů Mo ravských uči telů – z vítězství v me zinárodních soutěžích i z úspěšných
přehlídek české ho sbo ro vé ho umění v zah ra ničí, kde Mo ravští vys tu po va li, aby tamní
poslu chači ob je vi li skvosty sbo rových kom po zic našich skla da telů: Bedři cha Sme ta -
ny, An tonína Dvořáka, Josefa Bohuslava Foer stra, ale pře devším skla da te le, který
s Pěveckým s družením moravských učitelů tvoří spoji tou nádo bu – Leoše Janáčka. 
Ja ro slav Hubáček patřil vždy me zi spo lehli vé zpěváky, stal se sólis tou, který vždy
odpovědně při pra ven in ter pre to val náročné sólo vé par ty například v Janáčkově Po tul -
ném šílen ci, v kantátách Car la Orf fa Sunt la cri mae rerum či Bo husla va Mar tinů Ho ra
tří světel, pu blikum vře le při jíma lo i je ho vys tou pení v úpravách li dových písní. Ja ro -
slav Hubáček byl náročný ke své mu okolí, ale pře devším k sobě. Právě pro to byl zvo -
len na počátku 80. let předse dou Pěveckého sdružení moravských uči telů.

Svou aktivní činnost ukončil při tradičním ostravském koncertě v lednu 2005, kdy 
mu byl předán diplom o jmenování zasloužilým čle nem Pěvecké ho sdružení mo rav-
ských učitelů – po obdivuhodných 56 letech poctivé aktivní pěvecké činnosti. A bylo
pro něj příznačné, že až do poslední chvíle byl nadšeným obdivovatelem těch čtyř
písme nek (PSMU), která pro zakladatele i velkou řadu členů vpravdě znamenala
i znamená celý svět. I v dalších letech byť zpovzdálí sledoval činnost Sdružení
a radoval se vpravdě z každého setkání s přáteli pěvci. A to nám vše ukazuje, že náš
vzácný kolega, přítel prof. Jaroslav Hubáček nežil sám sobě, svá léta naplnil prací,
láskou a obětavostí.  Loučím se s milým a vzácným kolegou a kamarádem jménem
všech aktivních členů Pěveckého sdružení moravských učitelů i jeho klubu veteránů
a také jménem emeritního dirigenta prof. Lubomíra Mátla i současného uměleckého
vedoucího Jiřího Šimáčka. 

Vážení smu teční hos té, mís to u sto lu v ro din ném kruhu zůs ta lo prázdné ste jně ja -
ko mís to v řadách Mo ravských uči telů. Zůstávají však krás né vzpomín ky. Všichni
víme, že do bré slo vo, ale ta ké píseň mají velkou moc – ztišit bol, nabýt jis to ty, že ani
smrt nemůže zpře trhat pou ta. A to při pomíná i text jedno ho z knížat českých básníků,
Ja ro sla va Sei fer ta – je ho báseň Píseň, již zhu deb nil pro mužský sbor Janáčkův žák,
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Jo sef Blatný, sbor, který náš drahý zesnulý nes početněkrát zpíval: Setři si slzy a usměj
se upla kanýma oči ma. Každé ho dne se něco ko nčí, něco překrás né ho se počíná. 

Hluboce zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté, přátelé – dnes dáváme panu
prof. Jaroslavu Hubáčkovi poslední sbohem a vyslovujeme díky za dar zpěvu i za
krásné přátelství. Jeho památku a odkaz poneseme spolu s jeho žáky i kolegy ve svých 
srdcích.

Łukasz CZAJ KA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Fran tišek MIKŠ

Centrum pro studium demokracie a kultury

Intelektuální a ideologická zma te nost průkopníků
umělecké moderny by se neměla zametat pod koberec.
Rozhovor o knize Františka Mikše Rudý kohout Picasso

Ł.Cz.: Proč se část mo der nis tických malířů obráti la k ne fi gu ra tivnímu abs trak -
tnímu umění? Byl to jen výraz vzpou ry pro ti přírodě? Proč by chom měli
přírodě vy povídat válku?

F.M.: Určitě to by la kom binace více fak torů: uctívání modly pokroku, hon by za ori gi -
na li tou, zběsi lé ho odha zování vžitých kon vencí a tech nické zručnos ti, úna va
z imi ta tivního umění, změti ne jrůznějších zma tečných nauk a ideo lo gií té doby. 
Své jistě sehrály teh dy rozšíře né ex pre si vis tické teo rie o umění ja ko o se bevy -
jádření, jež fa tálně ne po cho pi la základní prin ci py „ko mu ni ka ce” me zi tvůr cem
díla a je ho příjemcem (píšu o tom v závěru své kni hy Gom brich. Ta jem ství
obrazu a jazyk umění). Vzpou ra pro ti přírodě však hrála u prvních abs trak cio -
nistů důležitou ro li, viděli v ní jakýsi sym bol i ces tu, jak se osvobo dit od dik tátu 
rea li ty a do spět k vyšší bezpřed mětné du chovnos ti člověka i ce lé spo lečnos ti.

Va si lij Kan dins kij, Ka zi mir Ma le vič i Piet Mon drian, abych zmínil tři nej-
vlivnější průko pníky abs trak tní malby, dáva li svou zášť vůči přírodě otevřeně
na je vo ve svých spi sech i prohlášeních. Například Mon drian, jenž příro du
zpočátku ob di vo val a uměl ji krásně ma lo vat, v do pi se z roku 1915 píše: „Příro -
da je strašná věc, nesnáším ji.” Uvěřil to mu, že umění oproštěné od dik tátu pří-
rody může změnit ne jen kva li tu lidské ho živo ta, ale i ce lou spo lečnost. Ta ké
Va si lij Kan dins kij, je muž me zi průko pníky nepřed mětnos ti patří po mysl né
prvenství, příro du zpočátku ob di vo val, ale pos tupně ji vytěs nil. Dokud byl při -

poután k věcem, přírodě a vi di tel né mu světu, cítil se podle svých slov ja ko
brouk, kte ré ho někdo drží obráce né ho na zádech a on jen zou fale tře pe nožka -
ma. Pak přišlo osvo bo zení v po době odklo nu od svazu jící příro dy, v po době
bezpřed mětné tvor by z vnitřní nutnos ti. V závěru své vlivné práce O du -
chovnos ti v umění z roku 1911 pro roku je, že se no vé abs trak tní malířství stane
„or ga nickou součástí již za poča té no vos tavby říše du cha, za kládajícího epo chu
velké du chovnos ti”.  Ma le vičo vi, dříve než se v roce 1915 de fi ni tivně od dal
nepřed mětnos ti, uča ro va lo hes lo italských fu tu ristů „Ne ma lo vat ma so! Ma lo -
vat stroj!” a začal ve svých obra zech ztvárňo vat ukrajinské rolníky ja ko ja ké si
od lidštěné mecha nické stro je, niko li ja ko by tosti z ma sa a kostí. „Mo je fi lo so fie 
zní: zničit vše chna pa desát let stará měs ta a ves nice, vykázat příro du z hra nic
umění, zrušit v umění lás ku a upřím nost, ale v žád ném případě nevy sušo vat
živý pra men člověka (válku),” vy hlašo val ve svých ne jra dikálnějších tex tech.
Su pre ma tis té mlu vi li o umění mi nu los ti ja ko o „mrtvole umění zpack a né příro -
dy”, kte rou Ma le vič za peče til svým Černým čtver cem su pre ma tis mu na no vém
hřbi tově umění. By la to doba šílených, zma tených vizí a snah o re vo luční
odpoutání člověka od je ho při ro ze nos ti prostřednictvím zavržení příro dy. 

Ł.Cz.: Proč mo der nis tická avant gar da v boji s tra dicí viděla spo jence v sovět-
ském ko mu nis mu? Měl ta kový sva zek naději přetrvat? Proč to by la čas to
jednostranná láska, která ved la k ro zča rování umělců ne bo přímo k je jich
pronás le dování po li tickým sys té mem, který různým způs o bem sa mi pod-
po ro va li?

F.M.: Fran couzský fi lo sof Alain Be san çon v závěru skvělé kni hy Zakázaný obraz,
do sud nepře ko naných in te lek tuálních dějinách obra zo bo rectví, do spívá k závě- 
ru, že frontální útok na tra di ci, fi gu ru a běžné zo bra zo vací pos tupy, sna hu o ab -
so lutní rozchod s před mětem a nas to lení abs trak ce nelze pokládat za běžnou
malířs kou ško lu me zi jinými, ja ko byly kupříkla du poin ti lis mus, fau vis mus ne -
bo ku bis mus. Ten to útok je ho ini ciátoři chá pa li zce la ji nak, ja ko zásadní re vo -
lu ci, ja ko ra dikální proměnu ne jen malířství, ale ta ké člověka a ce lé spo lečnos -
ti. A nový svět a no vé ho člověka v té době hlásal pře devším ko mu nis mus a po -
slé ze se začal „bu do vat” v bolše vickém Rus ku. A mo derní uměl ci, přesvědčení
o dějin ném po slání umění, chtěli být u to ho, chtěli se stát před vo jem, avant gar -
dou. A bolše vi ci je jich des truk tivního re vo lučního nadšení umně využíva li,
dokud se jim to ho di lo. Pak vůči mo der nistům tvrdě za kroči li. Ma le vičův osud
může být dobrým příkla dem, po dob ně ja ko osud například ukrajinské výtvar né
avant gardy, kte rou bolše vi ci z velké čás ti vyvraždi li.

A ještě jednu vel mi důležitou věc je tře ba zmínit, když přemýšlíme o tom,
proč právě Rus ko. Des truk ce obrazu a tra dičních me tod, ste jně ja ko des truk ce
ci vi li začního a kul turního řádu, nepřišla a ani ne mohl příjít ze Zá pa du, z cen tra

141 142

DOI: 10.14746/bo.2020.1.10



ci vi li za ce. Be san çon do chází k závěru – a je tře ba se nad tím hlubo ce zamys let
– že niko li náho dou by la poslední rána před mětné mu obrazu za sa ze na „zve -
nčí”, z pe ri fe rie, niko li z cen tra umělecké ho dění. Přes tože fran couzská mal ba k 
abs trak ci dlouho směřo va la, žádný z Fran couzů se neodhod lal tu to hra ni ci ra -
dikálně a trvale překročit. Fran couzské umění sehrálo ne po chyb ně ro li ka ta ly -
záto ru, ale rozho du jící úder mu sel při jít odji nud, od dog ma tiků živených z od -
lišných es te tických a fi lo so fických zdrojů – od ruských obra zo borců Kan -
dinské ho a Ma le viče a od as ke tické ho Ho lanďa na Mon dria na, ra dikálního vi -
zionáře a stou pence teo so fie z plo ché ho kous ku země na se veru, již si od měření 
a odříkaví li dé vyvz do ro va li na moři a živel né přírodě.

Pokud před tím to posledním krokem zá padní uměl ci couvli, by lo to ze jmé -
na pro to, že žili více v sou la du se světem a příro du mi lo va li – a nikdy je ja ko
Mon dria na či ruské dog ma tiky ne na pad lo, že by se k ní měli otočit zády.
Například ani tak výrazný ex pe ri mentátor ja ko Pi cas so, jenž vždy bed livě sle -
do val ne jnovější tren dy v umění, nikdy ne pro padl pokušení abs trak ce, přes tože
se k ní v něk terých dílech hodně blížil, ze jmé na v ob dobí ana ly tické ho ku bis -
mu, kdy úzce spo lu pra co val s Geor gem Bra quem. Jakko li se průko pníci abs -
trak ce Mon drian i Ma le vič ke ku bis mu hlási li a uváděli ho ja ko klíčový předs -
tu peň své bezpřed mětné malby, Bra que i Pi cas so zůs ta li k je jich ex pe ri mentům
skep tičtí. „Abs trak tní umění je je nom mal ba. A kde je dra ma? Abs trak tní umění 
neexis tu je,” říkal Pi cas so. „Nemůžeme jít pro ti přírodě. Příro da je silnější než
ne jsilnější člověk! Je tře ba být s příro dou ve shodě. Můžeme si do vo lit jis tou
neváza nost, ale pouze v jednotli vos tech.” Bra que a Pi cas so správně vycíti li, že
nepřed mětný obraz, zba vený po vin nos ti „vysvět lo vat” si co ko li s příro dou a
ob jek tivním světem lidí a věcí, bu de ne duživý a brzy se omrzí. A bu de jen
otázkou ča su, kdy zač ne půs o bit pouze ja ko fádní opa kování té hož, v lepším
případě ja ko více či méně zdařilá de ko race. 

Ł.Cz.: Pokud je Ma le vičův Černý čtve rec na bílém po zadí jen ho lou iko nou,
neby lo je ho umění poku sem o vytvoření no vé ho náboženství pro sovětský
ko mu nis mus? Ne bo je to jen ne gace náboženství tra dičního, po níž zůs tane 
ve světě už jen práz dno ta zaplněná geo me trickými tva ry?

F.M.:  Po pravdě, by lo to ještě horší, bláznivější. Ma le vič chtěl svým Černým čtver -
cem ja ko sym bo lem bezpřed mětnos ti ne jen ne go vat tra diční náboženství, ale
chtěl jím i nah ra dit ko mu nis mus ja ko další z vývo jových dějinných fází. Su pre -
ma tis mus měl při vést svět k do ko na los ti. „Po Sta rém záko nu se ob je vil Nový
zákon. Po No vém záko nu přišel zákon Ko mu nis tický – a po něm bu de de fi ni -
tivně nás le do vat zákon Su pre ma tický,” hlásal Ma le vičův od daný nás le dovník
a pro pagátor Ed Li sickij. Po dob ně ja ko se mal ba posu nu la od vi di tel né ho světa
a příro dy k čis té formě bezpřed mětnos ti, mělo se podle Ma le viče i náboženství

posu nout k čis té formě du chovnos ti, k po ciťování čis té bezpřed mětnos ti, k ja -
ké si vyšší formě kos mické ho bytí za ložené ho na ab so lutním se be poznání a do -
ko na los ti. „Možná je Černý čtve rec obra zem Bo ha, esencí je ho do ko na los ti na
dnešní cestě ke zce la no vé mu pořád ku,” píše Ma le vič v jednom z do pisů. Pro to
jej ta ké na známé pe trohradské výstavě, kde byl poprvé v roce 1915 vys ta ven,
umís til po vzo ru pra vo slavných ikon do horního ro hu místnos ti.

Ma le vič byl dle vše ho in te lek tuálně hodně zma tený, fa na ticky ctižádos tivý
a destruk tivní. Je ho texty a kni hy (četl je někdo po zorně?) jsou snůškou
nesrozu mi telných fi lo so fických blábolů a ra dikálních tezí, jež svým poz dním
dílem ve třicátých le tech ste jně popřel. Ne po chyb ně byl ta len to vaným malí-
řem, ale zajíma vé jsou pře devším je ho ra né práce, a zvláště pak poz dní fi gu ra -
tivní dílo z pře lo mu dvacátých a třicátých let, vytvoře né pod dojmem hrůz ko -
mu nis tické ho tero ru na ukrajinském venkově, vrcholícího uměle vyvo laným
hla do mo rem v le tech 1932 až 1933. Zde teprve čás tečně prozřel a ma lo val sil né 
a přesvědči vé obrazy. Je ho před cháze jící su pre ma tické dílo, vytvoře né ve jmé -
nu blázni vé směsi teo so fie a ko mu nis tické ideo lo gie, ve le be né dnes v každé
knize dějin umění, je opro ti to mu sle pou uličkou – umělecky, fi lo so ficky, lidsky. 

Ł.Cz.: V poslední čás ti kni hy se ob je vu je zajíma vé té ma teo so fie. K če mu potře -
bo val Mon drian spi sy Bla vatské? Je je ho mo der nis tické malířství opravdu 
mas ko vaná teo so fie?

F.M.: Teo so fie se v Evropě zača la pro sa zo vat v poslední čtvr tině de va tenác té ho sto -
letí ja ko lákavá náhražka za tra diční křesťanství a me zi du chovně zne jistělými
in te lek tuály a uměl ci brzy získa la mno ho od daných stou penců. Právě teo so fie
a je jí am bi ciózní pseu dovědecké teo rie – ať se nám to líbí či niko li – stojí u „ko -
léb ky” abs trak tní malby a pro pad li jí všichni je jí hlavní průko pníci: Mon drian,
Ma le vič, Kan dins kij, ale například i český malíř Fran tišek Kup ka, který do -
konce půs o bil ja ko mé dium na spi ri tis tických seancích. Po sláním teo so fie, jak
na povídá již název, by lo hledání božské mou dros ti a do sažení vlastního zdo ko -
na lení či zasvěcení, a to pře devším skrze stu dium rozličných náboženských
a fi lo so fických směrů, ze jmé na východních. Důraz byl kla den na vědeck ost
a po zi ti vis tický tón, ačko li šlo větši nou o mno hom luvné a zjedno dušu jící teo -
rie, předstírající, že jsou scho pny ob jas nit vše chny záha dy lidské exis tence.
Cílem by lo vytvořit uni verzální du chovní nau ku, na je jíchž zákla dech a hodno-
tách se v bu doucnu sjednotí ce lé lidstvo a je jímž prostřednictvím na lezne
člověk do ko na lou vyváženost a har mo nii živo ta. A právě ideál vyváženos ti
a harmonie se stal pro mo der nis ty „svatým grálem”, který chtěli ob je vit v umě-
ní, a při pra vit tak no vé době ces tu.

Mon drianův případ je poučný, ne boť na roz díl od Ma le viče a Kan dinské ho
přináležel k zá padní malířské tra di ci. Vyrůs tal v Ho lands ku v přís né at mos féře
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kal vi nis mu a me zi umělce se vy pra co val cílevědomě a tvrdou prací. Oceňován
byl pře devším pro své pod ma ni vé obrazy krajin, stromů a květin, ta jemných
ka te drál či větrných mlýnů. To však am bi cióznímu uměl ci nes tači lo, chtěl jít
dál, až za hra ni ci zo bra zo vacích možností. S teo so fií se seznámil v roce 1899
a byl okamžitě okouzlen je jím vzletným jazykem. Fas ci no va ly ho pře devším
spi sy Édouar da Schu ré ho a ruské kněžny He leny Pe trovny Bla vatské, je jíž kni -
ha Tajné učení z roku 1888, jak poz ději přiznal jedno mu příte li, mu da la všech-
no. V roce 1909 navštěvo val v Ams ter damu přednášky Ru dol fa Stei ne ra, po-
zdějšího za kla da te le an tro po so fie, a o rok poz ději se stal ak tivním čle nem ni zo -
zemské Teo so fické spo lečnos ti. Svůj první klíčový text „No vé zo bra zování
v malířství” s teo sofy konzul to val, a do konce jej pře dčítal členům lóže Teo so -
fické spo lečnos ti v La re nu.

Pře devším úzké styky s teo sofy a je jich nau ka mi uděla ly z Mon dria na „ma- 
líře- fi lo so fa” a od vedly ho pryč od příro dy k me tafy zické mu malířství a uto -
pickým vizím o ná pravě světa skrze umění očištěné od všech přírodních na ho -
di lostí. Byl přesvědčen, že teo so fie je pouze jiným výra zem té hož du chovního
hnutí, kte ré se on sám snaží pro sa dit v malířství – a poz ději do konce do spěl
k závěru, že umění může teo so fii pře ko nat.  Své malířské prostřed ky zre du ko -
val na pouhý kon trast ho ri zontál a ver tikál a začal užívat pouze tři základní
barvy, mo drou, čer ve nou a žlu tou, a tři „ne barvy”, čer nou, bílou a še dou. Zrušil
rovněž názvy svých obrazů, aby nepři pomína ly nic z to ho to světa, a pouze je
čís lo val. V roce 1920 se rozhodl ods tra nit i rámy, kte ré nah ra dil tenkými dře-
věnými lišta mi. Tu to ra dikální re duk ci malířských prostřed ků pak ve svých zma -
tených teo re tických tex tech pre zen to val ja ko ne jpokro kovější for mu umění, ja -
ko výsle dek záko ni té evo luce malířství od starší a ne do ko na lé fi gu ra tivní for-
my k vyšší formě nepřed mětné ho umění.

Z Mon dria nových ra dikálních spisů a po sed los ti, z je ho as ke tické ho sty lu
živo ta, z je ho chlad né geo me trické malby a ob se sivního od mítání příro dy občas 
mrazí. Spíše než pro je vem svobod né ho umělecké ho du cha, je hož se neu stále
do volával, jsou znám kou fa na tis mu, který nepři pouští kom pro mis, nezná cit
pro míru a neumí si užívat po zemských ra dostí.  Je ho zájmy se pos tupně rozší-
řily i do ar chi tek tu ry. Již ve dvacátých le tech si v Paříži podle prin cipů neo plas -
ti cis mu zařídil ate liér zrcadlící je ho no vou fi lo so fii, který poz ději vys tavěl
a pre zen to val i v Londýně a New Yorku. Na stěny rozvěsil různé ob délníko vé
desky z le pen ky, natře né základními „ne bar va mi”, še dou, čer nou a bílou. Bíle
natřel i malířské sto ja ny (v ji né fázi pro změnu černě) a něko lik vel mi strohých
kusů nábytku, jež si poz ději do konce sám vyráběl z bedýnek na po me ra nče.
V místnos ti by lo roz místěno mi ni mum před mětů majících své přesně urče né
mís to a dle svědectví současníků při pus til ve své blízkos ti jen jednu přírodní

for mu – umělý tu lipán natřený na bílo. Do tak to upra ve né umělecké „sva tyně”
si zval zvěda vé návštěvníky, aby jim de mons tro val sply nutí no vé malby a ar -
chi tek tu ry, k němuž mělo v bu doucnu dojít. Je ho ate liér i další příležito stné ar -
chi tek to nické návr hy se tak sta ly jakými si uměleckými pře do brazy strohých
a chladných mo der nis tických in te riérů obytných a ad mi nis tra tivních bu dov, na
něž dnes narazíme téměř na každém kroku. „Mo derní člověk se rodí na kli nice
a umírá na kli nice – pro to je ho obydlí musí vy pa dat ja ko kli ni ka!” píše Ro bert
Mu sil v Člověku bez vlastností, fe no menálním románu, který vzni kal při bližně
ve ste jné době. 

Ł.Cz.: V knize je zajímavá ka ri ka tu ra zo brazu jící umělce ba lan cu jícího na laně
me zi dvěma to ta litárními sys té my. Byl italský fu tu ris mus tím uměleckým
směrem, který se při ta ko vém ba lan cování při blížil ne jvíce k fašis mu?

F.M.: Ta Groszo va kres ba, na níž drobný umělec ba lan cu je na laně visícím me zi
dvěma žid le mi, na nichž sedí zády k sobě ko mu nis ta a na cis ta, se mi zdála pro
kni hu výstižná. Jednou z hlavních tezí, kte rou v ní obhaju ji, je to tiž to, že ději-
nám mo derního umění nelze po rozumět bez zna los ti bouřlivých dějinných
a po li tických událostí, na je jichž po zadí se od víje ly, a v sou vis los ti s agre siv-
ními do bovými ideo lo gie mi, jež je živily. Stu dentům i širší veře jnos ti jsou však
před kládány „očištěné”, ja koby ve va kuu, aniž by byl celý kon text patřičně
osvětlen. Pomýle né sepětí italských fu tu ristů s fašismem, kte ré zmiňu je te, je
známou ka pi to lou z dějin umění, sta lo se z to ho tak tro chu klišé. Ale ji né vlivy
jsou his to riky umění větši nou ba ga te li zovány či do konce překru covány, aby
neu trpěla pověst uměleckých „gé niů”, ja ko byl například Pa blo Pi cas so. „Jsem
ko mu nis ta a mo je malířství je ko mu nis tické malířství,” vy hlašo val Španěl, od
roku 1944 až do své smrti pro mi nentní člen Ko mu nis tické stra ny Fran cie,
snažící se po válce usi lovně pře vést tu to zá padní de mokra tickou ze mi do sfé ry
sovětské ho vli vu. Kdo dnes chce ta ko vé nepříjem né pravdy „o ne jvětším z mo -
derních malířů” slyšet? Raději se píše, že Pi cas so ak tivně bo jo val za mír.  To už
by opravdu by lo lepší úpl né va kuum, neříkat o je ho životě nic. 

Vztah mo derního umění a ra dikálních ideo lo gií je vel mi složitý a ne po -
chyb ně těsnější, než se dnes předpokládá. Dobře to lze ilus tro vat právě na
příkla du Geor ga Grosze, který se dos tal do kleští obou to ta litních sys témů,
zpra va, ale i zle va, ačko li byl jedním z prvních členů Německé ko mu nis tické
stra ny.  Sku tečnost, že le vi coví mo der nis té poz ději upad li u ko mu nistů v ne mi -
lost či se do konce sta li (ja ko Ma le vič) obětí kru té ho bolše vické ho tero ru, pouze
potvr zu je zcestnost ide jí a nadějí, z nichž se živi li.

Ł.Cz.: V čás ti věno va né tvorbě George Grosze se uvádí zajímavá in for mace o je -
ho fas cina ci kres ba mi na veřejných záchod cích. Neměla by se teo rie umění
šíře ji zabývat výzku mem toa let ja ko neob vyklých míst pro vo zování ama -

145 146



térské umělecké čin nos ti? Veře jná toa le ta pře ce může být baštou svobo dy
pro je vu, v níž se vyskytu jí díla, pro něž v pro gra mech ofi ciálních kul -
turních ak cí nebývá mís to.

F.M.: Myslím, že nemáte pravdu. V ga le riích mo derního umění je dnes le da bylá ex -
pre sivní fi gurální mal ba, silně při pomínající zácho do vou li do vou tvoři vost,
poměrně silně zas tou pe na, jen se tam pořádně rozhlédněte.  A dnešní ga le rie
soudobé ho umění bo hužel někdy při pomínají více počára né a pocáka né veře jné 
záchod ky či sklád ku ha rampádí než sva to stánek umění. Tedy pokud umělec
nejde do opačné ho ex tré mu a nevys ta vu je ja ké si mi ni ma lis tické nic, něja kou
x-tou va rian tu na Ma le vičův Černý čtve rec či Bílý čtve rec na bílém po zadí. 

Ale raději zpět ke Groszo vi. Zpočátku ne po chyb ně čer pal ins pi ra ci z čára -
nic na berlínských veřejných záchod cích, což dodáva lo je ho kresbám ex pre -
sivní sílu, ori gi na li tu, pro vo ka tivnost. Ale byly to pře devším ka ri ka tu ry pro no -
vi ny a ča so pi sy, jež poz ději souborně vy cháze ly v je ho pro sla vených port fo -
liích, ja ko by lo například slavné Er ste George Grosz Mappe. Je ho mal ba by la
ovšem úplně jiná, od počátku pečlivá a pro pra co vaná a poz ději to dotáhl
na jedno ho z ne jvětších mis trů no vé věc nos ti, stačí vzpo me nout například
skvělý por trét spi so va te le Maxe Herr man na- Neis se ho. Ale i své po li tické kres -
by Grosz pos tupně umírňo val a ukázňo val, niko li je jich obsah, ten byl stále
brutální, ale je jich styl. A neby lo to jen nát lakem je ho německých spo lu- sou -
druhů, kteří se po sovětském vzo ru stále více přikláněli k rea lis mu.

Ł.Cz.: Ideo lo gické kon flik ty nabýva ly někdy po do bu hrubých os ob ních útoků.
Oskar Ko koschka se stal ob jek tem brutálního útoku ze stra ny George
Grosze, který ho nazval „uměleckým darebákem”, je hož je za potřebí
pověsit. Ja ké byly důvo dy to ho to agre sivního útoku?

F.M.: Je to spíš jen ta ková zajímavá his tor ka vy povídající o ideo lo gicky a po li ticky
tur bu lentní době těsně po první světo vé válce v Německu, v nově vzniklé
výmarské re pu blice, z doby ne po kojů během tzv. Kap po va puče, pra vi co vé ho
pokusu o pře vrat v roce 1920. Ko koschka to po pi su je ve svých pamětech. Když
během přestře lek v drážďanských ulicích poško di la zblou dilá kul ka jedno cen -
né Ru ben so vo plátno v místní obra zo vé ga le rii, rozvěsil ro zezlený malíř po
městě letáky s prohlášením, kte ré nás ledně pře bra ly i něk te ré no vi ny: 

Prosím všechny, kdo zde ve prospěch svých politických teorií, ať už levicových,
pravicových či středoradikálních, argumentují střelbou, aby tato plánovaná cvičení nepo- 
řádali před obrazárnou Zwingeru, nýbrž kupříkladu na střelnici někde ve vřesovištích,
kde není v ohrožení lidská kultura…

A tak dále. Sar kas tické prohlášení by lo po depsáno je ho plným jmé nem
a pobouři lo ze jmé na le vi co vé ra dikály. Sku pi na ko mu nistů v če le s Geor gem

Groszem a Joh nem Hardfiel dem v reak ci na to uveře jni la po li tický pamflet
(Der Kunst lump), v němž Ko koschku označi la za „umělecké ho niče mu”, který
zas louží pověsit na ne jbližší lu cerně. Vy jádři li tak mi mo ji né i své pohrdání vy -
sokým uměním mi nu los ti, kte ré Ko koschka ob di vo val. Mi mo cho dem právě
Ko koschka (přes tože byl vel mi tem pera mentní) patřil me zi umělce, kteří si
dokáza li od ideo lo gických svodů doby udržet velký ods tup. Píšu tom v knize
Jiná mo der ni ta, kde se těm to umělců po drob ně věnu ji.

Ł.Cz.: Je trip tych Ot to Dixe Vál ka ne jvýznačnějším dílem zo brazu jícím fron to -
vou rea li tu první světo vé vál ky? Na ko lik válečné zážitky ovlivnily tvor bu
to ho to německé ho malíře, je hož je den z au to por trétů zo brazu je ja ko bo ha
vál ky Marse?

F.M.: Ne jspíš ano, po dob ně sil né pláno asi není, ma lo val z vlastní zkuše nos ti. Dix byl
z jedním z ne jzajímavějších, ale ta ké ne jrozpo ru plnějších umělců své doby,
věnu ji  mu ce lou ka pi to lu ve své ne jnovější knize Po sed lost. Ex tré my a vášně
malířské mo derny. Z větši ny je ho děl, vytvořených během na sa zení na frontě,
ale i s mno ha letým ods tu pem ja ko tryp tich Vál ka, by se mohlo zdát, že byl pa ci -
fis tou, člověkem hlubo ce šo ko vaným a otře seným válečnými hrůza mi, jichž
byl ne do bro volně svěd kem. Pravdou byl opak. Do armády vstou pil ja ko do bro -
volník, aby ne pro meškal „zásadní zkuše nost vál ky”, a ja ko ku lo me tčík patřil
k ne jvražednějšímu typu vojáků ma sově rozsé vajícím smrt v nepřátelských
řadách. Na frontě strávil tři ro ky, větši nou v předních li niích. Válku chá pal ne -
jen ja ko výcho dis ko z ne jis té a nud né rea li ty živo ta, ale pře devším ja ko umělec- 
kou ins pi ra ci. Jestliže jsou němečtí me ziváleční mo der nis té líče ni – a niko li
neo právněně – ja ko uměl ci po sedlí zo bra zováním oškli vos ti a temných stránek
lidství, Dix v tom byl ne dos tižným mis trem. Jak poz ději prohlásí: „Vše chny ty
věci jsem prostě mu sel zažít. Zažít, jak někdo ved le mě pad ne k ze mi, mrtvý,
s dírou po kulce. Potře bo val jsem tu zkuše nost. Chtěl jsem ji. Takže vůbec ne -
jsem pa ci fis ta… Víte, jsem ta kový rea lis ta, že musím všechno vidět na vlastní
oči, abych se ujis til, ja ké to opravdu je.”  Pro to je je ho dílo tak sil né, je ho kom -
po zi ci mno hokrát pře pra covával a do konce cho dil do pi te vem, kde si ski co val
zo ha ve né lidské údy či do konce vy pre pa ro vaný lidský mo zek. 

Ł.Cz.: Na závěr bych chtěl po pro sit o do po ručení zajímavých současných čes-
kých umělců. Čí výstavy (a proč) stojí za to shlédnout při pobytu v Brně ne -
bo Pra ze?

F.M.: Spíše než pátrat po jednotlivých současných umělcích bych vám do po ručil
projít si stálé sbírky české ho umění první po lo vi ny 20. sto letí v pražském Ve -
letržním pa láci či tře ba v brněnské Mo ravské ga le rii. A kou pit si k to mu něja -
kou zajíma vou pu bli ka ci v an gličtině. Ne bu de te rozhodně zklamán.
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