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Ja ro s la va JANÁČKOVÁ 

Uni ve rzi ta Ka r lo va, Pra ha

Ka rel Havlíček a Jo sef Václav Frič
ve střetu o La du Nió lu1

Ke y words: Czech li te ra ry, literary cri ti cism, Ka rel Havlíček, Jo sef Václav Frič
Klíčová slo va: česká li te ra tu ra, literární kri ti ka, Ka rel Havlíček, Jo sef Václav Frič

Abs tract

The article interprets Uprímné mínení o almanachu Lada Nióla, written by Karl
Havlícek in Brixen on December 23 and 24, 1854, in which Havlícek rejected the
romantic tendencies of almanac initiated by J. V. Fric in the spirit of literary realism.
The author describes how Havlícek’s criticism concerned individual authors and the
contribution of the almanac. Uprímné mínení... by Havlícek could not join the
discussion that began after the publication of Lady Nióla in newspapers and
magazines. Only a narrow circle of literary actors from the 1950s could meet him
privately. The author states that Fric himself distorted Havlícek’s criticism of his
almanac when he reported it in his later memoirs (Pametí), thus contributing to the
fact that Uprímné mínení o almanachu Lada Nióla was not yet considered in the
history of Czech literary criticism in the place that Havlícek deserves.

Článek vykládá Upřímné mínění o almanachu Lada Nióla, sepsané Karlem
Havlíčkem v Brixenu ve dnech 23. a 24. 12. 1854, jako významný literárně kritický
text, ve kterém Havlíček odmítl romantické tendence almanachu iniciovaného J. V.
Fričem v duchu intencí literárního realismu. Přibližuje, jak se Havlíčkova kritika -
stylizovaná částečně jako osobní list, částečně jako náčrt recenzního posudku -
vyrovnávala s jednotlivými přispěvateli a příspěvky almanachu. Do relativně bohaté
veřejné diskuse, která po vydání Lady Nióly následovala v novinách a časopisech,
Havlíčkovo Upřímné mínění... vzhledem k cenzurní situaci svého autora vstoupit
nemohlo, soukromě se s ním mohl seznámit jen úzký okruh aktérů pražského
literárního dění 50. let 19. století. Článek v závěru konstatuje, že sám Frič Havlíčkovu
kritiku svého almanachu zkreslil, když o ní informoval ve svých pozdějších Pamě-
tech, a přispěl tak k tomu, že Upřímné mínění... nebylo dosud zařazeno v dějinách
české literární kritiky na místo, které si Havlíčkův kritický výkon zasluhuje.

Na samém kon ci ro ku 1854 vyšel v Pra ze al ma nach La da Nió la,
který se Fričovi podařilo vy dat jen pár měsíců po tom, co byl v květnu
propuštěn z vězení v Komárně. Havlíček, v ten čas ještě v Bri xe nu bez
jasné vyhlídky na návrat do Čech, pod nikl riskantní manévry, aby se
mu slavnostně vybavená pu b li ka ce do sta la tajně do ru kou – a aby
neprodleně ru ko pis je ho Upřímného mínění o al ma na chu La da Nió la,
datovaný 23./24. 12 Bri xen, pu to val do Pra hy.2

Proč ten spěch?
V rolích původce al ma na chu a je ho prvního kritického čtenáře se

se t ka li dva političtí opo nen ti, oba krutě potrestaní za diferencované
politické akti vi ty v le tech 1848/1849: liberální de mo krat a radikální
de mo krat. Přitom Havlíček mohl zazlívat Fričovi, že opožděným
květnovým povstáním 1849 v Pra ze vy vo lal přitvrzení již započaté re -
pre se a zásadně tak zbrzdil kro ky k ustavování demokratických po-
měrů v Čechách na vzdo ry prohrané re vo lu ci. Je nomže Frič svého
největšího protichůdce přežil (1890) a přičinil se o to, že Havlíčkovo
Upřímné mínění ne po d le hlo zkáze, „je nom” zapomnění.

Eminentně politický kon text ne byl Havlíčkovi jediným podnětem
k to mu, aby spěchal se svým vlastnoručně psaným Upřímným míně-
ním a s je ho odesláním hodnověrnému příteli do Pra hy. Zhru ba de set
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2 Zmíněný autograf střežil celá léta MUDr. J. Podlipský a jeho dědicové, dnes ho 
chrání Státní okresní archiv v Havlíčkově Brodě. Ještě v privátní péči bylo Upřímné 
mínění, jak ho budeme zkráceně jmenovat zde, podvakrát uveřejněno (s odbornou
péčí J. Holečka v druhém ročníku „Časopisu pro moderní filologii” 1912, a ještě
1935 – v prvním čísle roč. 1935 Baťova časopisu „Zlín”; toto druhé – nepřesné –
uveřejnění kriticky glosoval „Zvon” (1935, č. 35). Až teprve třetím vydáním, za
péče o národní klasiky po druhé světové válce, vstoupilo Upřímné mínění na půdu
Havlíčkových spisů. Ve výboru Havlíček Borovský 1955 (s. 82–89) ho tenkrát – na
své riziko a bez náležité odezvy – poprvé otiskli moderně erudovaní vydavatelé
J. Bělič a J. Skalička. (K tomuto textovému znění budou zde odkazovat naše citace
uvedením roku 1955 a stránky). – Pozdní vtažení Havlíčkovy kritiky Lady Nióly do
vrcholů autorových literárněkritických aktivit bylo v kontextu vyvolaném poklon-
kováním J. V. Fričovi a radikálním demokratům po roce 1948 odvážnou výzvou.
Při ní však bohužel zůstalo, do vědecké reflexe ani popu la ri za ce Havlíčkova odkazu 
tenkrát ani později ne pro ni kla.

1 Text vznikl v rámci projektu GA ČR 17-13671S Pub li ci sti ka a ko re spon den ce
Karla Havlíčka (hl. řešitel doc. Mgr. Robert Adam).
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let předtím se zásadní kri ti kou Tylo va Posledního Čecha za sloužil
o postupné přeorientování literárního živo ta od emo cio na li ty k uváž-
livému čtenářství i psaní, opřenému o racionální pozorování přítom-
ného světa. Teď se na to lik vžil do úlohy zna l ce ro man ti s mu, který pro -
pa go val La dou Nió lou Frič, aby ten to ideál veřejně odmítl a nabídl za
něj směřování k re a li s mu, ne si ce dost jasně pro da nou chvíli for-
mulované, ale přesto zřetelné. Ačkoliv se tak vyjádřil me zi prvními
činiteli literárního živo ta, je ho neuveřejněné „mínění” so t va mo hlo
ov li v nit zásadní de ba tu ve de nou v časopisech o tom, co Frič pro pa gu -
je (a které slibnější možno sti v současném literárním po li zanedbává).
A když se to to umlčení pro ta ho va lo (také s Fričovým přispěním) ještě
do let po Havlíčkově smrti (1856), so t va je možné počítat s tím, že se
Upřímné mínění mo hlo činně up la t nit v dobovém přijetí Fričova al ma -
na chu a v jím ovlivněném „významu”. Díky dodatečnému otištění ru -
ko pi su ale v historické paměti trvá, a jí se tu při evo ka ci literárního po -
le uprostřed bachovské éry dovoláváme.

Snad všecka pojednání o Havlíčkovi ja ko literárním kri ti ko vi za-
tím kon sta to va la, že intenzivní nasazení v denním politickém ti sku
1846–1851 a pak in ter na ce ne do vo li ly novináři, na tož pak umlčené-
mu ta len tu věnovat se kri ti ce li te ra tu ry, v níž zpočátku os l nil. Se zna-
lostí Upřímného mínění se jeví Havlíčkova účast v násilně ztlumeném
literárním proudění ja ko něco, co vyvěralo z je ho bytostných vloh
a z potřeby účastnit se literárního živo ta. Byť je v daný okamžik in-
ternován v Bri xe nu a je ho možno sti vsto u pit do veřejné literární ko -
mu ni ka ce jsou silně limitované a znamenají pro něj ri zi ko, s pomocí
přítele Podlipského překonává překážky, na první po hled nepřekona-
telné: do be re se hned za te p la výtisku La dy Nió ly z Pra hy, ry chle (mož- 
ná přes noc před Štědrým dnem 1854) vy pra cu je náčrt své úvahy o al -
ma na chu a zajistí je ho doručení zpět do Pra hy MUDr. Podlipskému.

Ja ko jediný ze známých kritiků/recenzentů, kteří o al ma na chu psa -
li do ma v časopisech (a ve d le L. Štúra, který al ma nach s nadějí čekal
a vzápětí za tra til, jak víme z je ho dopisů Fričovi ze Slo ven ska od pro -
sin ce l854 do února 1855), po su zu je Havlíček La du Nió lu v jisté
úplnosti a pod le jednotných kritérií. Re spe ktu je al ma nach ja ko pu b li -

ka ci programní, otevřenou literatuře světa, zaměřenou k ro man ti s mu,
který vyznačuje zalíbení ve svátečnosti, výjimečnosti, v ari sto kra tic-
kých pózách lyrických mluvčích, ochotných shlížet ze svých výšin
k obyčejnějšímu čtenáři – za podmínky, že je ten to čtenář ob di vu je
a snaží se upínat svou ob ra z nost k je jich ima gi na ci. 

Názorová po zi ce K. Havlíčka je protikladná ideálu romantické li -
te ra tu ry, nabízenému La dou Nió lou. O osm roků starší než Frič, je ho
politický protivník z re vo lu ce 1848/1849, prošel Havlíček školou
uměleckého kla si ci s mu, který ku l ti vo val smysl pro rozumové poznání 
skutečnosti a pro uvážlivé jednání. Má vrozený dar hu mo ru a sdělné
řeči, nastavené k ho vo ru s čtenářem, a ta kto již předtím kultivované
při víceleté tvorbě no vin.

 Nastíněnou představu čtenáře up la t nil ja ko výchozí hle di sko
v Upřímném mínění o Ladě Nió le. Vůči mno ha příspěvkům (ne jen
v oddílu věnovaném básním) se vy me zo val otázkou, zda jim čtenář
může rozumět, je st li je scho pen do brat se smy s lu veršů plných zašifro- 
vané ob ra z no sti. Nad Sojkovým ob la kem se přímo hrozí: 

Jak najdu v básni patrný důkaz, že skla da tel nic ne my s lil, nýbrž jen mlel hubou
neb perem, již ji od su zu ju vždy, a to právem (Havlíček 1955, s. 83).

Vzápětí svou kri ti c kou poznámku o au to ro vi, kterého cení spíš ja -
ko ko ke tu než ja ko tvůrce, uzavírá: 

Básník dle mého nezvratného mínění musí být rozumná hlava a ne trouba
(Havlíček 1955, s. 83–84).

V první části svého vyjádření popustí Havlíček podvakrát uz du
familiárnímu tó nu. Tak v poznámce č. 3 se svěřuje čtenáři s tím, jak se
mu sel přemáhat, aby pokračoval v čtení Kolářova příspěvku: 

Prosím Vás, nepatří-li k tomu hrdinská mysl, čísti dále dlouhou báseň, když hned
v prvních řadách stojí tak kolosální nesmysl, že bouří pluk duchů spících, já ale čtu
přec dál a za ko u s nu zas druhý, kde Helena „z lože vylítne”, přec ale proto ještě spí!!,
pak jsem ještě strávil „ten kyprý nahý prs” – pak ale jsem si myslil, že jsem dost pra co -
val (Havlíček 1955, s. 83). 
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Na to pak v poznámce č. 10 osobně kárá sy na F. Palackého „Hon -
zu”, že al ma na chu dal k uveřejnění, co nesrozumitelného na psal ve
verších pod pse u do ny mem Smil o světobolu („We ltschmerz”).

Co kri ti ko vi, který nedávno v ro li satirického básníka dokončil
Krále Lávru, principiálně vadí, je povýšenost přispěvatelů Fričova al -
ma na chu vůči jednoduššímu čtenáři a vůči vlastnímu předchůdci na
domácím po li, jakým byl F. J. Rubeš, tvůrce deklamovánky a hu mo re -
sky. K němu Havlíček cho val větší uznání, než jaké mu přiznal Vor-
líček (prý Tyl naučil české lidové vrstvy číst bele tri stic kou pró zu,
Rubeš jim přiblížil řeč veršovanou). „Takoví ti Vorlíčkové, So j ky,
Stra ky,” iro ni zu je Havlíček pyšné mladé přispěvatele z La dy Nió ly,
„nasazují u nás tón tak vysoký, ja ko by oni sa mi by li Mi c kie wi czi
a Lessingové. Chlap píše o Rubeši a přizná se sám, že o je ho živo tu mu 
málo známo by lo. Ja ko by žil v Ame ri ce”. Ostatně prý Vorlíčkův
životopisný nástin v al ma na chu „je zbytečná práce”, uzavírá Havlíček 
útočně: 

[…] skutečné ocenění Rubše to přece není, a pouhá re ko men da ce, tu by potřeboval
spíš Vorlíček od Rubše než Rubeš od Vorlíčka (Havlíček 1955, 83–84).

Namyšlenost vytkl první kri tik také názvu al ma na chu: chce prý
působit učeně a tajuplně, ale „míchati li te v skou (bez to ho krom to ho
silně podezřelou) my to lo gii se slo van skou, a i kdy by to ho ne by lo, je
ti tul na každý způsob hledaný, manerýrovaný” (Havlíček 1955, s. 82).

Ačkoli dříve nešetřil chválou na to, co kde na psa la B. Němcová,
v Upřímném mínění je vůči její pohádce i povídce v al ma na chu
zdrženlivý. Již sa ma její účast na něm mluví o příklonu jedinečné
vypravěčky k vli vu Fričovu. 

Ta pohádka O dvanácti měsíčkách je velmi hezká, ale ještě by byla lepší, kdyby
byla celá psána česky (Havlíček 1955, s. 84–85).

Použité slovenské výrazy prý vadí Čechovi, uplatňuje kri tik své
zaujetí pro ti slovenské od lu ce, „a pro Slováky by mu se lo být všechno
slovenské”. S ji stou ostražitostí tak Havlíček nad ha zu je, je st li snad
Němcová nepřijímá Fričovu výzvu povznášet současnou literární

práci propojením inspirací z H. He i na se slo ven skou písní a tak la dit
stru ny literární tvořivosti k slovanskému ro man ti s mu. Podobně, zdá
se, má au tor Upřímného mínění iniciátoru La dy Nió ly za zlé, že
nejlepší česká vypravěčka to ho času na psa la pro al ma nach (třeba na
je ho žádost?) no ve lu s tajemstvím (Se stry). Ten to žánr, ukotvený ve
vypravěčství dávném a udržovaný v novodobé literární ko mu ni ka ci
pro svou napínavost, byl pro Havlíčka, jak ukázala je ho už o de set
roků starší kri ti ka Posledního Čecha, zastaralý, vypočítaný na nevybí- 
ravé čtenáře. Nad Se stra mi do kon ce za uvažoval, že to mohl být vzhle -
dem k vynikajícímu vypravování nejlepší příspěvek al ma na chu. „Ale
musíte sám říci,” dovolává se so u hla su sobě blízkého čtenáře (mohl
jím být MUDr. J. Podlipský), „že ty věci se pro každou zem stejně
hodí a že jste již mnohokrát jistě co si takového četl” (Havlíček 1955,
s. 86).

Bed li vou po zo r nost věnuje Havlíček ve svém Upřímném mínění
textům nadepsaným Fričovým jménem, pse u do ny mem či jen šifrou.
Jen ma lou část z nich hodnotí ja ko výkony hodné po zo ru. Tak ho za -
uja la báseň Velikáni, podepsaná zkra t kou St. (jin de za stu pu je jméno
Frič), a vy s lo vu je přání po znat au to ra: 

Velikáni je něco, a dobře pracováno, ale taky je trochu těžko zcela jasně rozumět,
co mínil pan básník. O tom bych rád věděl, kdo jest: z této básně, je-li myšlénka jeho
vlastní, a z toho bohdanečského dopisu ob je vu je se přece duše (Havlíček 1955, s. 83).

Co z Fričových příspěvků v al ma na chu zce la odmítá, jsou te x ty
programní. Jde o vstupní lyrické básně („Je ho Zmrtvýchvstání jest
item podobný božský ne s mysl, zas jen nevkusné nahromadění tropů,
ale žádné idey”). Nejhůř v Havlíčkově „mínění” do pa d la pró za Život
sváteční. Frič v ní doporučil ústy básníka ja ko nosné zdro je příští
české literární tvor by slo ven skou li do vou píseň, umocněnou podněty
z po ezie H. He i na ve slovanský ro man ti s mus. Ten posuzovatelé La dy
Nió ly, zaujatí pro ti „cynickému” He i no vi, od vrhli. Havlíček měl k od-
mítnutí Fričovu „ro man ti s mu” jiný důvod: je mu ležela na my s li ná-
rodní specifičnost li te ra tu ry vůbec a české zvláště.

V posouzení Živo ta svátečního pod lehl ji nak uvážlivý kri tik osob-
ní ne v raživo sti vůči Fričovi: za tra til i sa mu je ho vůli se ja ko básník
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pre zen to vat. Ja ko by nevěděl, že literární po le v každém čase zaplňují
spíš ta len ty druhého než prvního řádu, a že těch prvních je k literár-
nímu živo tu i k vývoji slovesného umění zapotřebí ja ko so li. Ztra til ze
zřetele, že se vyjadřuje k výkonu jed no ho ta len tu v literárním životě
již etablovaného, že není na něm, aby so u dil mladého muže s enormní
ctižádostí stát se první au to ri tou a hy ba te lem české literární scény, so t -
va se této možno sti poprvé cho pil. Prý nemá žádný ta lent: 

Život sváteční je pro mne důkazem, že z mladého Friče nebude nikdy pravý
básník. Ze všeho se u něj jeví jakási démonická ctižádost, ta sice může člověka časem
došroubovat k tomu, že něco obstojného na svět přivede: ale pravá matka dobrých
prací beletristických zůstane přece jen zalíbení v tvoření samém. Když tak přečte
člověk ten dlouhý Život sváteční – a je k tomu mnoho trpělivosti potřeba, protože
skoro nic neláká k dalšímu čtení –, zeptá se celý vyjeven: Co to je? Nač? Napsal to
kvůli té jedné dětské pohádce, neb chtěl jen mluvit o Heine, neb chtěl odbýt svou
známost slovenských písní a obyčejů? Konečně po delším rozmýšlení vidíme, že se
mu jen vůbec o to jednalo, něco napsat (Havlíček 1955, s. 85).

Ja ko zkušený pu b li ci sta ví Havlíček v ty chvíle, že co píše, může se 
za ti sku i pozměnit. Jistých sty li sti c ky komunikačních variací se
dopouští sám. Upřímné mínění píše střídavě ja ko do pis důvěrnému
příteli a ja ko kon cept literárního po su d ku; pošle ho však ja ko osobní
psaní. Snad i vzhle dem ke svým ústupkům vůči „normě” kritického
posouzení literárního díla a v obavách z úředního po sti hu na de psal
svůj ru ko pis Upřímné mínění o al ma na chu La da Nió la. Sub stan ti vum
„mínění” se ještě v Příručním slovníku ja zy ka českého vykládá ja ko
„přesvědčení, názor, úsudek, so ud, domněnka”, po uka zu je te dy do -
dnes k sub je ktu mluvčího. Ad je kti vu „upřímné” se pak pod le téhož
slovníku z nám blízkého času přisuzuje také význam „otevřené”. Nad -
pi sem svého au to gra fu te dy Havlíček sli bo val MUDr. J. Podlipskému
a nějakým společným osobním známým „svůj otevřený názor”. Bě-
hem psaní možná pozapomněl, že je ho osobní výhrada k Fričovu
nedostatečnému ta len tu v te x tu, který zasílá druhé osobě, zůstává,
a tím se stává potenciální urážkou oso by třetí, jím označené vlastním
jménem. Je di nou polehčující okolností tu snad zůstává, že osobní od -
su dek je skryt v písemné zásilce důvěrnému příteli jich obou. 

Po onom příkrém výroku pro ti svému protichůdci se Havlíček
vrací v Upřímném mínění do ro le uvážlivého hod no ti te le zbylých
příspěvků v al ma na chu. Ale už má přiostřeno. Zmínili jsme námitky
vůči povídce Se stry od B. Němcové. Příspěvek Z Ve ne cie postaví do
nepříznivého světla už tím, že o je ho au to ro vi předešle: 

Ten pan Sojka, »s duchem byronským«, jak o sobě praví, telátko… ( Havlíček
1955).

Ale ne byl by zkušený pu b li ci sta a iro nik, kdy by na závěr svého
Upřímného mínění… ne zo pa ko val svou chválu na jed nu sa ti ru ve
formě do pi su (Z Bohdánče), která Fričův al ma nach uzavírá. Au tor sa -
ti ry (sám původce al ma na chu), se tímto výsměchem Českému mu zeu
soli da ri zu je s mno ha rozličně laděnými kri ti ky in sti tu ce, která ko la bo -
ru je s ba cho v skou represí. Ta kto podané ru ce Havlíček rozumí: nad
poslední ned lo u hou sa ti rou v Ladě Nió le vzdává chválu al ma na chu,
od kterého se předtím v Upřímném mínění… až na výjimky di stan co -
val. Německý frazeologický výrok „En de gut, al les gut”, který ci tu je
v samém kon ci svého rukopisného posouzení, se možná pro Havlíčka
osobně lomí do úsměšku.

Na rozdíl od dalších recenzentů La dy Nió ly (so t va ko ho z nich bu -
de číst, a nejvýš jen dodatečně, když už se celá česky vedená veřejná
de ba ta o al ma na chu uzavře) se Havlíček zce la věcně staví k Puškinovi 
i k He i no vi, k nimž se Fričův al ma nach přihlásil ja ko k uměleckým
autoritám či vzorům od ji nud. Nepohoršuje ho žádný z nich. Jen pod ot -
k ne, že ani v jed nom případě nemá po ru ce originální text pro po so u-
zení překladu. K Ben d lo vu českému „Bakčiserajskému fontánu” dík
své zna lo sti ruské li te ra tu ry a ve jménu svého pro gra mu slovesného
umění národně reprezentativního poznamenává: 

Že ale má Puškin hezčí věci na překládání, ale taky těžší (totiž básně v duchu
ruském psané), to je jistá věc (Havlíček 1995, s. 83).

Své kritické vyjádření k Ladě Nió le píše Havlíček v předpokladu,
že ru ko pis (se bou nepodepsaný) zašle co možná neprodleně pražské-
mu příteli bez udání je ho jména i ad re sy. Nasnadě je te dy sty li za ce
připomínající osobní do pis, sem tam se přímo obracející k druhé nej-
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menované osobě. Ta kto je čtyřstránkové Upřímné mínění…, datované
Bri xen 23/24.12.1854 (i díky komunikační tísni, za níž vzni ka lo),
disponováno os lo vo vat každého, kdo je bu de číst. Má blízko k te x tu
publicistickému: vlastnímu pojednání předchází název, a ne oslovení,
patřící k osobnímu psaní. Na rozdíl od článku, který by vyšel v no vi-
nách/časopisu, však musí potenciální zájemce o čtení požádat ma ji te le 
ru ko pi su a ten mu za se pak vrátit. (Možná jen díky to mu, že původní
adresát na svém vlastnictví trval a je ho dědicové to re spe kto va li, se
Havlíčkův au to graf ucho val až po naše dny.)

Dlo uho do bou eliminací Havlíčkovy účasti v dobové re ce pci La dy
Nió ly (a té události ja ko ce l ku) se sto r no val je den podstatný pro gram
českého literárního živo ta a práce, koncipovaný ni ko li z po zi ce snílka
z cizích luhů, ja ko byl J. V. Frič, ale z uvážlivého obzírání českého
světa a je ho palčivých potřeb. Upřímné mínění fo r mu lo val iniciátor
české politické pub li ci sti ky z let 1846–1851 a její uznávaný hrdi na,
navíc populární sa ti rik, od pro sin ce 1851 izolovaný od veřejného
živo ta v Čechách internací v Bri xe nu na do bu neurčitou. V pro sin ci
1854, kdy se vyjadřuje k Fričovu počinu, je už netrpělivě nakročený
k návratu domů.

Tam ho však nečeká svo bo da, ale další pronásledování. Di sku se
o Ladě Nió le, probíhající v domácím ti sku, se te dy nezúčastní. To, co
tam z ní lze číst, napovídá, že by je ho Upřímné mínění by lo posílilo

od por pro ti ro man ti s mu, jak ho pro pa go val Frič. Do plni lo by v do bo-
vém společenském povědomí názory šířené časopisem Ob zor. Ten
v několika příspěvcích z května 1855 usvědčil Friče, že neuznává,
a do kon ce ani nezná ty činitele v domácím literárním po li, upjaté
k objevování národní specifičnosti, a jen slepě doporučuje vzo ry cizí.3 

Dobový kritický ohlas La dy Nió ly nabízí přímo lichotivý ob raz
českého literárního živo ta uprostřed padesátých let. Me zi prvními se
ze zce la osobních důvodů oz val re cen zent odlišného vku su F. M. Klá-
cel, cítící se právě poškozen nedávným upozaděním ka m si do okrajů
literární scény (soli da ri zo vat se s perzekuovaným, byť z jiných důvo-
dů než Frič, chápe ja ko výhodné). Odmítavé sta no vi sko k al ma na chu
vy s la ly z Vídně Slovenské no vi ny, placené za to, aby české literární
po le du si ly. Argumentují ob ra nou platných morálních hod not, které
prý La da Nió la rozvrací. Sho dou šťastných náhod se k Fričově
iniciativě v celé sérii příspěvků vy s lo vil v květnu 1855 časopis Ob zor,
vydávaný si ce jen po několik měsíců, ale disponující si la mi schopný-
mi obzírat a po su zo vat literární po le ve směru národní specifičnosti.
V je ho re da kci se v blízkosti K. J. Er be na a K. B. Štorcha eta b lu je kri -
tik V. Zelený. Ten v několika uvážených krocích předvede, že se be-
středný Frič ig no ru je slibné výkony současné li te ra tu ry v objevování
národní specifičnosti a repre zenta tiv no sti, a jen jí vnu cu je vzor ci-
zorodý.

Upřímné mínění Havlíčkovo, v čas prvotního ohla su La dy Nió ly
neslyšitelné, vrha lo do živé pře jiné podněty. A že vycházely od
prvního Fričova politického protichůdce, ne s la je výrazně kontrastní
představa literární práce a způsobů čtení. Když to mu to za kla da te li
politické žur na li sti ky a statečnému sa ti ri ko vi z Bri xe nu po le tech
přibývalo po náměstích českých měst rok od ro ku pomníků, ne byl to
pro Friče důvod, aby aspoň je den z Havlíčkových do sud neznámých
článků pro ti němu zůstal u svého ma ji te le, který ten ru ko pis držel
(přinejmenším od Havlíčkovy smrti 1856) pod svou kon tro lou?

Stárnoucí iniciátor La dy Nió ly mohl být spo ko jen, že hlas přední-
ho politického protivníka v odezvě na je ho al ma nach je umlčen. Přes-
to se však roz hodl k dalšímu „reinterpretačnímu” ge stu.

3 Daleko radikálnější nesouhlas s ro man ti s mem projektovaným v Čechách Fri-
čem vyjadřoval Ľ. Štúr, al ma na chem pobouřený, v psaní z 11. února 1855: „kam-
pak jsi zabloudil, Jozefe? Myslíš-li vést svět slovanský na smradlavé výpary hnijí-
cího západního světa? […] Nikdy mi ovšem nenapadlo, že bys Ty tam směroval,
odkud jen morový duch vane, jehož světu našemu, pakli žiti chce, štítiti se třeba.”
Štúr zapřísahal druha z Čech, aby „k jiným studním spěchal občerstvit se, a pro
všecko Tě prosím, abys, nechaje vyzáblin romantických, obrátil se k študiím poesie
i života slovanského a pak také k seznání snah starožitných klasických...” (Štúr
1956, s. 326). Pro Čechy byl slovanský ro man ti s mus slučitelný s inspirací ro man ti s -
mem západním (pro Ladu Niólu ho re pre zen to val jmenovitě Heinrich Heine), kdež- 
to Štúr jakoukoli návaznost tohoto druhu odmítal; doporučoval naopak domácí/slo-
vanské od cizího/západního separovat, aby se domácí ne na ka zi lo. (To zčásti re zo -
no va lo i v Čechách.)
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Lada Nióla ve Fričových Pamětech

Když se po víceletém po by tu v evropských zemích mi mo Ra ko us-
ko vra cel ro ku 1879 domů, potřeboval J. V. Frič učinit ne je den krok,
aby svou pověst zba vil prohřešků z mi nu la a mohl působit v českém
veřejném životě ja ko jistá au to ri ta. Osobním ujednáním s Ju liem
Grégrem, vůdcem mladočeské stra ny a ma ji te lem „Národních listů”,
se stal tajným re da kto rem těchto vlivných no vin. Za ji stit si renomé
v široké kulturní veřejnosti a v národní paměti, k to mu ne se be kri tic-
kému sni v ci po mo hlo pe ro dychtivé psát. Dva díly obšírných Pamětí
(1886 a 1891) by ly s to přesvědčit i je din ce, kteří ne c ti li Fričova dra -
ma ta a básně, aby to mu to muži netuctového jednání a krkolomného
běhu živo ta přiznali literární ta lent. V širší veřejnosti se navíc memoá- 
ry cti ly ja ko pravdivé sdělení pi sa te le o dosavadním běhu vlastního
živo ta. Te pr ve školení historikové časem začali osvětlovat, že ten to
žánr autobiografického vyprávění vycházel u Friče vstříc potřebě
stárnoucího „ro man ti ka” zba vit svůj životní příběh, bohatý na im pro -
vi za ce a bezděčné i vědomé zámlky a pro hry, všeho nejasného, ne - li
problematického, a vy ba vit ho pro budoucí čtenáře kro ky přitažlivý-
mi, ne - li příkladnými. (Vypravěč memoárů se nevrací k mladším eta-
pám svého živo ta, aby vy ložil, co ho po tka lo a jak si v té které si tu a ci
vedl, ale aby sa ma se be představil tak, jak chce, aby sym pa ti c ky ožíval 
v myslích pamětníků: ne jen on sám, ale i akce, jichž se osobně účast-
nil, hnutí, k nimž patříval.) 

Na to, že v Pamětech musí po dat i příběh La dy Nió ly ve své in ter -
pre ta ci, ho možná upozorňoval zvýšený zájem pražské kulturní veřej-
nosti a pub li ci sti ky let osmdesátých o al ma na chy vydané v padesátých 
le tech. Interních diskusí, které ten to zájem přiživo va ly a snad i ko ri go -
va ly, se Frič třeba na pozvání osobně účastnil – při nich mo hly zaznít
otázky pamětníků, na které sám třeba odpovídal vyhýbavě ane bo ne -
rad. 

 V nedlouhé pasáži druhého dílu Pamětí Frič baga te li zu je snad
všecko, oč mu po návratu z komárenské pe v no sti do Pra hy zja ra 1854
v Ladě Nió le šlo. Hrstka přispěvatelů prý by la zatím bez valné literární 

zkušenosti, šlo te dy jen o vzkříšení  n á r o d n í  po ezie – „a přece nám
vyčítali cizáctví!” (Frič 1891, s. 497). Naštěstí se dočkali i uznání, al -
ma nach přivítal F. M. Klácel na Moravě a prof. Hanuš v Pra ze. Iniciá-
tor al ma na chu za to mu sel být pochválen žijícími kla si ky. Tak prý re -
da kto ru Fričovi vzkázal někde z ven ko va blahopřání J. K. Tyl, pro
předpokládaný druhý ročník al ma na chu mu přislíbil svůj příspěvek
K. J. Er ben. Jak přispěl pod le Pamětí k příznivému uvítání La dy Nió ly
Ka rel Havlíček (její zatím umlčený zásadní kri tik)? „a rovněž Ka rel
Havlíček v privátním do pi se dru Podlipskému dal mi gra tu lo va ti, když 
mu byl přítel nový al ma nach za slal přímo do Bri xe nu”. Jak je vidět,
v pozdním převyprávění ucho val Frič z reálného průběhu členité akce, 
která kdy si proběhla od kon ce ro ku 1854 do následujícího ja ra a Hav-
líčkovo Upřímné mínění… podmiňovala, jen Podlipského doručení
La dy Nió ly do tyrolského vyhnanství a Havlíčkovu po chva l nou od po-
věď v osobním psaní témuž zprostředkovateli. Za to však zásadně
změnil ob sah a ráz Havlíčkova „do pi su” ve svůj prospěch: je mu prý
i sám Ka rel Havlíček k vydání al ma na chu blahopřál (gratulací se vy -
ka zo vat nemusí, když by la pod le je ho výmyslu adresována Pod lip-
skému).

V oné části druhého dílu svých Pamětí, věnované převyprávění
všeho, co si pa ma to val o prvním přijetí La dy Nió ly, ještě stačil zestárlý 
Frič sdělit, že La da Nió la se mladým líbila, ale starým po chu ti zro v na
ne by la (a ta ky je den z těchto „starých”, prof. Staněk, Fričův strýc, prý
„na pro sto se l hal”, když v jednání stran vydání druhého ročníku al ma -
na chu něco nepředal, něco za tlo ukl).

Proč kon cem živo ta po dal Frič o Ladě Nió le „vzpomínku” tak
vzdálenou záměrům a vzru chu, který al ma nach v půli padesátých let
sle do val a vy vo lal? Ro li v tom nesporně hrála vrozená záliba v li cho ti- 
vé auto sty li za ci, kte rou mu kdy si nad Živo tem svátečním příkře vyčetl
K. Havlíček. O důvod víc, aby se na ode zvu La dy Nió ly a hlavně na
Havlíčkovu kri ti c kou účast při ní zapomnělo. Přihrával také pozdní
věk, kdy se i Fričovi, dlo u ho schopnému žít v provizoriích a im pro vi-
zacích, zachtělo zklidňujících ji stot. Proč raději neproměnit příběh své 
La dy Nió ly tak, aby se v něm účast K. Havlíčka, v mládí nejobáva-
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nějšího „kon ku ren ta”, ne zre duko va la na jed no blahopřání Fričovi,
tlumočené navíc jen v do pi se společnému známému? Vždyť Upřímné
mínění… zatím ne by lo publikováno. Pamětníků události se mo hlo ne -
d bat; šlo v první řadě o je din ce v přátelských kon ta ktech s MUDr.
J. Podlipským, s je ho ro di nou a dědici, a těch nutně by lo málo a s ča-
sem jich ubývalo. Že tím svou účast v literárním životě uprostřed
padesátých let, so t va se do stal z vězení dík jedné amne stii, připravil
o po ložku z nejzávažnějších? Za to se starý muž zbaví jed no ho počinu,
je hož třpyt tenkrát vážně zprob lema ti zo val úhlavní protivník
K. Havlíček. Zásadní ma ni pu la ci s vlastní zkušeností si Frič do vo lil
díky pětadvacetileté prodlevě, která od zažité události up ly nu la.
Počítal s tím, že ne jen důvěřiví čtenáři, ale i historikové a dějepisci li -
te ra tu ry mo hou dát a dají přednost jedné snad no dostupné kni ze
Pamětí (nedlouhé pasáži v nich) před pročítáním několika časopisů
a dalších dostupných pramenů v domněnce, že uvážlivý au tor vy stihl
někdejší zásah La dy Nió ly do literárního živo ta přesněji, než by to
dokázal profesionální vykladač ze svého mno hem delšího, navíc
několikerého od stu pu.

Iniciativní krok k reha bi li ta ci Havlíčkova Upřímného mínění… a k
ocenění této úvahy v dobové re ce pci Fričovy La dy Nió ly učinil K. Ka -
z bun da v třetím sva z ku své havlíčkovské bio gra fie, vydané se znač-
ným časovým prodlením po dokončení ru ko pi su. Ačkoli se úvodem
k to mu to podrobnému ob ra zu odřekl sle do vat Havlíčka ja ko spi so va -
te le a literárního kri ti ka, přece se třetí kni ha je ho bio gra fie do tkla
Havlíčkovy po le mi ky s Fričem stran La dy Nió ly (a Fričovy od ve ty za
ni v Pamětech). Tím Ka z bun da upo zo r nil na téma za letitého ku l tu
radikální de mo kra cie tabuizované a do tud patřičně nerevidované. Bo -
hužel nestačil jed no heroické ge sto K. Havlíčka vnést do evo ka ce je ho 
živo ta na kon ci in ter na ce v Tyrolích; tak se i v je ho mo no gra fii mluví
o Havlíčkovi neustále skličovaném opakovanými ne z da ry příbuzných 
a přátel z jednání na nejvyšších místech ve Vídni ve prospěch je ho
návratu domů. Kdy by se do těchto únavných beznadějí, s ni miž se
Havlíček kon cem ro ku 1854 svěřoval přátelům, včlenil je ho příběh

s uta je nou účastí v literárním životě Čech, na by la by i těžce zakoušená 
in ter na ce pro ti pól opovážlivého činu ve prospěch národní ku l tu ry.

O sklo nu J. V. Friče pozměňovat v pozdních písemných svědec-
tvích své starší jednání ve vlastní prospěch se v české kulturní paměti
lec cos tra do va lo. V začátku sporů o smysl českých dějin vy z val hi sto -
rik Jan He i d ler k to mu, rozlišovat ve Fričových Pamětech smyšlenku
od mapování původních osobních postojů a činů. Zastával názor, že
Fričovy Paměti ja ko ce lek vyznačuje „idealizující sebepojetí” je jich
au to ra. Vysvětluje to je ho psychickým ustrojením: 

Frič ne do vedl viděti nazpět mi nu lost, jaká byla, jeho te m pe ra ment a fan ta zie jí
dávaly barvu přítomnosti, která jej právě tísnila; /další část věty podtržena/ on
promítal názory a hodnoty let osmdesátých do re vo lu ce 1848 (He i d ler 1912, s. 46).

Dále hi sto rik upřesňuje: 

[Frič] Staví svoji osobu v popředí ,radikální strany‘ roku 1848 […], jako by byl
býval jedním z vůdců radikálů, vlastně jejich vůdcem… (He i d ler 1912, s. 50), 

ale on byl v r. 1848 „jen literátem a pak stu den tem”, o po li ti ku tenkrát
ne d bal; „ne na p sal ani jed no ho článku do no vin, ne pro m lu vil ani na
jediné politické schůzi” (He i d ler 1912, s. 51); v studentském hnutí ho
prý zajímalo jen svatodušní povstání. – Pod le He i d le ra te dy Frič, který 
se po návratu do Čech 1879 přihlásil k mladočeské straně, v Pamětech
zkre s lil účast „radikální stra ny” v ro ce 1848, zveličil své postavení
v ní, „promítl veliký státoprávní a demokratický boj obou národních
stran z let osmdesátých do revolučního ro ku 1848” (He i d ler 1912,
s. 59). Snad ne p sal ne pra v du úmyslně, připouští znalý hi sto rik; činil
tak ovšem ve svůj osobní prospěch ve sna ze získat si po letitém
vyloučení z rakouských zemí včetně Čech – po návratu do Pra hy –
ochra nu mladočeské stra ny, k níž se přihlásil. Pro hi sto ric kou ce nu
zpráv (odpovídá He i d ler o málo později svému opo nen to vi H. Tra u bo -
vi, který spěchal J. V. Friče obhájit) „Nemá význam, zda li by la ne pra -
v da napsána úmyslně či neúmyslně, roz ho du je, že je to ne pra v da.
Úmyslnost či neúmyslnost napsání ne pra v dy má význam pro ocenění
po va hy au to ro vy” (He i d ler 1913, s. 447).
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Naše ohledání literárního po le v prvních dnech a týdnech, kdy tam
ja ko no vin ka vsto u pi la La da Nió la, přistihlo Friče dychtícího po nej-
vyšším uznání v národní kultuře, kde by mu nestínil Ka rel Havlíček.
Jde ve své „re kon stru kci” tak da le ko, že plodný roz ruch, který za mla -
da svým opovážlivým al ma na chem vy vo lal, pozdním převyprávěním
v Pamětech od so u dil málem k zapomenutí.

Ale třeba se mu na sky t la příležitost upotřebit svo ji zkušenost s La -
dou Nió lou ku prospěchu nastupující ge ne ra ce, když pomáhal při
vydání al ma na chu Máj (1858)? To to manifestační vystoupení literár-
ně průbojné mládeže vyšlo jen čtyři ro ky po Ladě Nió le; ovšem te h dy
se již česká společnost po ma lu, ale jistě zba vo va la zátěží z dob ba-
chovské re a kce, přibývalo důvěry ve všeobecný po krok a vo l nost
v umění, jež to mu to vze stu pu slouží i ve prospěch svůj, svých tvůrců a
všeho světa. Ge ne ra ce literárně nadaných lidí, kteří v da tu svého
narození měli rok 1830 a léta nejblíž následující (někdy ko lem 1848 se 
začali rozhlížet po životě a ne d lo u ho na to hle da li, kde uveřejňovat své
prvo ti ny – Ne ru do va báseň Z času za živa pohřbených pochází již z ro -
ku 1854), se mo hla dychtivě chápat pomocné ru ky, kte rou jí nabídl
světem zběhlý a na literárním par ke tu již ostřílený třicátník, v ten čas
ještě žijící v Pra ze… 

S čím však iniciátor La dy Nió ly a pamětník jejího přijetí od sklon -
ku ro ku 1854 do ja ra 1855 své pokračovatele rozhodně neobeznámil,
by lo odmítavé hodnocení je ho pro gra mu z pe ra K. Havlíčka, v ru ko pi -
su uchované. Znát to to Upřímné mínění či o něm po uze vědět, mohl
být nástup májovců průbojnější a ru ko pi sy jednotlivých spoluautorů
al ma na chu diferencované ještě ji nak, než jsou. Pra vda: kon ve r gen ce
začátečníků ko lem J. Ne ru dy k Havlíčkovi tu exi sto va la: Májovci si
svého zno vu a zno vu zapovídaného předchůdce hleděli přiblížit tím,
že ve svých tiskových orgánech i ji nak pub li ko va li je ho básně, do sud
šířené hlavně v opi sech. Ale vědět o je ho Upřímném mínění, by la by
se ta to návaznost utvářela ofenzívně.
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Ali ce JEDLIČKOVÁ

Ústav pro českou li te ra tu ru 
Aka de mie věd České re pu b li ky

Kra ji na ja ko atmosféra
Co mě naučila Jar ka Janáčková

    Jaroslavě Janáčkové k jejímu jubileu

Ke y words: Ja ro s la va Janáčková, Alo is Jirásek, no vel, na rra ti ve, plot, lan d s ca pe,
picto rial mo del 

Klíčová slo va: Ja ro s la va Janáčková, Alo is Jirásek, román, vyprávění, děj, kra ji na,
piktoriální mo del 

Abs tract

Literary historian Jaroslava Janáčková has been inquiring into Czech li tera ture of
the 19th century for several decades. In order to pay homage to her subs tan tial con tri -
bu tion to the knowledge of the period and de ve lopment of fiction poetics on the
occasion of her birthday, the author of the paper sum ma ri zes some of the crucial
appro a ches of Janáčková´s research to apply them further in analyzing a novel by
Alois Jirásek, on whose work she focused mainly in the 1980s.

Literární historička Jaroslava Janáčková zkoumá českou literaturu 19. století již
řadu desetiletí. Se záměrem ocenit u příležitosti jejích narozenin její podstatný přínos
k poznání tohoto období a vývoje poetiky prózy shrnuje autorka příspěvku některé
klíčové přístupy v bádání Jaroslavy Janáčkové a následně je uplatňuje v analýze
románu Aloise Jiráska, na jehož dílo se jubilantka soustředila hlavně v osmdesátých
letech.

Článek připsaný jubilantce by měl být prodchnut autorskou skrom- 
ností. Jistá neskromnost mého záměru spočívá v tom, že se vedle
badatelských výsledků jubilantky budu podrobně zabývat analýzou
jednoho literárního textu. Ale je to text, který patří k podstatné oblasti
jejího zájmu, a pokusím se jeho prostřednictvím ukázat, čemu jsem se

od své učitelky profesorky Janáčkové naučila. V tom bude můj žákov- 
ský hold a příležitostně v něm promluvím i z pohledu osobní zkuše-
nosti. Dovolím si proto vybočit z akademického diskurzu a namísto
neutrálního odkazu příjmením kladu důvěrné oslovení „Jarka”, na
němž jubilantka trvá a které k ní neodmyslitelně patří. Zdá se mi, že
jarní motiv v jejím jméně i jeho rázné kolokviální zkrácení ji dobře
vystihuje jako osobnost: energickou a se spoustou nápadů, pilnou –
a bez ulpívání na vlastní důležitosti.

Nejprve zrekapituluji některé nálezy, které jsme při předchozím
polokulatém jubileu učinily s kolegyní Stanislavou Fedrovou (Fe dro-
vá, Jedličková 2015); že se přitom budu trochu opakovat, je ne vy h nu -
telné a snad tedy odpustitelné. Část výzkumu věnovanou ko re spon -
denci vynechám i proto, že se jím Jarka Janáčková prezentuje v tomto
čísle. Pokusily jsme se tehdy o vystižení metodologií, o něž se ba da -
telka opírá, inspiruje se jimi, vytváří k nim vlastní alternativu nebo je
aplikuje takřka intuitivně. To je adjektivum, které by mnozí z ba da tel-
ského prostoru nejspíš vykázali, ale pokusím se jeho oprávněnost
obhájit. A to nejen ve vztahu k „literární a metodologické intuici”
autorčině, ale hlavně k dobovým okolnostem. Zkusme si pamětnicky
připomenout nebo představit uzavřené hranice nejen mezi státy, ale
i mezi badatelskými kulturami, státem kontrolovanou distribuci vědě-
ní a rozdělený svět bez internetu. V aktuálním kontextu těchto měsíců
možná bude představa takové uzavřenosti a jejích důsledků přístup-
nější i pro mladé badatele. Začnu postupně, vlastní zkušeností z první
poloviny devadesátých let: mé doktorské práci o adresátovi vyprávění
vytkl zahraniční kritik, že nereflektuje teorii fikčních světů. Práce
vznikala na „přelomu časů”; brzy po něm se mi podařilo vycestovat do 
Rakouska a posbírat během šesti týdnů všechnu aktuální literaturu,
kterou bylo možno nalézt v lístkovém katalogu vídeňské univerzitní
a národní knihovny pod hesly adresát či čtenář. Publikace k teorii
fikčních světů jsem nehledala, protože jsem v roce 1990 prostě nevě-
děla, že něco takového existuje.1 Dnes naopak všeobecná dostupnost
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vědění vede k proměně literárněvědné a kritické komunikace: průběž-
né odkazování k bohaté literatuře předmětu často narušuje koherenci
výkladu, obsáhlé citace rozmývají čtenářovu orientaci v tom, jaké
poznatky vlastně přináší autor sám; recenzenty vědeckých statí zase
vybízí k tomu, aby vytýkali autorům absenci reflexe nebo i pouhé
přítomnosti toho či onoho sekundárního textu, byť ho ve výkladu
možná vůbec nepotřebovali. To není jen pohled konzervativního ška-
rohlída na současný vědecký diskurz: je to také vhodný předmět srov-
nání, chceme-li vyjádřit povahu Jarčina vědeckého psaní. A nyní se
zkusme vrátit ještě hlouběji do minulosti, do situace téměř absolutní-
ho, jen místy „děravého” a jednotlivými publikacemi či ineditními ba -
da telskými výstupy „podloudně” prolamovaného uzavření společnos- 
ti v sedmdesátých letech, kdy západní teorie byly šmahem ide o lo gic-
ky diskvalifikovány jako nežádoucí škodlivé vlivy, a to aniž by větši-
na domácího publika měla příležitost je poznat. Základ teoretické
diskuse a systémové opory tehdy tvořila domácí tradice (resp. její ide -
o lo gicky přijatelné části), ze světa to, co již dávno bezpečně ab sor bo -
vala, a na druhém místě vědecké kultury, s nimiž bylo možno ko mu ni -
kovat na jedné straně železné opony. Právě ta polská představovala
nejen pro Janáčkovou, ale pro české bádání vůbec významný prostor
dia logu a inspirace.

S tímto vědomím zku s me shrno ut přístupy, které Jarčinou prací
chro nolo gi c ky procházejí a kombinují se, a me to do lo gie, z nichž vy-
cházejí ne bo kterým se blíží, a to s jednotlivými exem pli fika ce mi je -
jich užití. Zaprvé je to pojetí literárního díla ja ko jedinečného význa-
motvorného ce l ku na průsečíku žánrových konvencí, literární ko mu -
ni ka ce i šířeji pojatého literárního pro vo zu; východiska tu představují
česká strukturální analýza literárního díla, dějiny české re ce pce žánro- 
vých prototypů z velkých li te ra tur; německá recepční este ti ka a polská 
te o rie literární ko mu ni ka ce2. Jarčino stu dium okolností psaní a pu b li -

kování do jisté míry předjímá i pojetí li te ra tu ry ja ko hi sto ri c ky podmí- 
něného sociálního systému – byť se nenoří do eko no mi c ko-mo cen-
ských mechanismů literárního pro vo zu, resp. nečiní je vlastním před-
mětem zkoumání, ale přihlíží k nim ja ko k podstatnému pa ra me tru
zkoumání literární pro du kce. To platí pro jednotlivé stu die i mo no gra -
fické práce. 

Na Jarčině výzkumu vyprávění, který se vždy děje v rámci po zo ro- 
vání vývoje autorské poetiky a jejího vztahu k dobovým uměleckým
normám, respektive prozaikovy snahy účastnit se na jejich formování
vlastní tvorbou, lze snadno demonstrovat výsledky bádání uskutečně-
ného s dobově limitovaným teoretickým zázemím. V monografii Ar-
besovo romaneto (s podtitulem Z poetiky české prózy, 1975) čerpá
hlavně z poznatků ruské formální školy (Tomaševskij 1970), novější
polské genologie (Głowiński 1968) a tehdy relativně čerstvé slo ven-
ské monografie Nory Krausové Rozprávač a románové kategorie
(1972), v níž shledává podněty k jednodušší konceptualizaci typů
vypravěče. Nedávno jsem – s aktuální zkušeností z projektu věnova-
ného diachronní poetice českého vyprávění – oceňovala Jarčinu pro -
ni ka vou analýzu reprezentační, introspektivní a komunikační funkce
vy pravěče v 1. osobě3 v této monografii. Dnešní jubilantka vpravdě
skromně namítala: „To víte, ale my jsme tehda neměli ty nástroje, co
máte dnes z té obří na ra to lo gie”. 

To je si ce pra vda a na ter mino logi ckou plu ra li tu dostupné te o rie
vypravěče ostatně Jarka obezřetně upozorňovala už v mo no gra fii –
zda le ka ovšem te h dy ne mo hla tušit, ko lik zčásti se překrývajících
i navzájem si protiřečících termínů ta to disciplína ještě dokáže vy pro -
du ko vat. Podstatné je však to, že na její funkční analýze narativních
jevů ve vzta hu k žánrové i jedinečné po va ze díla by zna lost novější na -
ra to lo gie mno ho nezměnila. Po kud by au to rka dnes kni hu zno vu
vydávala, z úvodu by patrně vy pu sti la úlitbu marxistické literární

321 322
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vypráví ze své vnitřní per spe kti vy o sobě, o ostatních postavách spíše zvenčí (vy-
pravěč homodiegetický, dílem intra-, dílem extradiegetický v ter mi no lo gii Genet-
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2 Ráda zde připomenu tituly, jimiž právě polská literární věda přispěla v této
oblasti podstatnými podněty bádání českému: například Sławińského Dzieło – język 
– tradycja (1974) či Głowińského Style odbioru. Szkice o ko mu ni ka cji li te ra c kiej
(1977). 



vědě. A byť ne j sou jejím zásadním zdro jem, s dobovými oko l no st mi
souvisí jed na podstatná vla st nost te x tu. Předložila jsem ju bi lan t ce
svůj do jem, že ko he ren ce výkladu se mi jeví ja ko výsledek ob di vu -
hodného soustředění na materiál i psaní samé. A připomněla jsem
kon text současného psaní, v němž rozsáhlé syntetizující te x ty vznikají 
ve chvílích vyšetřených me zi grantovými podáními, eva lu a ce mi a se -
beeva lua ce mi a množstevní produkcí studií pro klasifikované časopi-
sy. Jar ka zamyšleně do da la: „No ano, v tom byla ta badatelská izolace
vlastně pozitivní...” Snad te dy můžeme do dat také to, že nálezy v její
narativní po eti ce kromě analytického myšlení, které do vo lu je vystačit
si s omezeným pojmovým aparátem, pramení z výjimečného soustře-
dění, je hož kořeny si ce ne ro stou jen z dobové si tu a ce, ale přinejmen-
ším se tro chu napájejí i z jejích negativních aspektů. Ply nu lost výkla-
du nepramení jen z to ho, že ho neo hrožova lo množství odkazů: vy-
vstává z jasné myšlenkové li nie a Jarčiny výjimečné scho p no sti podá-
ní, je hož vy pravěčská di kce by la popsána a oceněna už v citovaném
článku (2015). Zároveň je to to psaní esencí hluboké zna lo sti celého
Ar be so va díla, re spe kti ve to ho, co Janáčková v roz ho vo ru s Da nie lou
Iwa s hi tou bilancujícím její ba da tel skou kariéru na zva la přečtením
„naskrz” (Iwas hi ta 2014, s. 59). 

Taková znalost vytváří vynikající předpoklady pro metodu, kterou
jsme s kolegyní nazvaly genetickou transformační poetikou: vyvstala
už v průběhu sedmdesátých let jako autorská varianta takřka souběžně 
se formující francouzské genetické kritiky a pracemi Jarky Janáčkové
prostupuje průběžně. Názorně ji ukazuje už rozsáhlá studie Svět Jirás- 
kova umění (1978), jež obsahuje průzkum užití pramenů díla a jejich
literární transformace, komparaci postupů v díle zrajícím a zralém, ale 
také sleduje proměny textů v pozdějších autorských úpravách spisů,
tedy pod působením dalších činitelů literárního života. A v ne po s lední
řadě i poetiku vyprávění: pozorování Jiráskových vypravěčských rolí
na cestě od poučeného vykladače k tichému po zo ro vateli. Zvláště
princip umělecké transformace pramenů Janáčková později opa ko va-
ně uplatní i při zkoumání poetiky žánrů (idyla, povídka, obraz ze
života, vesnická románová kro ni ka), ve vztahu k autorské tvorbě

i v konfrontaci s dobovou programovou formulací uměleckých nároků
(Román mezi modernami, 1988, zvláště obě raisovské studie, obsáhlé
vědecké komentáře k vydání Babičky, 1999 a 2017, a Roku na vsi,
2011, v České knižnici). A podíváme-li se na samotný Svět Jiráskova
umění v perspektivě genetické, pak vidíme, že představuje jádro
autorčina dalšího jiráskovského bádání, které se rozrostlo ve dva ob -
jemné plody: Zaprvé jsou to Živé prameny. Vznik Jiráskovy kroniky
U nás (1980). Podrobný rozbor už nebudu opakovat, připomenu jen
v bodech, proto, aby bylo toto dílo nadále vedeno v patrnosti v rámci
aktuální obnovy zájmu o genetickou kritiku: „živé prameny” nejsou
jen metafora, vztahují se totiž i k pamětníkům a Jiráskovým současní-
kům, a také k tomu, že živý, totiž lidský, či ještě přesněji experienciál-
ní rozměr budoucího literárního časoprostoru U nás si autor postupně
podkládal vlastní turistickou a pozorovatelskou praxí. A připomenu
ještě jeden zásadní moment: Jarka svou interpretaci zakládá i na per-
spektivě implicitně intermediální,4 když ukazuje, jak Jirásek do tvůr-
čích transformací zdrojů, zachycujících na jeho žádost přírodní jevy
(sestřiny dopisy například) či vlastních pozorování, promítá vizuální
principy současného výtvarnictví, například omezuje nebo tlumí ba -
revnou paletu. – Aspekt vizuality Jiráskových reprezentací nemohu
opominout, bude totiž důležitý i v připojené analýze. – Byť spisovatel
všechny svoje zdroje, zvláště „dopisovatele” nepřiznal, jak autorka
připomíná v úvodu Živých pramenů (1980, s. 14), a prameny všeho
druhu subsumoval pod metaforu „paměť starců”, nelze než přiznat mu 
uměleckou sílu skloubit množství zdrojů ve fascinující výsledek.
Troufám si vyslovit hypotézu, že „nová kronika” U nás právě díky
této narativní syntéze a sugestivitě svých reprezentací5 zůstává dílem,
které má, byť třeba ne v plném rozsahu, šanci také na nové čtenáře.
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4 Integraci intermediálního pozorování do metody J. Janáčkové v monografii
o G. Preissové, jíž dominuje pozorování „transgenerických procesů”, tj. žánrové
transformace a s nimi související proměnu literární komunikace a publika, analyzo-
vala v citované studii z r. 2015 Stanislava Fedrová.

5 Některým aspektům sugestivity jsou věnovány rozbory v monografii Viditelné
popisy (Fedrová, Jedličková 2016): Ve světle svíce. Literární portrét, který už jsme



O čtení a čtivosti, re spe kti ve pouhé čitelnosti „Jiráska” (zna l ci
vědí, jak zkreslující ta to syn ek do cha je v případě au to ra, je hož dílo se
rozpíná v takovém životním a žánrovém roz sa hu) se v poslední době
zno vu mlu vi lo v médiích, a to ni ko li snad v sou vi s lo sti s výročím au to -
ro va úmrtí, nýbrž spíše s vydáním mo no gra fie Pe tra Čorneje Jan
Žižka. Život a do ba husitského válečníka (2019). Syn ek do cha „Jirá-
sek” se to tiž nezřídka zužuje na hu si t skou tri lo gii, kte rou si čtenáři nad 
třicet let věku me cha ni c ky spojují s neoblíbenou školní četbou. Tím se 
dostáváme k fenoménu předsudečných školských zprostředkování
a ideologických nánosů, ji miž bývají díla klasiků znepřístupněna mno -
hem víc, než jak to údajně působí je jich zastaralý ja zyk, vždy zno vu
připomínaný v aktuálních diskusích o četbě. Ne bo „epická šíře”, vla st -
nost vyprávění, jejíž označení je dnes nadáno převážně negativními
ko no ta ce mi, a většina uživatelů si je ho ob sah zto tožňuje s délkou te x -
tu a nud nou mnohomluvností, aniž by tušila, že epická šíře je ve
skutečnosti kus vypravěčského řemesla či umění. Jarčino přečtení díla 
„naskrz” samozřejmě neznamená v její řeči čtení synekdochické;
znamená také „pročtení” se oněmi nánosy a patří k němu i to, co bych
si tro u fla konce ptua li zo vat ja ko „pročtení se te x tem ku l tu ry”. 

Stačí podívat se na ti tu ly pod ka pi tol její obsáhlé mo no gra fie Alo is
Jirásek (1987). Zjistíme například, že výklad možných, spíše myšlen-
kových podnětů než tvarových vlivů vyplynulých z četby Hu go va
románu Devadesát tři (1874, č. téhož ro ku) na tvor bu mladého Jiráska
za hrnu je i úvahu o možném kanálu re ce pce a přechází v obecnější po -
pis podmínek čtenářského přijetí aktuálních děl velkých li te ra tur i ko-
merčních možností prosazení je jich českých překladů. Ta to son da je
součástí obsáhlé ka pi to ly „De set let pro román”, soustředěné na léta
1875–1885 ja ko období Jiráskova usilování o románový tvar. Díla zde 
sledovaná často tematizují li do vou vzpo u ru, a poskytují tak zřetelnou
zápletku, současně však vyžadují ujasněné pojetí selské po sta vy.

V opozi ci k Hu go vu ob ra zu drsného prostého ven ko va na je to u Jirás-
ka po sta va člověka nadaného organizační energií a pronikavým myš-
lením; a byť je po le mi ka s Hu gem spíše vedlejším podnětem než zdro -
jem této kon ce pce, je jedním z neopominutelných faktorů Jiráskova
díla. Ten další vzchází z dobové žánrové no r my: Jiráskův akcent na
po sta vu a pro stor, vysvětluje Jar ka, má v polovině sedmdesátých let
příznak od po ru vůči převládající doktríně dějovosti historického ro-
mánu (1987, s. 144). Tu to vývojovou fázi Jiráskovy tvor by uzavírají
romány Skály (knižně 1887) a Pso hla v ci (časopisecky 1883–1884,
knižně 1886) – uplatňují se v nich si ce po stu py ověřené už v předcho-
zím psaní (například chro no top idy ly), zároveň však už představují
do kla dy Jiráskova uměleckého zrání. 

Psohlavce autorka opět vykládá na průsečíku nejrůznějších aspek-
tů vzniku, kritické recepce i další kulturní cirkulace díla: její po zor-
nost se i zde pohybuje mezi studiem historických pramenů, pretextů,
povahy románu samého, nakladatelské praxe, pozdějších úprav díla6

i efektů, které vyvolalo. Jeden z předobrazů Kozinova příběhu se
nabízel v pověsti, již Božena Němcová ve svých Obrazech z okolí
domažlického (časopisecky 1846) reprodukuje z vyprávění místní
stařenky. Zatímco spisovatelčině památce připsal Jirásek celý román,
stařence pamětnici možná vzdal malou poctu v dovětku k vyprávění,
v němž se stylizuje jako návštěvník kraje a setkává se s jakousi její
dvojnicí. Ta ovšem nevypráví, to už učinil vypravěč: jen vyřkne to
nejvyšší ocenění hrdiny v očích prostého lidu. Když zabydluje svět
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6 V prvním vydání bylo nářečí využito jako prostředek indi vidu ali za ce řeči po-
stav; v důsledku pozdějšího tlaku národopisců a ctitelů Chodska v 90. letech Jirásek 
přistoupil na ling vi sti c ky důsledné zobrazení nářečí (Janáčková 1987, s. 195). Tato
zvnějšku vyžádaná di fe ren cia ce řeči postav a vypravěče vedla také k zvýraznění
epického cha ra kte ru díla. Dodejme, že právě na tomto příkladu je zřetelné, jak
ošidná může být Lubomírem Doleželem ražená představa „klasického epického
díla”, jasně dělícího obě pásma řeči. Přiblížení k tomuto modelu, o patnáct let
mladší než originál (Psohlavci vyšli nejprve v „Květech” 1883–1884, 1886 knižně,
první vydání v jazykové úpravě 1898) je tu výsledkem literární, ba spíše kulturní
ko mu ni ka ce, nikoli výchozího autorského konceptu. 

někde viděli, 2016, s. 185–189, „Alle Spur des schönen ist vernichtet…” Piktoriální 
model jako zdroj atmosféry, s. 207–221, Od vidění k pozorovateli, zvláště s. 244–
–247, a další.  



příběhu, pracuje Jirásek s historickými protějšky svých postav i fikcí,
byť třeba založenou právě jeho vlastní empirií z Chodska: to platí
například pro ho stinského Matěje Přibka, který Jiráska inspiroval
k vytvoření epo nymní postavy silného bojovného vůdce chodských
povstalců. V tomto případě, vysvětluje Jarka, nevstoupil jen aktuální
svět do fikce, ale také obráceně: Hostinský se následně stylizoval do
role potomka románem proslaveného vzbouřence, a to zvláště v sou -
vi s lo sti s tím, jak se celý příběh promítl do dobové kulturní sebei denti -
fi ka ce Chodska, totiž v pořádání slavností hrdě připomínajících dáv-
nou krajovou minulost a zároveň apelujících na celonárodní součas-
nost.

Nad rekapitulací dalšího živo ta díla si uvědomíme také proměnu
je ho postavení v kultuře: Janáčková připomíná, že román byl do ro ku
1938 vydán třicetkrát a je ho po pu la ri ta srovnávána s Babičkou Bože-
ny Němcové. Čtenářské vydání, které záměrně ci tu ji, je do tisk 23.
vydání v sebraných spi sech ve Státním nakladatelství z r. 1936 a mo je
ma min ka si ho pode psa la písmem ještě ne zce la vypsaným, te dy
nejspíš ja ko školní četbu.7 Dnešní čtenář dílo možná nemá ani za ba le -
no v oněch „oba lech” výkladů a od tažitých představ, a v je ho povědo-
mí zbývají už nanejvýš parodické va ria ce Ko zi no va výroku. Přesto tu
vidím možnost, jak k některým vla st no stem díla přitáhnout po zo r nost
čtenáře poučeného, znalého ne jen syn ek do chy, ale i „dalších Jirásků”
a te dy i různých žánrových a vypravěčských poloh jeho psaní. Pso -
hlavci to tiž (odhlédneme-li od některých je jich přežitých vlastností,
ja ko je jednoznačné hodnotové dělení a s ním související explicitní
iden ti fi ka ce všeho špatného s „německým”8) jsou z hle di ska požadav- 

ků an glo saské te o rie na „umění románu” či „vypravěčské řemeslo”
román dobře napsaný. Vy po mo ci si můžeme formulací z jiného zdro -
je: když Zdeněk Pešat ve slovníkovém he s le reka pi tu lo val aspe kty
vyzrání Jiráska-romanopisce a kon sta to val, že dominantním re pre zen- 
tačním mo dem románu se stává děj vyprávěný vypravěčem, který
„sva zu je v jednotný dějový tok historické dění, individuální osu dy po -
stav, po pis prostředí i ob raz vnitřního světa hrdinů” (1993, s. 544),
dospěl vlastně k obecným charakteristikám „dobře napsaného” romá-
nu. Provázanosti složek příběhu a okrajově i textové ko he ren ce si
všimnu v následující analýze; zatímco dějová ko he ren ce je pod stat-
ným předmětem zájmu literárních vědců, té textové věnují na rozdíl
od lin g vistů po zo r nost jen výjimečně. V diachronním výzkumu po eti -
ky vyprávění se tak vynořuje důležitý předmět pozorování: můj po -
hled je zostřen aktuální zkušeností z analýz pró zy 19. století, které
ukazují, že ani ko he ren ce děje, ani narativního di sku rzu v ní dlouhá
desetiletí není samozřejmostí a patří tudíž k podstatným parametrům
dobového sta vu po eti ky. 

Z hle di ska kon ce p tu generativní po eti ky vyprávění by chom s Wo l -
fem Schmi dem (2004) mo hli říci, že Jirásek učinil šťast nou vo l bu,
když si z obsáhlé množiny dění vztahujícího se k Cho d sku a je ho prá-
vům vy bral časový úsek s relativně propojeným řetězcem událostí,
z nějž vy v stal Kozinův příběh. Přehledné vyklenutí dějových fází po -
pi su je ve svém roz bo ru Jar ka Janáčková a není třeba ho zde opa ko vat
(1987, s. 180–183). Roma nopi s co vo narativně konstrukční úsilí od ha -
lu je v uspořádání ka pi tol i ve zrychleném te m pu vyprávění v závěru
příběhu. Upozorňuje také na výchozí idylické nastavení světa příbě-
hu9 a kon flikt je din ce co by člena ro di ny s úlohou politického zástupce

obviněn jako původce vzpoury). Jarka Janáčková také připomíná, že oproti masiv-
nímu užití chodského nářečí Jirásek u německojazyčných mluvčích využil epické
konvence národní bezpříznakovosti jazyka vyprávění a ani v náznaku do jejich řeči
nezavedl němčinu, nejen proto, že tehdejší venkovský čtenář jí nevládl, ale také
proto, že ji nechtěl nijak zvýrazňovat (1987, s. 195). 

9 Idylickou matrici autorka shledává u Jiráska zpravidla na počátku povídkových
příběhů zvláště v rané fázi tvorby (Janáčková 1987, s. 97 a 176). 

7 Znamená to také, že je to čtenářské vydání s dodatečnými autorskými
úpravami jazyka postav, viz předchozí poznámka. 

8 Pochybení německých postav je vždy dáno zlovůlí a nešvarem (opilí vojáci
zmrzačí starého Řehůřka) či bezohledností a mocichtivostí (Lamminger), zatímco
Chodové sami také někdy pochybí, avšak jen z nedostatku soudnosti (masopustní rej,
který se změní v protest s inscenovanou smrtí utlačovatele) nebo z unáhlenosti ve
spravedlivém rozhořčení (záměr zaútočit na zámecké panstvo a úředníky po ozná-
mení ztráty práv, který se Kozinovi spolu se strýcem Hrubým podaří zvrátit; přesto je
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společenství. Troufám si ovšem do dat, že idy la v expo zi ci Psohlavců
představuje po uze vhodně na sto le nou mi nia turi za ci žánrového sché-
matu, které si ce připouští ohrožení či do kon ce narušení stavu, ale
předpokládá je ho ob no vu v závěru. Právě ten to me cha ni s mus naplňu-
je ob raz vichřice utišené žen skou ru kou, jež do ní vhodí něco mo u ky:
v malém je tu zno vu na sto len klid, a tu to mikroudálost můžeme in ter -
pre to vat ja ko ob raz naznačující, že nepřekročit domácí práh ne bo za
se bou alespoň ry chle zavřít ok no zajišťuje rodině bezpečí. Ex po zi ci
Jirásek za ha ju je konvenčně, panoramatickým zobrazením Českého
le sa tíženého hustými mračny a zmítaného prudkým vi chrem, od nějž
postupně zužuje zorné po le ke sta t ku „u Kozinů”; do opo zi ce staví
vnější te mno tu s pru d ce vířícím podzimním listím, a klidné teplé
světlo uvnitř. Právě v této pasáži můžeme po zo ro vat rozvíjející se
vypravěčovu scho p nost názorného zobrazení, jež v sobě chová fol klo -
ri stic kou in fo r ma ci, re spe kti ve nenápadné vysvětlení pověry, a so u-
časně ve vzta hu ke světu příběhu jen naznačuje, a tím přitahuje čte-
nářskou po zo r nost:

Jen na okamžik bylo viděti tu si lu e tu – teď okno se pootevřelo. Nahé, ženské ruce
vystrčily ven do tmy ne ve l kou mísu a v ten už okamžik se z ní bělostně zaprášilo.
Mrak jako padlý sníh náhle z ní vy sto u piv, náhle se roz ply nul ve větru, jemuž byl
obětován. Naříkavá Me lu zi na pohltivši hladově naráz mouku z mísy danou jí na
utišení, za ste na la ještě jednou a hnala se tmou dále (Jirásek 1936, s. 15).

Zatímco ce lou expozicí prolíná ve variacích zobecnění venkovní
atmosféry („nehostný na stal | pa no val čas, ozývala se | hučela bouře”,
Jirásek 1936, s. 14, 15, 16, 17), zde máme před se bou výjev ve
světelném výřezu, „právě teď”, v detailním záběru, který se vzápětí
rozšíří o po hyb větru zviditelněný moučným ob la kem; pasáž uzavírá
si ce konvenční, ale lo gi ku pověry stvrzující per soni fi ka ce. Ovšem
chválím-li tu poprvé Jiráska-tvůrce názorné představy atmosféry, mu-
sím mu vzápětí vy t k no ut, jak ten to sugestivní náběh „zkazí”, když po-
kračuje fádním po pi sem zevnějšku hospodyně: 

[...] mladá, pěkné postavy, pěkného obličeje […] nos táhlý a rovný (Jirásek 1936, s. 15) 

– a světe, div se, na sobě má su k ni! Toto povinné deskriptivní „před-
stavení” po sta vy je pro mě ovšem i jejím „ob ra zem”: Ko zi no va žena
Hančí zůstává pouhým pro to ty pem oddané manžel ky a pečlivé ma -
min ky (for ste ro v sky řečeno, po sta vou plo chou).10 Do jejího vzta hu
k muži Jirásek ne v ložil – a možná ani nechtěl ne bo nedokázal – ani
záblesk jedinečné přitažli vo sti11 či specifický důkaz duševní a emo -
cionální blízkosti. Platí to i obráceně: také pro je vy Ko zi no vy náklon-
nosti k dětem či ženě ne bo výčitky svědomí ze zanedbávání a ohrožení 
ro di ny se mi jeví spíše ja ko stvrzení výchozího idylického nastavení,
re spe kti ve ja ko naplnění podmínky čtenářského přijetí hrdi ny (mrav-
ně silný hrdi na přece nemůže nebýt dobrým ot cem!) než ja ko je ho
bytostná vla st nost. Všimněme si, že in tro spe kce Ko zi ny poprvé zatče- 
ného po kon fli ktu se správcem nesměřuje zprvu ke sta ro stem, ale

10 Tato pro to ty p nost se funkčněji uplatňuje u zobrazení hybatelů děje, a svazuje
jejich postoje, způsoby jednání a fýzis s tradičními konce ptua liza ce mi síly a zrady
a činí z nich postavy symbolické: tak třeba Matěj Přibek, zobrazený v úvodu čtvrté
kapitoly, když čeká na příchod Koziny s Jiskrou Řehůřkem, je sošným, ba monu-
mentálním ztělesněním silného Choda (osamělá, vysoká a silná postava v podzim-
ních polích, s ostře tesanými rysy a ve větru povívajícími vlasy atd.), Lammingerův 
studený pohled a rezavé vlasy vidí Chodové ve shodě s tradicí jako znamení zla:
„Každá šelma svůj cejch má” (Jirásek 1936, s. 65). 

11 Zdá se, že Jirásek obecně nebyl mistrem komplikovaných milostných vztahů;
pro jeho příběhy jsou příznačné spíše vztahy ohrožené zvenčí než zevnitř. Snad je-
diný, tlumeně žitý i tlumeně podaný, avšak nastavením vnějších okolností (vdaná paní 
a farář) i vnitřních předpokladů (zdánlivě jen koketní, dobově příznačně povrchně
vzdělaná žena na jedné, a konstruktivně myslící intelektuál na druhé straně) proble-
matizovaný a v té tlumenosti intenzivně působící vztah je zobrazen v druhém dílu
U nás (1899), ve vzplanutí paní důchodňové k Regnerovi Havlovickému. Ten nejprve 
považuje pozornosti půvabné dámy za rozmar, pak jejímu kouzlu dočasně podléhá
a musí důsledně pracovat se svými reakcemi na signály přitažlivé ženy. I ona si je
samozřejmě vědoma aspektů situace, a svůj sílící cit, zprvu projevovaný spole-
čensky přijatelnou koketérií, postupně obezřetně vtěluje do opisů v rozmluvách i do
věcných symbolů; nedokáže se ho však vzdát. Dokladem pravé povahy a síly její
lásky je nakonec to, že nakažena cholerou a kromě služky všemi opuštěna odmítne ve
strachu o Regnerovo zdraví jeho návštěvu, i když tuší, že by mohla být jejich posled-
ním setkáním. 

329 330



k povzbudivému zjištění a sebeujištění: to tiž že se mu podařilo ne jen
aktivně vsto u pit do ochra ny chodských práv, ale také získat důvěru
starších ko mu ni ty, ba i blízkých (to, že jej ma t ka spo lu se strýcem
nepřizvali k ukrytí chodských li stin, jej hlu bo ce ra ni lo). Ta to úvaha –
jak v dané fázi příběhu, tak ve zpětném po hle du – působí přesvěd-
čivěji než její pokračování, koncentrované v závěrečném „obrázku”
ka pi to ly. Další pro ce sy hrdi no vy my s li jsou to tiž podány konvenční
ki ne tic kou me ta fo rou ja ko její oddělení od vězněného člověka a pu to-
vání volným pro sto rem:

[…] až stanula u lože pod nebesy prostě malovaného, na němž dvě rozmilé děti,
klouče boubelaté a plavovlasé děvčátko, nad nímž sklání se mladá žena, pozorujíc
blaženě svá dvě poupátka (Jirásek 1936, s. 86). 

Slovo obrázek jako klasifikaci pomyslného výjevu jsem užila
záměrně: jako by tento popis byl ekfrází některé z perokreseb Jirásko-
va přítele Mikoláše Alše zobrazujících důvěrné domácí štěstí.12 Pro-
tiargumentem vzatým z textu samého by mohlo být oprávněné tvrze-
ní, že tato vize je zkrácenou variací podrobněji rozvinutého domácího
výjevu z expozice románu; v tom svoji roli hraje nejen vizuální zo bra-
zení, ale i pro Jiráska příznačné zachycení zvuků (zpěv ukolébavky,
šuškání a smích synka laškujícího s tátou). Z hlediska významového
utváření románové postavy účinnější, byť ne psychologicky přesvěd-
čivější, se mi jeví zvnějšnění Kozinova rozpolcení člověka rodinného
a politického ve dvou blízkých postavách: jeho domácké ženy na
jedné, a matky, neústupné obránkyně chodských privilegií na druhé

straně. Tato opozice se poněkud oslabuje za dlouhého Kozinova věz-
nění, a teprve těsně před jeho smrtí je překlenuta matčinou pokornou
prosbou o odpuštění, adresovanou synovi i snaše. Naopak dosud tichá
Hančí, jež marně sebrala největší odvahu svého života, aby v slzách
a s mizivou nadějí prosila Lammingerovu paní za přímluvu, projeví
před mužovou popravou hrdost v zoufalství. Když cestou na popraviš- 
tě klesá slabostí a musí se posadit, plzeňští měšťané jí házejí do klína
peníze:

Chtěli dáti tak útrpnost najevo, či myslili dáti náhradu ubohé selce? Sáhla prudce
po penězích, vy ho di la je jako řeřavé uhlí nebo ošklivý hmyz a vykřikla: „Dejte mi
mýho muže!” (Jirásek 1936, s. 310). 

Scéna je ne jen citově působivá, ale také významově dovršuje jisté
vyrovnání postojů me zi tchýní a sna chou. 

Mo je námitky pro ti možnému přeceňování idylického schématu
však nevycházejí jen z pa r cia li ty či mi nia turi za ce je ho uplatnění, re -
spe kti ve nedostatečné indi vidu ali za ce některých jejích nositelů, nýbrž 
hlavně ze zásadně opačného dějového půdorysu Psohlavců: zatímco
idy la, jak už by lo řečeno, pra cu je ke zno vunastolení rovnováhy, bo ha-
tý děj románu se skládá z celé řady závažných a hlavně nezvratných
událostí. Tím se dostávám k po va ze narativního di sku rzu. Srovnám-li
Jiráskovo podání například s vyprávěními Václava Beneše Třebíz-
ského, vidím odlišné ob sa hové ce l ky a syžetové po stu py – Beneš
Třebízský, práv žánrovému požada v ku atraktivního děje, často pra cu -
je se sple ti tou sítí událostí rozestřených v času a pro sto ru, a děj po so u-
vá díky náhlým objasněním mi nu lo sti (ja ko je například odhalení do -
sud utajovaných iden tit ne bo příbuzenských svazků v důsledku neče-
kaného setkání či příchodu svědka), kdežto u Jiráska je spění děje
vpřed výsledkem aktivního jednání již nastaveného spe ktra po stav.
Ale vidím také odlišný narativní di skurz. Benešovo vyprávění je pro -
sto u pe no četnými vysvětlujícími a upřesňujícími re tro spe kti vami z úst
po stav, ať už účastníků či svědků; do kon ce i událost, která nesahá do
pre hi sto rie příběhu a mo hla by být podána hlavním vypravěčem
v rámci cho du děje, bývá vyprávěna retrospektivně po sta vou. Kdežto
Jirásek do ve de účelně pracovat se sumarizací čerstvé události v po-

12 Ostatně vysoký energický muž, pohledná milá žena a dvě děti (čilý starší
chlapec a roztomilá dívenka) dodnes přes všechny společenské změny představují
„modelovou” rodinu. V prózách 19. století, jež dětské postavy staví alespoň dočas-
ně na úroveň jednajících dospělých hrdinů, pozorujeme často konstelaci starší chla-
pec, mladší, jemu podřízená a se podřizující dívenka, ať už jde o vztah so u ro ze nec-
ký, přátelský či budoucí milostný (tak například u Hálka a Tyla). Ještě ve dvacátých 
letech 20. století na připomínku historika Františka Roubíka, že mladý Kozina si
vzal o sedm let starší ženu a měl s ní šest dětí, reagoval Jirásek tím, že tyto údaje
mu sice v době psaní nebyly známy, ale že jeho fikce nebyla v rozporu a s duchem
doby, nýbrž v souladu se svobodou beletristického podání (Janáčková 1987, s. 193).
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dání svědka na jedné straně, a na straně druhé s rozfázováním akce
v živém podání vypravěče v ro li zpra vo da je (boj Chodů s vojáky v 23.
ka pi to le!), te dy s častým užitím de iktik odkazujících k si tu a ci ja ko
aktuální. Právě to to vypravěčské ovládnutí probíhajících událostí mu
pak do vo lu je nezatěžovat řeč po stav dějovými in for ma ce mi, jak se na -
mno ze děje ještě u Beneše, nýbrž po ne chat jí komunikačně logičtější
fun kci vyjádření postojů, výzev a rozkazů, které nepopisují, ale řídí.
Zvláště v perspektivě utváření pod ob historické pró zy čtu pro to řeč
po stav Psohlavců ja ko přesvědčivou řeč v akci, ni ko li řeč o akci, jak
často bývalo u Jiráskových předchůdců či vrstevníka Beneše Třebíz-
ského. Ji nak řečeno: řeč po stav je tu mno hem více řečí po stav me zi ni -
mi samými, funkcí světa příběhu, ni ko li prostředkem vypravěčových
záměrů.13 Snad bu de zřejmější, co tím míním, ve srovnání s příkladem 
ze starší historizující prózy s vlasteneckým záměrem: například u Ty la 
po sta vy nezřídka si ce reagují na podnět jiných, hlavním adresátem
sdělení je však čtenář. Kromě to ho, že Jirásek si os vo jil vla st no sti
běžně mluvené řeči, je řeč po stav Psohlavců blízká eko no mii skuteč-
ného dia lo gu v jednání také díky informační na sy ce no sti vypravěč-
ského podání děje. 

Podrobné zprávy očitých svědků Jirásek využívá jen tam, kde ply -
ne z lo gi ky věci a jde o svědectví výlučné – ja ko když měšťan Just po-
dává starším chodského společenství zprávu o svém jednání ve Vídni.
Potřebuje-li vypravěč něco dovysvětlit v retrospektivě, vytvoří si pro
to vhod nou příležitost: když například Ko zi na zaskočí za dudákem Jis-
krou Řehůřkem, hned se otočí a spěchá dál. Starého Řehůřka, Ji skro va 
ot ce, to rozmrzí. Vypravěč vysvětluje, že Ko zi nu má rád a navíc ho ctí
ja ko svého zachránce: před le ty ho přepadli a zmrzačili dva opilí
němečtí vojáci ze zámku a jen díky Ko zi no vu zásahu vyvázl živo tem.
(Ta to epi zo da je opět jed nou z ilustrací na ideologické ose „vše zlé má
německý původ”.) Snad je z těchto nálezů zřejmé, v čem spočívá ono

vypravěčské svázání dějů minulých i právě probíhajících, dlouhých
procesů i drobných výjevů: ve vypravěčském ovládnutí jednotlivé
akce i celého děje, ve vyjasnění, resp. účelné re du kci komunikační
fun kce řeči po stav a její eko no mii. 

Kromě toho tu jako pojivo působí realizace vztahu, který Jarka
Janáčková v monografii samozřejmě neopomíjí a věnovala mu po zo r -
nost i v dalších svých rozborech: vztah krajiny a děje, krajiny a po-
stavy. Ve výkladu Psohlavců se soustředila na motivy, které jsme
poznali v expozici první kapitoly: mračna, vichr a bouře. Vychází při-
tom z konvenčních uměleckých konstelací postavy a exteriéru: bouře
ohrožuje zdar výpravy, ba i život poutníka, bezpečně ukrytému zase
připomíná hodnotu střechy nad hlavou, bývá obrazem zkoušky, která
člověka může rozdrtit, nebo z ní vyjde očištěn. Tuto konvenční me ta-
foru ostatně Jirásek používá v úvodu již zmiňované pasáže o Ko zi no-
vě prvním uvěznění:

V nitru jeho se uhostil klid. Klid rozhodnutí a hotové události. Vy ja s ni lo se mu.
Zmizelať ne ji sto ta a dusná tíseň blížící se bouřky. Uhodilo, ale tím také zmizel mrak,
jenž dlouho tížil mysl mladého muže, dbajícího své cti. Očistilť jej dnešek a ukázal,
jaké je pravé jeho smýšlení, že není tím, zač jej všude měli, i vlastní matka” (Jirásek
1936, s. 85). 

V Psohlavcích tyto mo tivy v četných variacích také nabývají různě 
odstíněné významotvorné fun kce: předjímají ne bo doprovázejí chmur-
nou náladu, zesilují napětí. Jar ka Janáčková po sti hu je ještě je den dů-
ležitý aspekt je jich zobrazení: míra jeho rozvinutí souvisí s tím, na ko -
lik vypravěč potřebuje stav věcí po su no ut po časové ose. Je logické,
že v obsáhlé mo no gra fii se in ter pre ta ce soustřeďují k dominantním
složkám a frekventovaným prvkům díla. Zde k to mu to průzkumu při-
dám dva bo dy: zatímco au to rka v ní pra cu je spíše se vzta hem krajinné
atmosféry k naladění či jednání Chodů jako kolektivní po sta vy, na -
vrhu ji zaostřit po hled na vztah vnějšího prostředí a individuální po sta -
vy, tak jak to au to rka sa ma činí podrobně ve stu dii Kra ji na v po sled-
ních románech Terézy Novákové (Janáčková 1988, zvláště s. 44–57).
Právě díky ní jsem si uvědomila spe ci fi ka ci pra vi d la, že v literárním
díle je důležité ne jen to, co se říká, ale i to co se neříká: Pro re pre zen ta -
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pásma řeči vypravěče a postav oním důsledným zavedením nářečí v pozdějších vy-
dání (viz pozn. 6), ale původní znění s řečí pouze nářečně za bar ve nou ji nevyvrací.



ci kra ji ny to znamená, že je důležité ne jen to, jak je vztahována k po-
stavě v narativním di sku rzu (te dy ve vypravěčská in ter pre ta ci příbě-
hu) a jak se k ní na úrovni příběhu vzta hu je po sta va sa ma – ale také to,
že se k ní ne v zta hu je ni jak. Nemluvě o významu situací, v nichž je ten -
to vztah podán ja ko změněný: například když se někdejší nevšímavost 
činorodého člověka spěchajícího za duchovním posláním mění v po -
hle du na přírodní dění v rozjímání nad bolestným cho dem živo ta, ja ko
to platí pro Kva pi la, smutného pokrokáře z románu Terézy Nováko-
vé Děti čistého živého (časopi se c ky 1907, knižně 1909). Příklad z díla
vzniklého v prvním desetiletí 20. století tu neuvádím do ana chro nic-
kého vzta hu s te x tem sledovaným, nýbrž ja ko do klad to ho, po čem se
vyplatí pátrat (srov. Janáčková 1988, s. 38–54). 

Ve 14. ka pi to le Pso hlavců naj de me si tu a ci, v níž si ustaraný Ko zi -
na ani nevšimne jiskřivé krásy mrazivého dne, který, jak se zdá,
působí pozitivně na celé okolí („I černé le sy ja ko by se pro bra ly ze
svých dům a ze svého smu t ku: ve se leji se promodrávaly jasným vzdu -
chem”, Jirásek 1936, s. 147), ne však na spěchajícího cho d ce. Ten míří 
do Postřekova, v němž se rozbíhá divoká masopustní zábava, a ro -
zumný Ko zi na se oprávněně obává, že sedláci právě v nadějné době
jednání o právech vyprovokují svým bujným chováním re pre si ze
stra ny pan stva. To se také sta ne po tom, co se rozjařený masopustní
průvod vydá k Trha no vu a v zámeckém rybníce utopí slaměného jezd -
ce- Lam minge ra, který svou sym bo lic kou smrt rozhořčeně sle du je za
ok ny v přímém přenosu. Po pis čím dál hlučnějšího a divočejšího maš-
karního re je přechází v tzv. „němou scénu” (termín Bo ri se Uspen-
ského, srov. 2008, s. 88-89): v da vu zprvu jen chvílemi zahlédneme
Ko zi nu, téměř vlečeného a horlivě promlouvajícího k sousedům; pak
útržkovitě za sle ch ne me je ho přemlouvání, až se na ko nec od uchech-
taného Čtveráka dozvíme, že maškary se chtějí vy pra vit za Lo mi ka -
rem (na) „he j tu” (be se du, návštěvu, posezení). Ka pi to lu uzavírá do-
znívání marného Ko zi no va křiku a výjev, v němž v zářivé atmosféře
vyniká symbolický mo tiv smrtky:

Ječivá hudba, pronikavé výkřiky střízlivých i podnapilých ut lu mi ly jeho hlas
a daleko zvučely čistým, mrazivým vzduchem. V něm nad pestrým zástupem, jenž se

dal na pochod a Kozinu s sebou jako prudká voda strhl, vy ni ka la smrt v bělostné
plachtě, držíc zho u b nou, vztyčenou kosu, blýštící se v paprscích zimního slunce
(Jirásek 1936, s. 151).

Atmosféra tu vyvstává z dvou faktorů: slunečného a mrazivého,
a tedy jiskřícího dne v zasněženém podhůří, jehož pozitivní náboj
přenáší vypravěč i na personifikované (jindy temné, „zamlklé”14) lesy
a vytváří dojem radostné nálady. Ta by byla v souladu s vyvrcholením
masopustu, kdyby průběh oslav nevyvolával v protagonistovi obavy.
Přírodní atmosféra se tu dostává do několikanásobné významové hry
s lidským chováním, zvyklostmi a jejich znaky. 

Ta to ukázka by mo hla vy vo lat do jem, že zůstaneme ve sféře zna -
ko vo sti a prostorových opo zic. Ale není to mu tak: úvody ka pi tol na -
značují, že stav přírody, počasí a světelné poměry jsou často nosičem
in fo r ma ce o čase, o je ho cho du v rámci ro ku i jed no ho dne (ka pi to la
1., 7., 10., 12., 27.), a te dy způsobem překlenování delších časových
úseků ane bo změny pro sto ru v důsledku nevyhnutelného přesunu jed-
nání do jiného místa. Právě tak je to mu v ka pi to le sedmé: v závěru té
předcházející odvádějí kyrysníci sedláky do vězení ve větrném a po -
chmurném so u m ra ku; osaměvší Kozinová přemáhá hrdostí smu tek
nad vyloupeným úložištěm vzácných chodských li stin. Ka pi to la sed-
má začíná panoramatickým roz hle dem po horách, z je jichž hřebenů
mračna mizí a postupně je zalévá měsíční světlo, aby na ko nec dospělo 
až k trhanovskému zámku a ozářilo je ho bílé zdi v kon tra stu k červe-
navě probleskujícím oknům, za ni miž pla ne oheň. Od zklidnění příro-
dy a zdůvěrňujícího krbu pak po zo r nost přechází k Lam min ge ro vu
jednání se správcem nad chodskými li sti na mi; v je ho závěru šlechtic
odolá pokušení vho dit jed nu z nich do ohně. Návaznost na předchozí
ka pi to lu je dějová – Lam min ger zvažuje, jak s právě získanými li sti -

14 Úvod kapitoly 10.: „Od oné studené noci, kterou strávili oujezdští Chodové na 
zámku trhanovském v šatlavě, mrazy nepo vo lo va ly. Zima se hlásila doopravdy.
Vítr na dole ještě sfukoval poprašek sněhový, na výšinách však bělostný povlak se
již nehnul. […] od nich pak splývaly po lesnatých svazích a stráních sněhové
závoje, kterými proráželo tmavé modro hlubokých, zamlklých hvozdů” (Jirásek
1936, s. 99). 
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na mi i lidovými odpůrci na ložit; dále je to návaznost mo ti vická, zpro-
středkovaná rozléváním měsíčního světla. Uce le nost ka pi to ly vyvstá-
vá i z podvojného užití mo ti vu ohně. Kontrastováním studeného
měsíčního a teplého interiérového osvětlením získává at mosféra její
vstupní části působivost sa ma o sobě. 

Příklad, kdy atmosféra je si ce spo je na se zobrazením po sta vy
a s jejím po sto jem, ni ko li však přímo s dějem, a tím spíše si získává
po zo r nost ja ko taková, naj de me v ka pi to le dvanácté. Ta je zahájena
„překlenovacím časovým ge stem”, které už známe z desáté ka pi to ly: 

Advent přešel i čas vánoční. Mrazy, zvláště v pro sin ci tuhé, ne po vo li ly ani
počátkem nového roku (Jirásek 1936, s. 121). 

V záplavách sněhu se celý kraj i trhanovský zámek jeví 

[…] jako osiřelý. Ticho, pusto kolem a tišeji ještě v jeho prostorách. Svit jasného dne
k západu se klonícího ozařoval jednu z komnat jeho, ne ve li kou, než úpravnou
a útulnou. Kazetovaný dřevěný strop sice již potemněl, na dubovém však táflování zdi 
proti oknu chvělo se zlato posledních paprskův, ozařujíc cla vice m ba lo na nohách
pěkně vyřezávaných, stojící poblíže stěny. U cla vice m ba la seděla Marie, Lam min ge -
ro va mladší dcera. Ve světle se strany proudícím zazářily na temeni jejím plavé, husté
vlasy i několik lehounkých zlatých kadeří nad týlem, k nástroji pochýleném. Ve světle 
tom jasněji odrážel se ležatý límec s kra j ka mi i bělostné tacle od tmavozelené barvy
dlouhých šatův (Jirásek 1936, s. 122).

Ti cho prolomí slečna přednesem dvou skla deb, ani jed nu však
nedokončí, spustí ru ce do klína a s výrazem „vzdorné om rze lo sti
dětské” v půvabné tváři se zahledí do ok na: 

Hleděla na stromy, jejichž každou větvičku již znala, hleděla na prožluklou ne-
hybnou lesní stráň, sněhem za sy pa nou, věčně stejnou, zamezující všechen výhled,
hleděla, ale nepo zo ro va la. Její myšlenky bůhvíkam zabíhaly. Nevšimla si ani, že
s táflování smekly se zlaté pruhy na parkety, a že také s těch už zmizely. Od ztemně-
lého stropu spouštěl se závoj zimního so u m ra ku, jenž ponenáhlu zahalil kouty, stěny,
cla vice m ba lo pozastřel i zamyšlenou dívku u něho (Jirásek 1936, s. 123).

Už víme, že výjev je za sa zen do období, je muž do mi nu je spíše
trvání než změna. Sám je však situován do nedlouhého časového úse-
ku, v němž jsou zvlášť dobře pozorovatelné změny osvětlení a s ním

i atmosféry: pozdního zimního od po led ne. Zvu ky hu d by a poté už jen
po hyb světelných paprsků vnášejí do strnu lo sti jakési dění a s ním
vědomí plynutí času. To platí ovšem pro čtenáře, ni ko li pro slečnu,
která sa ma vnímá jen ono ustr nutí. Nasměrováním jejího takřka ne vi -
do ucího po hle du za ok no vyprávění mění in stan ci pozo ro va te le,
a hodnocení vyjádřené slo vem „prožluklý”, které ja ko by nenápadně
pro klo u z lo do řeči vypravěče, na ko nec ve de ke zřetelnému průniku
per spe kti vy po sta vy. 

Atmosféra má dvojí vztah k postavě: jed nak po sky tu je příznivé
nasvětlení jejího atraktivního zevnějšku, jed nak otvírá ce stu k méně
příznivé nepřímé cha ra kte ri stice: poté, co vstoupí laskavá ma t ka,
začne si slečna plačtivě stěžovat na sa mo tu, ne do sta tek rozptýlení
a nu du. Ma t ka mírní její rozhořčení a prosí ji, aby nežádala od ot ce
zdůvodnění, proč setrvávají v izo la ci jen kvůli možným, ne však
aktuálním nepokojům me zi poddanými. Na ko nec se do be rou čerstvé
in fo r ma ce, že chodští sedláci odmítají sloužit pan stvu na lo vech.
Slečnu však vnější oko l no sti ni jak nezajímají, když vidí, že nedosáhne 
svého. Dívka, jejíž portrét zprvu vy vo lal představu něžné muzikální
by to sti, se na jed nou ukáže ja ko by tost hu d bou neosvěžená, nýbrž
rozladěná, sebestředná, k okolí lhostejná. Snad můžeme po sta vu in ter -
pre to vat ja ko další ob raz v rámci ideologické in ten ce: zatímco její
matka z ro du Lobkoviců projeví alespoň náznak so u ci tu s li dem a do -
sta ne se kvůli to mu i do spo ru s mužem, je hož zajímá jen moc, je jich
po to m ka, slečnu Ma rii, zajímá už jen povrchní zábava. Po sta va slečny 
je spíše (vizuálně atraktivní) ilustrací sta vu věcí, pro děj post rada tel -
nou. 

Této hypotéze nasvědčuje zobrazení jejího pro ti pó lu, Přibkovy
dce ry Man ky, jež po ot ci zdědila ene r gii a odo l nost a přidala k ní roz -
va hu. Je krásná ja ko venkovská prin ce z na, a přitom rázné děvče, které
má v čase ukrývání v le se chuť přidat se k mužským v bo ji, statečně se
přemáhá v čekání na ženi cha, uprchlého po vzbouření za hra ni ce,
a radí mu k vy tr va lo sti; na ko nec je to on sám, kdo ne vydrží a vydá se
úřadům, aby si raději od sloužil trest a vy s loužil tak svou prin ce z nu. Se 
slečnou sdílí Man ka půvab plavovlásky, který vypravěč zprostředkuje 
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v opačné části dne, ve chvíli, kdy ranní pa pr sky pronikají „nevelikým
okénkem” do dívčiny komůrky a zvyšují zář je jich zlatavých kadeřa-
vých vlasů, jež „div že na pa ty ne sa ha ly” (tamtéž, s. 53). Děvče se
v očekávání milých hostí, zvláště svého cti te le 

[…] tak horlivě stro ji lo, že nevšimlo si ani, jak venku na holý keř před okénkem usedl
si vrabčík, jak kolébaje se na ha lu z ce větrem rozhoupané hlasně zacvrlíkal. Zato hned
zpo zo ro va la, že naproti přes síň dveře vrzly, že někdo vyšel ze světnice. Právě byla
červenou sukni v četné varhánky složenou přes sebe přehodila. Teď ji tím kvapněji
uva zo va la (Jirásek 1936, s. 123).

Ne bu de me tu zbytečně přikládat význam opo zi ci interiér – ex te-
riér; nemá ho to tiž. Je jich propojení je jen názorným a vtipným oslím
můstkem, jímž se vypravěč od obdivné vi zua li za ce po sta vy přes její
vlastní audiální vnímání přesune k dějové in fo r ma ci, to tiž k příchodu
důležitých hostí. Připomeneme-li si onu obe hra nou výtku „epické
šíře”, pak platí v tom, že Jiráskova re pre zen ta ce po sta vy do sa hu je
názornosti i obšírností, a tak se dočasně nasouvá do popředí (te dy
alespoň pro čtenáře, který čte se „zainteresovaným zalíbením”). Není
však vytěsněna, nýbrž jednoduchým tri kem pro po je na s dějovým kon -
te x tem; podobně ja ko roz mrze lou slečnu pro be re ze zadumání matčin
do tyk, Man ku přiměje ke spěchu sluchový vjem. Po sta vy, jež obráce-
ny do se be fun go va ly hlavně ja ko svá vlastní zobrazení, vypravěčem
zálibně rozvedená, jsou takto „vráceny” světu ostatních. A čtenář
může oce nit i trik, který Jirásek nachází pro plynulý přechod z jed no -
ho mo du zobrazení do druhého. 

Viděli jsme také, že podstatná, v zobrazení slečny Ma rie do kon ce
zásadní po zo r nost je věnována světlu. Nepochybně o něm jiní autoři
také píšou (v místnosti by la sko ro tma, hrdi nu os l ni lo slun ce…) – ale
Jirásek mění světlo v nasvětlení, nasvícení, a pra cu je s ním ne co by
literát ja ko s jedním z předmětů, nýbrž ja ko s prostředkem zobrazení,
a imi tu je tak malíře. Slečna skloněná nad clavi ce m ba lem je ne j pr ve
popsána ja ko by při po hle du ze za du či ze stra ny, kdy jí není vidět do
skloněné tváře, za to v posledních paprscích zimního slun ce vy ni k ne
šíje a jemné vlasové chmýří v týle; límec a rukávce odpovídají dobové 
módě, zo bra ze ny jsou však opět hlavně ja ko odrazová plo cha světla

dopadajícího ok nem. Po kud ta to kon ste la ce něco připomíná, aso ciu je
(srov. Fedrová, Jedličková 2016, s. 185–189) pak je to tím, že „por-
trét” slečny Ma rie má cha ra kter piktoriálního mo de lu (Ya co bi 1995),
tj. ap li ka ce ustáleného ty pu výtvarného zobrazení na verbální re pre -
zen ta ci individuální po sta vy. Po kud by snad někdo – stává se to –
namítl, že může jít o pouhé promítnutí čtenářské představy do te x tu
samého, lze to vyvrátit závěrečnou větou pasáže, kte rou jsem si pro
ten to účel vyšetřila: 

Jen její hlava plavovlasá v bělostném límci a ušlechtilé, bílé ruce jasněji pronikaly 
jako z temného pozadí starého, zašlého obrazu (Jirásek 1936, s. 123). 

Ano, by lo to ode mne tro chu nefér, scho vat si takový důkaz na ko -
nec. Ale mo hu přidat i další, skryté v po pi su samém. Jirásek si to tiž
pro svou práci se světlem vybírá „po způsobu starých mistrů”15 i vhod- 
né ob je kty: táflování a vyřezávané no hy ce m ba la tu ne j sou jen ja ko
předvídatelné re k vi zi ty zámeckého po ko je, ale také pro to, že členitá
leštěná plo cha je zdro jem řady světelných efektů. 

Nejspolehlivějším ar gu men tem v této in ter pre ta ci je ovšem fakt, že 
v Jiráskově po eti ce nacházíme práci se světlem, ja kož i vo l bu časové-
ho přechodu me zi denním světlem a nastávajícím so u m ra kem už od
osmdesátých let; v devadesátých le tech se druhý jmenovaný rys navíc
uka zu je v so u la du s pre fe ren ce mi dobového výtvarného umění. Va ria -
ce a fun kce těchto postupů ve vzta hu ke světu příběhu (například je ho
umístění do ro ko ka v Zahořanském ho nu, 1888) a k vyprávění jsme se
Sta nis la vou Fe dro vou podrobně po psa ly v mo no gra fii Viditelné po pi -
sy (2016).16 Shle da ly jsme přitom, že nejčastějších průmětnou pi kto-
riálního mo de lu jsou po pi sy ženských po stav. Výjimkou není ani na
převážně na „mužské jednání” soustředěný román Pso hla v ci. Je však
možná prvním románem, do nějž jsou ne jen singulárně užitý pi kto-
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15 Jak víme ze vzpomínek, byl jejich ctitelem už v mládí; v drobné epizodě
jmenuje například Reniho, Rubense a Fra go nar da (Jirásek 1980, s. 189). 

16 Svébytnému postavení v textu a uplatnění piktoriálního modelu jako zdroje
atmosféry v druhém dílu nové kroniky U nás (Novina 1899), pojednaném v širším
kontextu domácí i evropské kulturní tradice se věnuje Fedrová (2014). 



riální mo del, ale i další vizuálně sugestivní výjevy využívající světel-
ných proměn umně zapracovány v epický ce lek. O krajinářských či
atmosférických úvodech ka pi tol můžeme do kon ce říci, že svou fre k -
vencí (jež se obezřetně drží pod hranicí jednotvárnosti) patří k slož-
kám zklidňujícím chod vyprávění, naplněného spo ry a jednáním. Re -
lativně statické interiérové výjevy, ale i kon fron ta ce „ven ku mráz
a vítr | uvnitř te p lo a klid”, v nichž figurují jak hlavní jednající, tak
vedlejší ilustrativní po sta vy, stabilizují – byť ve vzta hu k událostem
na mno ze nakrátko – svět příběhu, je ho na postavách neodvislé trvání.

Další aspekt Jiráskových reprezentací kra ji ny lze jen stěží vztáh-
nout k literárním konvencím či jedinečné tvorbě významů. Z hle di ska
literárního na nich vlastně není nic zajímavého, pracují do kon ce se
zce la banálními konstatováními („Na tmavomodrém ne bi zářily hvěz- 
dy”, Jirásek 1936, s. 230). Jen přicházejí v pra vou chvíli (tj. přesněji
řečeno na správném místě te x tu) a je jich přesvědčivost pramení ze su -
ge sti vi ty, ze scho p no sti akti vo vat re ci pien to vu smy s lo vou zkušenost.
Spíše než re pre zen tace mi kra ji ny jsou pro to evo ka ce mi atmosféry.
Platí to pro 21. ka pi to lu, v níž oujezdští prchnou před vo j skem do lesů, 
ženy s dětmi, stařečky a domácími zvířaty se utáboří, zatímco muži
chystají válečné plány. Postupně se vše zklidňuje: 

Letní so u m rak snesl se na všecku krajinu a houstl víc a více. Na tmavomodrém
nebi zářily hvězdy. Bylo vlažno a hluboké ticho. Letní nocí ozýval se každý zvuk
jasně a zřetelně, i dusot kyrysnických koní na tvrdé cestě, i z lesa temné bučení do by t -
ka. Chvílemi bylo slyšet volání stráží vojanských i chodských (Jirásek 1936, s. 230).

Z čeho pramení su ge sti vi ta pasáže? Vždyť v to m to po pi su není nic
nápadného ani nápaditého! Je to tím, že Jirásek ne po pi su je, nýbrž
jednoduše vy sti hu je atmosféru, především v zachycení zvu ku, který
se ne se čistým nočním vzdu chem v hvězdném ja su ji nak, výrazněji
než za dne. V to m to smyslově názorném zobrazení není žádný spe ci -
ficky literární nástroj; je ho síla spočívá v tom, že nejspíš není přenese-
no od ni kud ji nud než ze smyslové zkušenosti svého původce. Literár-
ní mistrovství au to ro vo pak spočívá v tom, že tu to atmosféru zařadí ve
chvíli, kdy je ho „kolektivní po sta va” spočine v napjatém očekávání.
Dointerpretování přídatných významů (jso u - li tu nějaké) nechám na

čtenáři v naději, že si třeba ka pi to lu vyhledá, aby věděl, jaké je vyús-
tění si tu a ce. Popřípadě aby si ověřil, co předcházelo zvolání:

Lo mi ka re! Do roka budeme spolú stát před súdnú stolicí boží, hin se hukáže, hdo
z nás – (Jirásek 1936, s. 312). 

V jiráskovské mo no gra fii přisoudila Jar ka Janáčková krajině Pso-
hlavců především fun kci projekčního plátna cho du času a naladění
sdíleného kolektivní po sta vou. Snad se mi podařilo ukázat, že neméně 
důležitý je také je jich vztah k smyslové ne bo kulturní17 zkušenosti
vnímatele, te dy vla st nost, kte rou Jirásek bohatě roz vi ne v pozdějších
dílech. V případě interiérových scén je prostředí úzce svázáno se
zobrazením po sta vy, někdy opět na pozadí ustálené kulturní ma tri ce.

I tento článek je tak trochu vyvzdorován na videokonferencích
a evaluacích; dosáhnout koherence výkladu nebylo snadné. Je ovšem
třeba přiznat, že důkladnému pramennému studiu jsem se ve svém
tíhnutí k poetice a teorii literatury (a přiznávám, lenosti) od Jarky
Janáčkové nenaučila. Ani umění vyprávět. To je dar. Ale osvojila jsem 
si ono čtení „naskrz” pod kontrolou dvou čtenářských horizontů, au -
torské poetiky, žánrového pole a tvorby předchůdců; začala jsem po-
učeněji oceňovat vlastnosti textů v jejich historicitě. Naučit to někoho
není málo. Milá Jarko, děkuji vám.
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Ale ksan dra PAJĄK

Uni we r sy tet Opo l ski

Kreacy jna za ba wa z kon wencją w Lis tach
Mi cha la Šan dy do/i Kar la Havlíčka Bo rovskie go

Ke y words: let ter, cor re spon den ce, con ven tion, cre a tion, bee, post mo de r nism, Ka rel
Havlíček Borovský, Mi chal Šanda

Słowa klu czo we: list, ko re spon den cja, kon we n cja, kre a cja, pszczoła, post mo de r -
nizm, Ka rel Havlíček Borovský, Mi chal Šanda

Abs tract

The subject of analysis is a small book by Michal Šanda (1965) Dopisy (2009). In
the book the con tem po ra ry writer enters into a cor res pon dence dialogue with Karel
Havlíček Borovský (1821–1856). He crea ti ve ly uses the authentic letters the Czech
publicist sent from Brixen to his brother František and in tertwi nes them with
a six-month account of his life described in the con ven tion of magical realism. By
using the scrabble theme and the principle of ”rewriting”, Šanda creates a mul ti- laye -
red system of re feren ces, which includes, for example, a place for Ernest Hemingway. 
This peculiar double voice, formally main tai ning the con ven tion of epis to lo graphic
discourse, becomes a con tri bu tion not only to re flec tions on bee breeding (the only
thread that clearly links the two cor res pon dents), but also on the role of li tera ture.

Przedmiotem analizy jest niewielka książka zatytułowana Dopisy / Listy (2009)
współczesnego pisarza Michala Šandy (1965), w której autor nawiązuje ko res pon -
den cy jny dialog z Karlem Havlíčkiem Borovskim (1821–1856). Krea tywnie
wykorzys tu je w tym celu au tentyc zne listy, jakie czeski pu bli cys ta wysyłał z Brixen
do brata Františka i splata je z półroczną relacją ze swojego życia opisywaną
w konwencji realizmu ma gic zne go. Dzięki wykorzys ta niu motywu gry w scrabble
oraz sięgnię ciu po zasadę „ponownego napisania”, Šanda tworzy wie lo warstwowy
system odniesień, w którym znajdzie się m. in. miejsce dla Ernesta He ming waya. Ten
swoisty dwugłos, zachowujący formalnie konwencję dyskursu epis to lo gra fic zne go,
staje się przyc zyn kiem nie tylko do rozważań na temat hodowli pszczół (jedyny
wątek wyraźnie łączący obu ko res pon dentów), ale również o roli li tera tu ry.

W lite ra tu rze cze skiej przełomu XX i XXI wie ku mo ż na od na leźć
spo ro te kstów, któ re na wiązując do isto t ne go dla kształto wa nia się

nowo cze s ne go mo de lu ku l tu ry „długie go wie ku dzie więt na ste go” trak- 
tują go ja ko prze strzeń do li te ra c kich eks pe ry men tów czy też ja ko ba -
zę do po no w ne go prze pi sy wa nia. Ten den cja ta jest bar dzo wy ra ź na
w te tra lo gii Ten, který bu de Vladimíra Ma cu ry (1999), specyfi cz nej
po wie ści Václava Vo ko l ka Ce sta do pe kel (1999), któ rej swo bod na
kon ty nu a cja Dominový efekt uka zała się w ro ku 2018, w niektórych
utwo rach Mi loša Ur ba na, jak Poslední tečka za Ru ko pi sy (1998) czy
Ha str man (2001), przy po mnia ny nie da w no dzię ki ob sy pa nej na gro -
da mi ad ap ta cji fi l mo wej (reż. Ondřej Ha ve l ka), wre sz cie w sze re gu
da l szych (wię cej: Pająk 2017).

Oprócz te go ty pu li te ra c kich na wiązań uka zu je się ta k że wie le  re-
i edy cji ko re spon den cji ikon te go okre su, co z jed nej stro ny oz na cza,
iż epi sto lo gra fia po zo sta je wdzię cz nym te ma tem ba da w czym1, ale sta-
no wi rów nież od po wiedź na ocze ki wa nia czy te l ni cze2. Jak za uwa ża
Małgo rza ta Cze r mi ń ska „zain tere so wa nie dla li stów au ten ty cz nych,
prze de wszy stkim li stów in tym nych, li stów -wy z nań, zbie ga się z psy -
cho lo gi zacją, z hasłem zwro tu do wnę trza, głoszo nym przez po wieść” 
od początku XX wie ku [w ory gi na le „od lat sie dem dzie się ciu” A.P.]
(Cze r mi ń ska 1975, s. 32). 

Ko re spon den cja osób od gry wających znaczącą ro lę w przeszłości
sta je się nie jed no krot nie ma te riałem do po dej mo wa nia ko le j nych, li -
te ra c kich prób od da nia spe cy fi ki po sta ci, któ rej hi sto ry cz ny pro to typ
żył w da nej epo ce, o czym nie któ rzy z au to rów in fo r mują w ró ż ne go
ro dza ju pa ra te kstach czy dzien ni kach pro wa dzo nych pa ra le l nie z po-
wstającym dziełem li te ra c kim itp.3 Te go ty pu stra te gie pisa r sko - czy-
tel ni cze mie ściłyby się za pe w ne w ra mach za cho wań konwe ncjo na l -
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1 Zob. w od nie sie niu do interesującego mnie tutaj Karla Havlíčka Bo ro v skie go,
np.: Pokorná 2016; Rychnovská, Adam 2016; Macurová, Janáčková 2016; Havlíček 
Borovský 2016–2018. 

2 W tym kontekście wspomnieć można poza Havlíčkiem kolejną edycję ko re spon -
den cji: Němcová 2003–2007. 

3 Por. Deník Lenky Lagronové zawierający ostrą ocenę ko re spon den cji Němcovej,
czytanej na potrzeby stworzenia sztuki, której główną bohaterką była autorka Babuni
(Lagronová 2016, s. 76–82).
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nych, po do b nie jak sa mo zja wi sko wy da wa nia epi sto lo gra fii, choć –
jak za uwa ża ba dacz małych form li te ra c kich Jan Trzy nad lo wski –
zbiór ko re spon den cji to „fakt za ra zem i kon we ncjo nal ny, i – filo zo -
ficz ny, po nie waż zu pełnie «na tu ra l ne» skład ni ki fun kcjo nują w za sa -
dzie ja ko spe cy fi cz ny con ce p tus men tis” (Trzy nad lo wski 1977, s. 91). 

Przed mio tem mo je go zain tere so wa nia stał się za tem tekst, w któ-
rym pun ktem wyj ścia są XIX - wie cz ne li sty, po wstałe dla au ten ty cz -
nej ko re spon den cji (Cze r mi ń ska 1975, s. 28), ale sta no wią one je dy -
nie pre tekst do pod ję cia kre a cy j nej za ba wy nie ty l ko z kon wencją ars
epi sto lan di. Jest to książe czka za ty tułowa na Do pi sy (Havlíček Bo -
rovský, Šanda 2009). Pre zen tu je, idąc za in fo r macją w niej za wartą,
ory gi na l ne te ksty Ka r la Havlíčka Bo ro v skie go, ja kie wy syłał z Bri xen 
do bra ta Františka do Německiego Bro du4. Okres in ter no wa nia mo ż na 
uz nać za pry marną kon sy tu a cję, czy li od po wied nią sy tu a cję sprawczą 
(Trzy na d lo wski 1977, s. 83) dla za ini cjo wa nia i za ist nie nia fa ktu pi sa -
nia. W wy da niu li stów ko le j nej, emb lema ty cz nej po sta ci cze skie go
od ro dze nia na ro do we go nie byłoby za pe w ne nic dzi w ne go, wszak te -
go ty pu pu b li ka cje – jak było wspo mnia ne – po ja wiają się dość kon -
sek wen t nie. Nie mniej od ra zu za czy na się po le ekspe rymen to wa nia,
gdyż pu b li ka cja nie za wie ra od po wie dzi bra ta, ale na okład ce zna j -
dzie my oprócz na zwi ska au to ra Ele gii ty ro l skich dru gie – współcze s -
ne go po ety, pro za ika i dra ma tu r ga – Mi cha la Šandy (ur. 1965)5. 

List, z re guły sta no wi ga tu nek mo c no skon wencjo nalizo wa ny6.
Mowa tu prze de wszy stkim o li ście ja ko fo r mie, któ rej główną i pry -

marną cechą jest fun k cja uży t ko wa, a wli cza nej przez Ste fa nię Skwar- 
czyńską do tzw. li te ra tu ry sto so wa nej (Skwa r czy ń ska 1937, 2006.).
Od nosząc się do ty ch że ba dań, Ani ta Całek – au to rka naj no wszej ob-
sze r nej mo no gra fii – wy ra ź nie eks po nu je (w czwa r tym z sze ściu pa ra -
do ksów opi sujących ga tu nek) in te re sujące mnie tu taj zja wi sko i pi sze, 
iż [l]ist po zo sta je ja ko wy pa d ko wa dwóch anty no mi cz nych sił: ry go -
ry z mu kon we ncji epi sto la r nych da nej epo ki i śro do wi ska a in we ncji
oraz twó r cze go po dej ścia na da w cy” (Całek 2019, s. 77). Mo ż na rów -
nież przy po mnieć w tym kon te k ście, iż mniej wię cej do połowy XIX
wie ku ist niały „li sto w ni ki”, „se kre ta rze” za wie rające czy ogó l ne re -
guły, czy wręcz wzo ry (Cze r mi ń ska 1975, s. 29), co po twier dza te zę
o si l nie skon wencjo nalizo wa nym ge ne ty cz nym cha ra kte rze te go ty pu
te kstów. 

Wa r to za tem przy j rzeć się bli żej, w ja ki spo sób au ten ty cz na ko res-
pon den cja zo stała wy ko rzy sta na do pod ję cia spe cyfi cz ne go dia lo gu
po mię dzy rze czy wi sto ścią połowy XIX wie ku a początkiem XXI i od -
po wie dzieć na py ta nie, czy eks pe ry ment ten po wiódł się? To wa rzy -
szyć tym roz wa ża niom bę dzie re fle k sja, na ile współcze s ny au tor
łamie kon we ncję w tej kre a cy j nej za ba wie z ory gina l ny mi epi stołami.
W czę ści pie r wszej ar ty kułu skon cen tru ję się na głów nie na stro nie
for ma l nej, w dru giej zaś sku pię się na tre ści „od po wie dzi” Mi cha la
Šandy, gdyż to właś nie u nie go wy ra ź nie do strzec mo ż na ży wioł kre a -
cji i swo i ste go przełamy wa nia kon we ncji. 

W mnie j szym sto p niu uwa gę kie ru ję rów nież w stro nę ory gi na l -
nych te kstów Havlíčka, będących bo dź cem dla współcze s ne go „od -
bio r cy”, a jed no cze ś nie „ko re spon den ta”7. Zasyg na li zu ję je dy nie, iż
wbrew wcze ś niej cy to wa ne mu pa ra te ksto wi, Šanda do ko ny wał in ge -
ren cji w za cho waną epi sto lo gra fię. Po rów na nie z wy da niem z ro ku
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7 Jak zauważa Magdalena Pokorná jedyny kom p le kso wy zbiór ko re spon den cji
Havlíčka wyszedł w 1903 roku dzięki La dis la vo wi Quiosowi. XX wiek przyniósł
kilka frag menta ry cz nych lub te ma ty cz nych wydań. Badaczka, będąca w zespole
przy go to wującym nową edycję w Wyda w ni c twie Lidové noviny (Pokorná 2016,
s. 22) słusznie kon sta tu je, iż „[k]ore spon den ce je přitom významným pramenem
nejen pro poznání historie, ale i pro poznání dobového jazyka či dobových norem

4 Paratekst na przedo sta t niej stronie pu b li ka cji: „Dopisy uveřejněné v této knize
jsou autentické. Původním adresátem byl ovšem bratr František” (Havlíček Borov-
ský, Šanda 2009, s. 135).

5 Na okładce książki dochodzi zresztą do nie ocze kiwa ne go zbliżenia w czasie obu
autorów. W niektórych datach z życia Borovskiego pojawiają się lata 19… . Dzięki
temu staje się on przynajmniej na papierze niemal rówieśnikiem Šandy. Podobnie
zresztą dzieje się w treści jednego z przytoczonych listów (Havlíček Borovský, Šanda 
2009, s. 73). Nie odnosi się to jednak do datacji umieszczanej na początku każdego
z nich, o czym będzie jeszcze mowa. 

6 W badaniach teore tyczno litera c kich często używana jest fraza „konwencja epi -
stolo grafi cz na”. Zob. np.: Całek 2019, Skwarczyńska 2006 (1937), Kosmalska 2017. 



18878 (Havlíček Borovský 1887) po zwa la na la ko ni cz ne wy li cze nie
za sto so wa nych przez nie go stra te gii, któ re po le gały na: mo dy fi ka cji
zwro tów do ad re sa ta i pod pi sów, nie przy ta cza niu wszy stkich na stę -
pujących po so bie epi stoł, nie wie l kich zmia nach w tre ści (np. ini cjały
V.Ž. [Václav Žák] za mie nio ne na I.W. [Ivan Wer nisch]), ko m pi la cjach 
z ró ż nych li stów, mo dy fi ka cji da to wa nia czy po mi nię ciach w od nie -
sie niu do za wa r to ści (np. skró ce nie wątku pro du kcji i sprze da ży ole ju) 
lub wo bec ma te riału ilu stra cyj ne go (np. brak ory gina l ne go szkicu po -
le ca ne go bra tu ula) itp. Szcze gółowy opis in ge ren cji współcze s ne go
au to ra bę dzie przed mio tem oso b nej ana li zy.

Pie r wszy z wy ko rzy sta nych przez Šandę listów Bo ro v skie go zo -
stał na pi sa ny 25 sie r p nia 1852 ro ku, osta t ni na sy l we stra ro ku 1854,
wszy stkie (łącz nie dwa dzie ścia dzie więć) są w iden ty cz ny spo sób da -
to wa ne z po da niem mie j s ca po by tu na da w cy (przykłado wo: „Bri xen
23/7/1854”). Dłuż szy okres, w ja kim za my ka się całość skie ro wa na
pry ma r nie do bra ta, mógłby wska zy wać, iż nie była to ko re spon den cja 
bar dzo ob fi ta, a na początku rów nież nie regu la r na (z ro ku 1852 po -
chodzą je dy nie trzy li sty, z 1853 – sześć, do pie ro w osta t nim ro ku zde -
cy do wa nia wzra sta). Znów jed nak na le ży przy po mnieć, iż Šanda nie
przy ta cza kom ple t ne go zbio ru, do ko nując na wet w tych przy woływa -
nych te kstach pe w nych ma ni pu la cji i in ge ren cji. 

Współcze s ny pisarz „od po wia da” na nie po mię dzy 8 kwie t nia a 16
paź dzie r ni ka 2008, co wy ra ź nie wska zu je na większą czę sto t li wość,
gdyż on rów nież „wy syła” 29 li stów, wszy stkie (z jed nym wyjątkiem,
ale je dy nie su ge ro wa nym, iż pieczątka na zna cz ku jest hi sz pa ń ska)
teo re ty cz nie z Pra gi. Idąc da lej tym tro pem, wa r to za trzy mać się je-
szcze nad tym, co przy woływa ny już ba dacz na zy wa sfor mali zo wa -
nym „wy stro jem ga tun ko wym” li stu (Trzy nad lo wski 1977, s. 83),

obe j mującym pra wie wyłącz nie kon stru kcję te kstu, nie się gając na to -
miast na ra zie w głąb stru ktu ry. Z pe w no ścią do te go ro dza ju wy zna -
cz ni ków za li czyć mo ż na oprócz da ta cji, zwrot do ad re sa ta, fo r muły
ko ń co we, pod pis, ewen tu a l nie do pi sek9. O ile w tre ści mo ż na od na -
leźć spo ro ele men tów wie lopo zio mo wej gry z ory gi na l nym te kstem,
a ta k że ze współcze s nym czy te l ni kiem, o ty le tu taj Šanda dość kon -
sek wen t nie trzy ma się konwe ncjo na l nych re guł obo wiązujących
w sztu ce ko re spon den cji. XIX - wie cz ny pu b li cy sta wszy stkie li sty po -
prze dza zwro tem „Milý příteli” (w ory gi na le do mi no wały zwro ty
„Milý Bratře!”). Wpi sując się w kon we ncję, je go ad wer sarz 28 ra zy
posługu je się wołaczem „Drahý příteli”. Raz kró t ki list (właści wie za -
wie rający je den aka pit pełen wu l ga r nych in we ktyw) roz po czy na się
dość za ska kująco: „Ga u ne re pro rad nej!” (Havlíček Borovský, Šanda
2009, s. 97), przy czym w ko le j nym au tor uspra wie d li wia się, że zo -
stał „wysłany” przy pa d ko wo, ory gi na l nie był skie ro wa ny do zu pełnie
in ne go ad re sa ta10. 

Przyglądając się z ko lei fo r mułom ko ń co wym, pod pi som i nie li cz -
nym do pi skom (NB), łatwo za uwa żyć, iż nie wy kra czają one z re guły
po za tra dy cy j ne ra my. W przy pa d ku pod pi sów Bo rovský (przy ta cza -
ny przez Šandę) uży wa skró tów w ró ż nych ko m bi na cjach: Tvůj H. B.,
H. B., Tvůj H., Tvůj upřímný K., K., Tvůj K, co z re guły po kry wa się
z ory gi nałami (po za po mi nię ciem okre śle nia bratr). Gdy jed nak pod
tym kątem ana li zu je my stra te gię Šandy, wy ra ź nie zwra ca uwa gę je go
kre a ty w ność, nie ocze ki wa na w tak ba na l nym mie j s cu, ja kim jest sy g -
na tu ra. Do naj czę ściej uży wa nych na leżą wa rian ty ini cjału imie nia:

349 350

9 Anita Całek za Anną Kłakowską pisze w tym kon te k ście o we wnę trz nej
spójności, „która ma cechy stru ktu ra l ne i zawiera się w takich ele men tach, jak:
system konwe ncjo na l nych formuł po wi ta l nych i poże g na l nych (formuły ter mi na l ne
wyznaczające granice tekstu); nawiązanie do ko re spon den cji (po dzię ko wa nie za list 
adresata, odpowiedź na konkretną kwestię tam zawartą, prze pro si ny za milczenie),
prośby i polecenia, pytania, upe w nie nia; powiązanie członów listu i sto so wa nie fo r -
ma l nych wska ź ni ków spójności; po wtó rze nia i pa ra le liz my (stanowiące nawiązanie 
do tradycji re to ry cz nej)” (Całek 2019, s. 94–95). 

10 Wpisuje się on jednak w kon stru o wa ny ciąg przy czyno wo-sku tko wy, co
mogłoby wskazywać również na inne rozwiązanie. 

jazykové ko mu ni ka ce. Její význam pro zkoumání padesátých let 19. století, kdy jen
velmi omezeně fungovaly spolky a jiné instituce sdružující občany, je ještě
všestrannější“ (Pokorná 2016, s. 6).

8 Za pomoc w dotarciu do oryginalnej ko re spon den cji Karla Havlíčka Borov-
skiego i jej udostępnienie dziękuję doktor Annie Gnot z Ústavu pro českou literaturu
Akademie věd České republiky. 



(M., m., Tvůj M.) ko re spon dujące z uży wa ny mi przez Havlíčka
i wskazujące na rosnącą fa mi lia r ność eks po no waną przez na da w cę.
Kil ka kro t nie stają się one jed nak ele men tem za ba wy li te ra c kiej, two-
rząc spe cy fi cz ne słow ne kon stru kcje: 

List 6. (s. 31): Šup do ní [schránky A.P.] s tímhle dopise-
                                            M.
List 7. (s. 36): S úklonou tvůj
                            Herbert von Včelojan
List 8. (s. 41): „Jo. Udělej mi to rypáčkem.”
                              em.
List 9. (s. 44): V mobilu mi zavrněla ese me ska od Hakla, jestli ne po h nu
prdelí,  že půjde do té hospody sá-
                              m.
List 13. (s. 65): Snad ano, nicméně já la sa g ne ŕ la Neapol neva-
                                               Řím
List 23. (s. 104): Přímka v sobě podle nich [Číňanů – przyp. A.P.] nese
negativní energii. Souhlasí-
                    m.
List 27. (s. 122): :-)    M. 
List 29. (s. 132): Sbohe- 

     m. 

Ze sta wie nie wska zu je, że pod pi sy czę sto na wiązują do fo r muł
końco wych, a te rów nież w przy pa d ku Šandy są bar dziej ory gi na l ne
niż u Bo ro v skie go, któ ry zresztą uży wał ich rza d ko. Stra te gię za ba wy
z ini cjałem imie nia mo ż na po wiązać z wątkiem gry w scrab b le, mo c -
no akcen to wa nym w li stach współcze s nych, o czym je sz cze bę dzie
mo wa. Na to miast je dy ny pełny pod pis, swe go ro dza ju pse u do nim,
(list 7) po prze dzo ny ar cha i cz nym zwro tem, syg na li zu je ko le j ne, istot- 
ne mo ty wy. W tej de pa te ty zującej epi sto le Šanda jed noz na cz nie wska-
zu je na fi kcy j ność pro wa dzo nej ko re spon den cji (choć para do ksa l nie
ty l ko tu taj bez po śred nio re a gu je na pro śby o wspa r cie fi nan so we, któ -
re Bo rovský w li stach do bra ta po na wiał):

K tvým výčitkám ti povím následující: nic jsi ode mne dostat nemohl, protože
jsem ti nic neposílal. Uvědom si, že není moje po vin nost si s tebou ko re spon do vat.
Jestli mě budeš bo m bar do vat svýma nesmyslnými požada v ka ma, neuvidíš ode mne

už ani písmeno. Nechám tě v tom tvém Brüxenu vysedávat u Ele fan ta, dloubat v nose
a smrkance lepit zespoda pod židli. Vím, že to děláš, a neptej se od koho. […]
   S úklonou tvůj Her bert von Včelojan (Havlíček Borovský, Šanda 2009, s. 35–36).

Przy to czo ny fra g ment ewi den t nie na wiązu je kon kre t ny dia log
z tekstem ory gi na l nym, gdyż Šanda od no si się za rów no do wa ż ne go
wątku pszczół (właś nie w pod pi sie), ale ta k że wykładu orto gra ficz ne -
go Havlíčka poświę co ne go po pra wnej pi so w ni na zwy mia ste czka,
w któ rym ten był in ter no wa ny czy czę s tych próśb o pie niądze. Kon -
stru ując tak wyjątkową sy g na tu rę, od wołuje się rów nież do zwy cza ju
XIX - wie cz nych „bu dzi cie li”, któ rzy two rzy li lub mody fi ko wa li imio -
na i na zwi ska, by brzmiały one bar dziej słowia ń sko, od dając jed no -
cze ś nie pro fe sję czy zain tere so wa nia po sia da cza (Ma cu ra 1995,
s. 121). Pa ro diując tę mo dę, au tor pozo sta wia jed nak nie mie c ko
brzmiące imię oraz przy imek von, co two rzy humo ry sty cz ny dy so -
nans i wzma c nia ele ment kre a cy j nej gry ze współcze s nym od biorcą. 

 Zo sta wiając „wy strój fo r malny”, mo ż na przejść do za wa r to ści sa -
mych li stów, przy czym i tu taj uwa gę kon cen tro wać bę dę ra czej na
współcze s nych od po wie dziach, do te kstów Bo ro v skie go od nosząc się 
je dy nie mar gi na l nie. Wa r to w tym mie j s cu po sta wić za pe w ne py ta nie, 
czy ta ki spe cy fi cz ny zbiór jest w ogó le ko he ren t ny, sko ro obaj au to rzy 
teo re ty cz nie nie mają szans na wiązać dia lo gu? W przy pa d ku Šandy
po ja wić się mo że uza sa d nio ne po dej rze nie o mi sty fi ka cję, po nie waż
już wcze ś niej te go ty pu eks pe ry men ty były mu bli skie (Pio recký
2016)11. On sam jed nak sta no w czo ta kie in sy nu a cje od rzu ca, do ko -
nując in te re sującej cha ra kte ry styki książki: 

Není to my sti fi ka ce! Jsou to prostě Havlíčkovy dopisy takové, jaké jsou, ty jsem
ne u pra vo val, nepřepisoval, a pak jsou tam dopisy moje a v podstatě na toho Havlíčka
ne re a gu ju, není to spolu vůbec pospojované. Takže bych řekl, že my sti fi ka ce to není.
O co v podstatě v do pi sech jde? Jde o to se vykecat z momentálních trablů, které

352351

11 Chodzi tutaj przede wszystkim o pu b li ka cję Blues 1890–1940, gdzie autor
wcielił się w rolę redaktora i le ksy ko gra fa wydającego zna le zio ny materiał ar chi -
wa l ny, w efekcie czego powstał leksykon po świę co ny artystom pochodzącym
z okolic Mis sisipi. Luźno z tą książką związane są również kolejne, z których
pierwsza nosi intrygujący tytuł Obecní radní Stoklasné Lhoty vydraživší za 37 Kč



člověk má. A to máte jedno, jestli píšete Havlíčkovi nebo bra tro vi. Jsou to v podstatě
dvě na sobě na pro sto neodvislé, paralelní linky (Faltýnek 2016 )12. 

Czy fa kty cz nie jed nak jest tak, jak opi su je to au tor? Pie r wsze wra -
że nie po twier dza po wyższą oce nę, choć – jak już było wska za ne – nie
do ko ń ca pra wdzi wa jest kon sta ta cja mó wiąca o bra ku in ge ren cji w o -
ry gi nal ne li sty. Gdy po chy li my się nad te ksta mi głębiej, oka że się, że
ki l ka po wiąza nych wątków Šanda nie co za ka mu flo wał i tu taj więc nie 
do ko ń ca mo ż na mu wie rzyć. Wspo mnia na była jed no ra zo wa re a k cja
w kwe stii fi nan so wej. O wie le bar dziej łączni kiem mię dzy obu kore -
spon den ta mi wy dają się być pszczoły, w czym zresztą czy te l ni ka
utwier dza sza ta gra fi cz na. Owa dy te są wszech obe c ne, za rów no na
okład ce, jak i na sty li zo wa nej ilu stra cji na stro nie ty tułowej, któ rej do -
mi nan tę sta no wi rój, od dając tym sa mym pro po rcje, ja kie są za cho wa -
ne w tre ści. Nie dzie je się tak z pe w no ścią przy pa d ko wo z ki l ku co
naj mniej po wo dów: Mi chal Šanda jest pszcze larze m-ama to rem (in fo -
r ma cja od Ivo Haráka), ale – co z pe w no ścią isto t nie j sze – sam obiekt
zain tere so wa nia za rów no w mi to lo gii, a po tem rów nież w ku l tu rze
tra dy cy j nej uwa ża ny jest za stwo rze nie bo skie i świę te (Co o per 1998,
s. 219; zob. też: Łeń ska-Bąk 2016). Sądzo no wręcz, że pszczoła 

[...] po cho dzi z nie lu dz kie go obszaru sacrum, i w związku z tym posiada właści wo ści
chara ktery sty cz ne dla tego, co zna j du je się na Tamtym Świecie. […] chto ni cz na

natura lokuje ją na granicy między świa ta mi śmie rte l ni ków i bogów. Pszczoła mogła
więc spełniać funkcje posłańca i po śred ni ka między człowiekiem a bóstwem (Ko wa l -
ski 1998, s. 468). 

Wa r to ta k że zwró cić uwa gę, iż owa dy te stają się współcze ś nie co -
raz czę st szym bo ha te rem nie ty l ko li cz nych po rad ni ków, któ re (wo -
bec gro ź by wy gi nię cia pszczół zapo wia dające go kres lu dz ko ści) pro -
pa gują mo dę na zakłada nie pa siek czy wy sie wa nie ro ślin mio do da j -
nych na wet w mie ście, ale ta k że li te ra tu ry fa bu la r nej. Wy sta r czy
wspo mnieć przykłado wo be st sel le rową po wieść Mai Lun de Hi sto ria
pszczół (Lun de 2016). Choć przesłanie, wy mo wa, po ety ka pie r wszej z
kli maty cz ne go cy klu książki skan dy na wskiej pi sar ki są zgoła od -
mien ne od za ba wy cze skie go au to ra, to jed nak wa r to pod kre ślić, iż
oba utwo ry są przykłada mi li te ra c kiej ka rie ry owa dów od wie ków sta -
no wiących wa ż ny ele ment euro pe j skie go ima gi na rium (Łeń ska-Bąk
2016).

Dzię ki eks pery men to wi Šandy pszczoły za tem łączą dwa w rze -
czy wi sty spo sób nie mo ż li we do połącze nia świa ty od da lo ne od sie bie
tem po ra l nie. W przy pa d ku Havlíčka ich ho do w la, ma rze nie o włas nej
pa sie ce sta no wić miały od sko cz nię od dnia co dzien ne go, a jed no cze ś -
nie spo sób na za bi cie nu dy, na którą wie lo kro t nie na rze kał. Ory gi na l -
ny ad re sat, po sia dający pa rę uli, jest przez bra ta nie ustan nie po ucza -
ny, gdyż Bo rovský zgłębia ta j ni ki pszcze la r stwa na pod sta wie do stę p -
nej mu, choć ogra ni czo nej, li te ra tu ry po rad ni ko wej. A pro pos
pszczela r skich zain te re so wań Havlíčka czy te l ni ka mo że za in try go -
wać po wra cająca oce na prac pre ku r so ra na uko we go po dej ścia do ho -
do w li tych owa dów – Ja na Dzie r żo na13 (1811–1906) okre śla ne go już
w połowie XIX w., a więc mniej wię cej w cza sie, w któ rym czy tał je -

vycpaného jezevce pro potřeby školního kabinetu oraz Sudamerická romance (Kro- 
nika osidlování Gran Chaca). Ich łącznikiem pozostaje – oprócz mi sty fi ka cji – usy -
tu o wa nie narracji w początkach XX wieku (Piorecký, on-line).

Lenka Pořízková z kolei uważa, że Dopisy to modyfikacja mi sty fi ka cji kore spon -
dency j nej; oba typy dokumentów są autentyczne, choć w przypadku Šandy trzeba
zwrócić uwagę na stopień stylizacji oraz „udawaną formę ko re spon den cyjną”. Ich
połączenie stanowi całość tworzącą groteskowy, ale wysoce literacki, tj. wykreowany 
gest (Pořízková 2014, s. 200–201). Badaczka pomija jednak ingerencje współczes-
nego autora w oryginalne teksty Borovskiego.

12 W samym tekście znajdziemy również tego rodzaju metatekstową aluzję:
„Kdekdo mě nabádal, abych se od realismu vrátil k mystifikacím, jenomže literatura
je riskantní záležitost a opakovat osvědčené postupy je proti jejímu smyslu. Říká se
tomu jít neprošlapanou cestou” (Havlíček Borovský, Šanda 2009, s. 81).

13 Dzierżon pojawia się także epi zo dy cz nie w Historii pszczół Mai Lunde,
dokładnie w opowieści Williama Savage’a, XIX- wie cz ne go przy rod ni ka i kon stru -
kto ra rewo lucy j ne go ula, który nieco spóźnił się ze swoim wy na la z kiem. Wiliam
jest jednym z trojga na rra to rów monu men ta l nej całości. Drugie, współczesne opo -
wia da nie (akcja rozgrywa się w 2007 roku w Stanach Zjed no czo nych) snuje Geor-
ge, właściciel rodzinnej pasieki, który musi zmierzyć się z początkiem masowego
wy mie ra nia pszczół. Całości dopełnia posta poka lipty cz na wizja świata bez tych ży -
cio da j nych stworzeń, którą słyszymy z ust Tao, mie sz kan ki Syczuanu w roku 2098. 
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go pra ce Havlíček (pre nu me ro wał w tym ce lu cza so pi s mo) ja ko
„[a]rcy mistrz pszcze la r stwa, Al t me i ster Bie nen zucht, der gros se Bie -
nen va ter, Oj ciec pszcze l ni c twa po stę po we go” (cyt. za: Baj 2006).
Au tor Ele gii ty ro l skich nie ma jed nak dla do ko nań Dzie r żo na zro zu -
mie nia i wie lo kro t nie po da je w wątpli wość czy wręcz dez awu u je je go
ob se r wa cje, posługując się kon sek wen t nie znie m czoną wersją je go
na zwi ska. Wo bec nieza prze cza l nych zasług zwłasz cza na po lu na uko -
wych od kryć do tyczących par teno ge ne zy pszczół oraz bu do wy tzw.
ula ra m ko we go, któ ry mo c no kry ty ku je Havlíček, je go uwa gi mogą
być post rze ga ne ja ko wy raz kon ser waty w nych poglądów w tej kwe -
stii i ostro ż no ści wo bec no wych osiągnięć na tym po lu.

Mo tyw pszczół, obok do ra ź nych kłopo tów z wy naj ęciem mie sz ka -
nia, próśb o przesłanie kon kre t nych rze czy czy pie nię dzy, in fo r ma cji
o żo nie Ju lii, có r ce Zden ce, jest zde cy do wa nie jed nym z wyra ź nie j -
szych w ory gi na l nych XIX - wie cz nych li stach (zwłasz cza biorąc pod
uwa gę, że in ne „eko no mi cz ne” eks plo ra cje Šanda nie mal całko wi cie
po mi ja i ich nie przy ta cza). Na rze kający na brak pie nię dzy Havlíček,
szu ka pra kty cz nych spo so bów na ich zdo by cie i nie raz kre u je się na
zna w cę eko no mii. Stąd oprócz pa sie ki, ma rzy mu się np. eks port ole ju 
z Czech, na któ rym by mo ż na nie źle za ro bić czy na rze ka na dro gie za -
ba w ki. Wątki te są jed nak zde cy do wa nie zmi nima lizo wa ne w wer sji
cy to wa nej przez współcze s ne go pi sa rza. Pszcze le roz wa ża nia uro z -
ma i cają za tem spra wo z dawczą część au ten ty cz nej ko re spon den cji,
po zo stając w du żej mie rze w sfe rze pla nów na przyszłość (jak wie my
z bio gra fii au to ra, nie zrea lizo wa nych). 

I to do nich na wiązu je w pełen kre a cji spo sób Šanda. Pro wadząc
właści wie spe cy fi cz ny dzien nik (Pořízková 2014, s. 200), od dający
włas ne re fle ksje i wy da rze nia pry wa t ne w prze ciągu awi zo wa ne go
półro cza, opi su je w kon we ncji re a li z mu ma gi cz ne go przy by cie do
swe go pra skie go mie sz ka nia bez imien nej, pu szy stej ko bie ty (org. bo -
u be latá žena). Z jej szmin ki ro dzi się pie r wsza pszczoła, któ ra da je na -
stę p nie za po mocą lu stra14 („Za ned lo u ho navzájem se zrcadlící zrca d -
la udělala ze rtěnkové včely mnohočetný roj” [Havlíček Bo rov- ský,

Šanda 2009, s. 16]) początek całej ro dzi nie, ta zaś za siedla stojącą
w po ko ju ko mo dę. 

Ten nie co dzien ny spo sób przy j ścia na świat owa dzich lo ka to rów
su ge ru je, iż pi sarz ho j nie bę dzie się gał do re zer wu a ru post mode rni z -
mu, gdzie zwie r ciadło (obok wie lu in nych, jak bi b lio te ka, la bi rynt,
pod róż bez ce lu i prze zna cze nia, re kla ma, te le wi zja, fo to gra fia, pra sa,
pa ra no ja, prze moc i po rno gra fia)15 sta no wi je den z lei t mo ty wów. Ob -
se r wa cje pszcze lich zwy cza jów prze pla tają się z pamię tnika r ski mi za -
pi ska mi z ży cia pi sa rza Mi cha la Šandy, a za ra zem pa r t ne ra ta je mni -
czej, bez imien nej rze ź ni cz ki. W li nii rea li sty cz nej, mo c no auto bio -
grafi cz nej, przy wołuje on np. wie czór au to r ski, gdzie pre zen to wał
włas ny to mik Ke ca ni ce, wie lo kro t nie pi sze o cza so pi śmie „Dobrá ad -
re sa”16, w któ rym w 2008 ro ku pro wa dził ru bry kę Z an tikvárních ba-
nánovek, gdy re da kto rem na cze l nym był rów nież wspo mi na ny w lis-
tach Štefan Švec. Czę sto wzmian ku je in nych współcze ś nie żyjących
pi sa rzy, jak Emil Hakl, Vít Kremlička, Ivan Wer nisch (w li stach w ro li 
pie ka rza i właści cie la ce gie l ni), ta k że związa nych z pe rio dy kiem. Jed -
no cze ś nie nie raz pod kre śla, a nie raz po da je w wątpli wość sens nie ty l -
ko swej pro fe sji. W mo men cie, gdy je go pa r t ner ka ży cio wa, jak czy -
tamy w li ście 19, chce po znać przeszłość człowie ka, z któ rym mie sz -
ka, ten ka że jej jed nak czy tać włas ne pu b li ka cje. Na stę p nie iro ni cz nie
za uwa ża, iż na rze ź ni cz ce naj wię ksze wra że nie wy warł to mik Dva cet
de ka ova ru. Trud no oprzeć się do zna niu, iż na wet to nie jest bez zna -
cze nia. Wie lo kro t nie po wra cający wątek spe cy fi cz nej pa sji, a jed no -
cze ś nie pro fe sji bo ha ter ki mo że wy woływać sko ja rze nia ze znaną
sceną świ nio bi cia z Post rzy żyn Bo hu mi la Hra ba la, do któ re go rów -
nież o wie le bar dziej czy te l nie au tor nie raz się od no si. W jed nym mie -
j s cu wręcz eks po nu je inną sce nę ze wspo mia ne go utwo ru:

Včely byly všude, všechno se vlnilo a přeskupovalo. […] Potom se naráz zvedly
a utvořily obrovitý hrozen kroužící bytem. Boubelatá žena duchapřítomně za bou ch -
nu la okno. Neumím si představit, kdyby roj uletěl. Třeba na komín. Obzvlášť vysoký

14 O roli lustra w kulturze zob.: Lukavec 2010.
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15 II i III asyndeton Douwe’a Fokkemy. Zob.: Jana szek -I va ničková 2002, s. 91. 
16 Wszystkie numery tego interesującego czasopisma dostępne są tutaj:

http://www.dobraadresa.cz/old.htm [23.08.2019].



komín zůstal trčet po zbouraném libeňském pi vo va ru. Lézt na něj a sbírat roj, nařknuli 
by nás přihlížející čumilové, že s bou be la tou ženou pla giu je me Hrabala. Pivovarský
komín má provždy propachtovaný on a vystup na něj je zase ta jedinečná scéna, která
ulpěla čtenářům z Postřižin (Havlíček Borovský, Šanda 2009, s. 75).

Hra ba lo wski wątek po wra ca rów nież pod sam ko niec wy mia ny li -
stów. Znaczną część przed osta t nie go te kstu współcze s ne go ko re spon -
den ta za wie ra przy wołana w cy ta cie sce na świ nio bi cia (Havlíček
Borovský, Šanda 2009, s. 126–128), z ko lei w na stę p nym – sty li zo wa -
nym nie co na li te ra cki te sta ment – alu zy j nie od no si się do sa mo bó j -
czej śmie r ci au to ra Po ciągów pod spe cja l nym nad zo rem, meta fo ry cz -
nie wi niąc za to li te ra tu rę (Havlíček Borovský, Šanda 2009, s. 131).

Wra cając jed nak do klu czo we go wątku – Šanda de fi niu je współ-
two rzo ny przez sie bie i Bo ro v skie go utwór ja ko „korespondenční kni -
ha rojení” (Havlíček Borovský, Šanda 2009, s. 74), przy wołując jed no 
z klu czo wych w pszcze la r stwie zja wisk, „opi sa ne” ta k że w po wyż-
szym przy to cze niu. Czyte l nik ma wręcz mo men ta mi wra że nie, że li -
sty współcze s ne roją się nie ty l ko dosłow nie, ale prze de wszy stkim
meta fo ry cz nie od ró ż nych te ma tów, począwszy od opi sów czyn no ści
na tu ra l nych i co dzien nych, a sko ń czy wszy na tych zu pełnie nie re a l -
nych, jak rój pszcze li to wa rzyszący pa rze pod czas śnia da nia, a na stę p -
nie do sta r czający roz ry wek se ksu a l nych, służący ja ko na rzę dzie do
po ma lo wa nia mie sz ka nia, pro du kujący miód z kwia tów umie sz czo -
nych na pla ka cie do fi l mu O ro dičích a dětech (na pod sta wie książki
Ha kla). Tu taj ta k że przy na le ży m. in. za wa r ty w li ście 6. opis pod ró ży
do nie żyjące go już XIX- wie cz ne go pre ku r so ra pszcze la r stwa Ba l ka
z Moníce, jaką pa ra po dej mu je, a któ ry był wspo mi na ny w ory gi na l -
nych epi stołach przez Havlíčka.

Jak wi dać – wbrew wcze ś nie j szej au to rskiej oce nie – li sty nie roz -
chodzą się jed nak zu pełnie, a ra czej Šanda posługu je się nie raz za bie -
ga mi zwie lokro t nie nia (mul tip li ca tion) i prze mia ny (per mu ta tion), ty -
po wy mi dla post mode rni z mu (Janaszek-Ivaničková 2002, s. 91).
Przykładem mo że być cho ć by wspo mnia ny me bel, pełniący de fa c to
ro lę mie j skie go ula. O je go po cho dze niu z Ka m py do wia du je się czy -
te l nik z ob sze r nej re la cji w li ście 3., po ja kimś jed nak cza sie, oka zu je
się, iż wzmian ko wa ny już re da ktor Švec ma wra że nie, że na le żała do

je go cio t ki. Wyra fi no wa ny za bieg czy te l ny jest w pełni do pie ro, kie dy 
w te k ście Bo ro v skie go, cy to wa nym przez Šandę (da to wa nym na
15/7/1854) zna j dzie my alu zję do ko mo dy: 

Bu de - li po dzi mek příznivý, můžeš ode bra ti ještě brzy před zimou jeden ple te nec,
a aby byly přinuceny založiti si hnízdo v Hubrově oulu. Doufám, že to dobře půjde,
a těším se na tvůj referát, neb myslím, že tě pak ma ni pu la ce s tím Hu bro vym oulem
mnohem vice těšiti bude než s komodou (Havlíček Borovský, Šanda 2009, s. 100–
–101).

Dla ścisłości na le ży do dać, iż ory gi na l ny list, z kró re go cze r pał
Šanda, udało się zlo ka li zo wać pod datą 8/7/1854. Za wie ra on ob sze r -
ny do pi sek da to wa ny 11/6/1854, po no w nie jed nak wi do cz na jest sub -
te l na ma ni pu la cja współcze s ne go auto ra-e dy to ra, którą zde ma sko wać 
mo że ty l ko dokład na ko m pa ra cja obu te kstów. W ory gi na le bo wiem
słowo ko mo da nie wy stę pu je, a in kry mino wa ny fra g ment brzmi: 

Doufám, že to dobře půjde, a těším se na tvůj referát, neb myslím, že tě pak ma ni -
pu la ce s tím Hu bro vym oulem mnohem vice těšiti bude než se slaměnáky (Havlíček
Borovský 1887, s. 124). 

Nie mniej współcze ś nie me bel to mie j s ce, w któ rym pra co wi te
owa dy pro du kują miód, tra ktując ubra nia ja ko ra m ki. Z ko lei w ki l ku
co naj mniej li stach Bo ro v skie go za wa r te są li cz ne wska zów ki na te -
mat pra widłowej bu do wy ula ja ko pun ktu wyj ścia dla przy noszącej
zysk pa sie ki. Ory gi na l ny list z 3 wrze ś nia 1853 ro ku za wie ra na wet
szkic (Havlíček Borovský 1887, s. 53), któ ry jed nak nie zo stał sko pio -
wa ny w wy da niu współcze s nym, co mo że nie co dzi wić, gdyż w swo -
jej czę ści Šanda ki l ka ele men tów gra fi cz nych umie sz cza. System od -
nie sień jest jed nak o wie le bar dziej skom pli ko wa ny. Ule w ce lu
łatwie j szej iden ty fi ka cji Havlíček pro po nu je na zy wać ini cjałami, do -
ma gając się dro bia z go wych re la cji na te mat ich za wa r to ści i pro -
wadząc spe cy ficzną bu cha l te rię. To być mo że stało się bo dź cem do
pod ję cia wątku za ba wy li te ra mi i we współcze s nych li stach, gdyż
współmie sz ka ń cy pszcze le go go spo da r stwa czę sto grają we wspom-
nia ne scrab b le. Czę ścią 10. li stu Šandy sta je się prze ry so wa na plan -
sza. Wska zu je ona pa ro kro t nie na pszcze le aso cja cje i sta no wi nie ja ko 
in stru kcję i za po wiedź te go, co nastąpi w ży ciu spe cy fi cz nej pa ry. 
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       Tabela 1. Scrable; za: Havlíček Borovský, Šanda 2009, s. 47

Za ba wa słowa mi rów nież wpi su je się w kon we ncję re a li z mu ma -
gi cz ne go, gdyż two rzo ne wy ra zy prze noszą gra czy w świat kon kre t -
nych utwo rów li te ra c kich. Kla m ka (kli ka) „otwie ra” tekst, do któ re go
pod po wiedź sta no wi je dy na na zwa włas na ułożo na w pie r wszej pio -
no wej ko lu m nie. Bu r gu e te oraz cza so w nik ry bařit (8 wers po zio mo)
„za po wia dają”, iż pod róż za ko ń czy się w fa bu le po wie ści Słoń ce też
wscho dzi Er ne sta He min gwa ya. Część te go li stu sta no wi fra g ment
XIII roz działu Fie sty (pod ta kim ty tułem utwór wy szedł w An glii),
gdzie do cho dzi do uto ż sa mie nia jej 1-o so bo we go na rra to ra Jake’a Ba -
r ne sa z Šandą, w ro li łowiące go pstrągi. Z ko lei w li ście 11. słowa býk i 
Pa m pe lu na (ułożo ne w ko le j nej roz gry w ce) prze noszą bo ha te rów na
klu czową w utwo rze He min gwa ya sce nę kor ri dy, a tekst in kor po ru je
znaczną część przekładu roz działu XVIII an gie l skie go ory gi nału. Ob -
sze r ny w du żej mie rze dosłow ny cy tat, zmo dyfi ko wa ny je dy nie w ko -
ń co wej czę ści17, świa d czy za rów no o hy bry dal no ści, jak i otwa r ciu się 
na od mien ne po ety ki (Jana szek -I va ničková 2002, s. 92). Te zę tę po -

twier dzają zasy gna lizo wa ne rów nież wcze ś niej od nie sie nia do twó r -
czo ści i po sta ci Hra ba la. Z owe go sy ste mu i za sa dy re w ri ting au tor
do sko na le so bie zresztą zda je spra wę, a co wię cej, dosłow nie ją eks -
pli ku je:

Ja k mi le ho [Romera  przyp. A.P.] He min g way učinil po sta vou Fiesty18, stal se za
jeho konání odpovědný on. Já zas jsem se zmocnil Fiesty. Zatoužil jsem mít ve své
knize býčí zápasy a krevnatější než He min g way je nikdo ne s ve de. Fiesta se stala
součástí dopisů Havlíčkovi. My dva jsme rovněž jejich součástí a dopisy jsou zase
součástí Dopisů. Už ne He min g way, nýbrž já roz ho du ju, co kdo z nás udělá. Mohl
bych napsat, že Romero odnesl uříznuté ucho do or di na ce k otola ryngo lo go vi, ale
nechal jsem ho, aby ho hodil tobě. Myslel jsem, že ti tím udělám radost.
   „Kradeš je nom v literatuře, ne bo i v su per mar ke tu?!” naprčila se boubelatá žena.
   „To není krádež, to je post mo de r na” (Havlíček Borovský, Šanda 2009, s. 57).

O wielo war stwo wo ści te go sy ste mu inter te kstua l nych od wołań
świa d czy fakt, iż w przy woływa nej już au ten ty cz nej rubry ce, jaką
w tym cza sie Šanda pro wadził, za mie ścił „re cen zję” pu b li ka cji Pa v la
Durdíka Zápasy s býky (Cor ri da de to res). Doj my a obrázy ze Španěl-
ska (http://www.do bra a dre sa.cz/old.htm; do stęp: 25.08.2019). Nie-
da w no zaś uka zał się je go tom opo wia dań Hemingwayův býk, no mi -
no wany do na gro dy Ma g ne sia Li te ra 2019 w dzie dzi nie pro zy. Po -
prze dzo ny mot tem z an gie l skie go pi sa rza „Li te ra tu ra je k spi so va te li
stejně nemilosrdná ja ko k toreadorům ko ri da” (Šanda 2018, s. 7),
mógłby otwie rać ana li zę te go po ru szo ne go rów nież w Li stach wątku,
gdyż Havlíček ma być ta k że rów no pra wnym pa r t ne rem do dys ku sji na 
te mat sta tu su i kon dy cji li te ra tu ry (choć z oczy wi ste go wzglę du po-
kłada nych weń nad ziei nie spełnia). Wa r to za akcen to wać w kon te k -

17 Bycze ucho dostaje w pierwszej wersji nie Brett (jak w oryginale), ale boube-
latá žena. Dopiero wobec jej wyraźnego protestu i zarzutu kradzieży przez nią
wyartykułowanego, autor zmienia osta te cz nie za ko ń cze nie. 
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18 Fiesta ukazała się w Anglii w roku 1926, zaś rok wcześniej w Stanach Zjed -
no czo nych jako The Sun Also Rises (pl. Słońce też wschodzi, przeł. B. Zieliński).
Uznawana za powieść z kluczem, opowiada skom pli ko wa ne relacje i perypetie
kilkorga ame ry ka ń skich znajomych przebywających w Paryżu, którzy wybrali się
na święta Sanfermin(es) do Hiszpanii. Oparta w dużej mierze na osobistym
doświadczeniu scena korridy przejęta przez Šandę jest wspo mi na na przez biografa
Hemingwaya, włącznie z po da ro wa niem przez tor re a do ra żonie pisarza byczego
ucha (Nagel 1992, s. 81).



ście zoo lo gi cz nych fa s cy na cji Šandy, iż tym ra zem mie j s ce pszczół
za j mują – nie ja ko wbrew ty tułowi – głów nie ry by. 

Wra cając do fa bu lar ne go Li stów – po tym, jak boubelatá žena
(a więc głów na po stać) za ka zu je pi sać o so bie, po żeg na l na epi stoła po -
twier dza, że Bo rovský stał się nie ja ko „na rzę dziem” do roz wa żań na te -
mat li te ra tu ry, a Šanda po no w nie na wiązu je do wcze śnie j sze go wątku: 

Li te ra tu ra je nenažraná bestie. Mrštík, Neruda, Váchal, Klíma, Mahen, Šrámek,
Kainar, Bezruč, Kafka, Blatný, je jich hodně, z koho vysála sílu k plození čehokoliv,
kromě ní samé. […] Za posledního tři čtvrtě roku jsem ti napsal všechno, co bylo
potřeba. Mnohé jsem si přitom ujasnil o literatuře a o svém vlastním životě. […]
Dopíšu tenhle dopis a pověsím spisovatelství na hřebík. […] Nač krmit bestie dalšími
sousty. Budu hrát scrab b le. V dobrém smyslu slova je scrab b le poťtouchlý. Tváří se,
jako by li te ra tu rou byl, jenomže není. Smeteš ho dlaní do sáčku, do posledního
písmene. Scrab b le je hra a o hru mi při mém dosavadním spisovatelském hmoždění
šlo především. Pomocí scrab b lu se můžeme s bou be la tou ženou podívat do knih už
napsaných. […] Nevylučuju, že pokud si ze sáčku vytáhneme patřičná písmena, že se
někdy v bu do u c nu nevrátíme i sem, přes předcházející kasání doufám, že se najde na -
kla da tel ochotný z naší ko re spon den ce udělat knihu (Havlíček Borovský, Šanda 2009, 
s. 131–132). 

Życze nie wy ra żo ne na ko ń cu te go spe cyfi cz ne go dwugłosu speł-
niło się, na ru szając w du żym sto p niu za sa dy obo wiązujące przy wy -
da wa niu konwe ncjo na l nych zbio rów ko re spon den cji, do dać na le ży.

Współcze s ny au tor w oczy wi sty spo sób ba lan su je po mię dzy tym,
co Trzy nad lo wski na zy wa zbio rem „na tu ra l nym” a „wy kre o wa nym”.
Ten pie r wszy od no si się do „li stów pry wa t nych mię dzy okre ślo ny mi
oso ba mi hi sto ry cz nie rów nowa ż ny mi, tzn. rów nowa ż ny mi w sen sie
upra w nień korespon dencyjno -biogra ficz nych. […] [z]biór kształtu je
się «na tu ra l nie», nie ja ko od śro d ka, od isto ty i cha ra kte ru li stów, przy
czym edy tor czy ba dacz stoi wo bec kon kre t nej sy tu a cji za sta nej”.
Šanda, wy stę pu je jed nak w pod wó j nej ro li, bie rze ory gi na l ne li sty (ni -
czym ar chi wi sta, zbie racz czy edy tor, choć – jak wie my już – in ge ru je
w nie dość zna cz nie), ale do pi su je ta k że ja ko au tor współczesną część, 
po zo stając jed no cze ś nie tym, któ ry „sam nie ja ko de cy du je o całościo -
wym kształcie ko re spon den cji, całość tę sam kre u je” (Trzy nad lo wski
1977, s. 88). Oka zu je się być nie ty l ko „pó ź nym wnu kiem”, któ ry
z za cie ka wie niem sięgnął po ów pa mię t nik mi mo wo li, in sta tu na -

scen di (Trzy nad lo wski 1977, s. 96) pry ma r nie skie ro wa ny do współ-
cze s ne go Bo ro v skie mu ad re sa ta, ale dzię ki post moder nisty cz nym
strate giom wy ko rzy stu je le ktu rę w je dy ny i nie po wta rzal ny spo sób.
Wbrew au to rskim za pe w nie niom i mi mo dys tan su cza so we go Šanda
nawiązał spe cy fi cz ny dia log ze swo im ad wer sa rzem żyjącym ponad
półto ra wie ku wcze ś niej. Dzię ki po dej ściu pełnym kre a cji oży wił
teksty, któ re – być mo że – dzi sie j sze mu czy tel ni ko wi nie wy da wałyby 
się zbyt in te re sujące i wy pełnił to, co sam zresztą za po wie dział:

Však Borovský byl taky znamenitý spi so va tel a z toho mám ob ro v skou radost.
A zase na druhou stranu já doufám, že až tohleto vyjde19, tak já udělám část práce pro
Havlíčka, aby se zase po delší době připomenul něčím živým, jiným než je čítanka
(Faltýnek 2016). 

Au to r ski te am do brze się uzu pełnia, a Bo rovský, po sta wio ny mo -
men ta mi w ro li psy cho tera peu ty, któ re mu mo ż na się zwie rzyć, jak
cho ć by we fra g men cie: „Co mám já? Ve třiatřiceti mám za se bou osm
vydaných knih. Znamenají pro mne hodně, přesto jsou to potištěné
papíry” (Havlíček Borovský, Šanda 2009, s. 85–86), mi mo iż po zo r -
nie nie od po wia da, spełnia swe za da nie. Je go au ten ty cz na ko re spon -
den cja, rów nież przez przełama nie kon we ncji obo wiązującej edy to ra,
stała się przy czyn kiem do roz wa żań nie ty l ko o jej sta tu sie, ale ta k że
o tym, czym jest li te ra tu ra w ogó le. W spe cy fi cz ny spo sób ko re spon -
du je to ze spo strze że niem Ma g da le ny Po ko r nej, któ ra za uwa ża, iż
„[s]vět Ka r la Havlíčka vyvstávající z je ho ko re spon den ce, pu b li ko va-
ných žurnalistických textů i dobových po le mik by mohl hod no ty, po-
třebné dnešku i bu dou c no sti, připomínat ja ko stále živý od kaz ev ro p -
sky inspirované oso b no sti našich dějin” (Pokorná 2016, s. 6). Choć
na le ży po no w nie za akcen to wać, iż Šanda uży wa głów nie krzy we go
zwie r ciadła, by je wy eks po no wać. 

Sam fakt się g nię cia po epi sto lo gra fię iko ni cz nej po sta ci cze skie go
od ro dze nia na ro do we go i wpi sa nie się jej w tak spe cy fi cz ny kon tekst
mo że wy wołać py ta nie o gra ni ce eks pe ry men tu lite ra c kie go. Abs tra -

19 Wywiad był opub li ko wa ny w momencie, kiedy książka nie była jeszcze wy-
dana, jedynie w cza so pi s mach drukowano jej fragmenty.
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hując nie co od fa ktu na wiąza nia dia lo gu z te ksta mi da w no zmarłego
au to ra, mo ż na przyjąć, iż wbrew re gu le mó wiącej, że „po szcze gó l ne
skład ni ki zbio ru kore spon dency jne go po wstają wyłącz nie dla in fo r -
ma cji i do ku men ta cji bieżącej, nie ja ko na da nym eta pie kon ta któw
mię dzy lu dz kich za my kających spra wę lub wy zna czających jej okre -
ślo ne gra ni ce”(Trzy nad lo wski 1977, s. 92), współcze s ny au tor świa -
do mie je prze kra cza, łamiąc przy tym wie le obo wiązujących kon wen-
cji, ale też swe go ro dza ju ta bu ku l tu ro wych, czy niąc jed no cze ś nie
zaka mu flo wa ne na wiąza nia. W jed nym z li stów Havlíčka, po świę co -
nych opi so wi no wo wy naj ęte go w Bri xen mie sz ka nia po wy je ź dzie
żo ny i cór ki (list 26.), zna j dzie my na stę pujący fra g ment:

Mám dva hezké pokoje s pořádným nábytkem, jeden, kde bydlím, má tři okna,
druhy, spací, dvě okna, ale není k topeni, oba jdou do ulice v prvním poschodí, a sice
na nejhlučnějším místě v Brixenu — u kostela. Nad kastnem a zrovna na proti němu
za mým psacím stolem visí na šňůrách moje knihy naproti sobě, nad divanem je veliký 
obraz, nad knihami, proti mému stolu visí můj mistr Hus a nad mou posteli visí též
velký obraz: krom toho hezké opony ve všech 5 oknech, a máš popis celého bytu
(Havlíček Borovský, Šanda 2009, s. 116).

Wa r to po no w nie po rów nać przy to cze nie to z ory gi nałem, co tym
ra zem jest nie co łatwie j sze, gdyż fa kty cz nie ury wek ten mo ż na zlo ka -
li zo wać w li ście tak sa mo da to wa nym. Po za sty li styczną ko rektą
(zmia na ar cha i z mów) trze ba od no to wać, iż zo stał nie pie r wszy raz po -
mi nię ty ele ment gra fi cz ny (szkic mie sz ka nia), któ ry w pie r wo t nej
wer sji zna j du je się mniej wię cej w połowie cy ta tu (Havlíček Bo rov-
ský 1887, s.152–153). Być mo że wspo mnia ny tu taj ob raz cze skie go
re for ma to ra stał się im pu l sem do zbu do wa nia ciągu aso cja cji. Šanda,
wyko rzy stując ży wy w okre sie od ro dze nia na ro do we go kult Ja na Hu -
sa, przy wiąza nie do nie go Havlíčka Bo ro v skie go, które po tem zresztą
stało się nie raz do wy su wa nia mię dzy ni mi pa ra lel, po dej mu je się de -
kon stru kcji je go mi tu, posługując się stra te gią per mu ta cji. W du żo
wcze ś nie j szym li ście (nr 7) przy ta cza bo wiem ane g do tyczną hi sto ry j -
kę o sprze da w cy gril lo wa nych ku r cza ków, przy po mi nającą nie co ko -
mizm słow ny ze sztu ki České ne be Járy da Ci m r man na, na któ rej ko ń -
cu po stać Hu sa czy te l nie, choć nie bez po śred nio jest przy wołana:

Grilovač nůžkama zamazanýma od oleje rozstřihnul kuře vejpůl. Při porcování

zůstane biskup na jedné straně. Tohle kuře biskupa nemělo. […] Ostatní kuřata
otáčející se na rožních byla taky bez biskupů.

   „Kde jsou?”
   „Kdo?”
   „Biskupové.”

   „Na kon ci lu,” od se k nul grilovač.
   Op la til jsem trapárnu trapárnou:

   „A ko lem po pe l ni ce máte ko st ni ci, k naprostý do ko na lo sti by ste měl gri lo vat hu -
sy” (Havlíček Borovský, Šanda 2009, s. 116).

Ta ka stra te gia de mi ty za cji (w tym przy pa d ku pod wó j nej nie ja ko)
mo że ewo ko wać wzmian ko wa ne go na początku te go te kstu Vla di-
míra Ma cu rę. Zwłasz cza Gu ve r nan tka (1997) z nie co obra zo bu r czym
ob ra zem Fran tiška Čelakovskiego i je go żo ny An to nii po do b ne opi nie 
rów nież pro wo ko wała (Hof f mann 1999, s. 4). Z jed nej stro ny za tem
Šanda świa do mie się ga do pry wa t nej ko re spon den cji Bo ro v skie go
i z pe w no ścią ją oży wia, ale z dru giej rów nież je go sy l we t kę mo c no
„odbrąza wia”. Ta k że pod tym wzglę dem na wa r stwia po do b ne za bie -
gi, co wy ra ź nie wi dać w po wy ższym przy to cze niu, ilu strującym fakt,
iż pi sarz swobod nie ma ni pu lu je wątka mi za czer pnię ty mi z ory gi na l -
nej epi sto lo gra fii Bo ro v skie go, tra ktując ją ja ko przy czy nek do ciągu
najróż norod nie j szych aso cja cji. Po mysłowe wy ko rzy sta nie w tym ce -
lu li stu spra wia, iż wpi su je się to w kon sta ta cje do tyczące na tu ry geno -
lo gi cz nej te go ro dza ju te kstów. Cy to wa na już pa ro kro t nie Ani ta Ca-
łek, wy chodząc od kla sy cz nych roz wa żań Ste fa nii Skwa r czy ń skiej na
temat isto ty li stu, za uwa ża (nie co po le mi cz nie wo bec przy woływa nej
ne stor ki ba dań), że:

[...] [l]ist mieści się […] na linii po mię dzy lite ra c ko ścią a uży t ko wo ścią – nie re a li zu je
żadnej z tych cech w ab so lu t nym wy mia rze, ale daje się umieścić na con ti nu um,
a poziom do okre śle nia tej akurat właści wo ści może się zmieniać w danym zespole
epi sto la r nym w za le ż no ści od sy tu a cji, kon te kstu, celu oraz szeregu innych oko li cz -
no ści formujących jego całokształt. […] List jest bardziej lub mniej intymny (jej kra ń -
co wym za prze cze niem i prze ciw ie ń stwem jest otwa r tość oraz pu b li cz ny dostęp do
treści); bardziej lub mniej skon wencjo nalizo wa ny (mieszcząc się po mię dzy pełną re -
a li zacją okre ślo nej formy a całkowitą wol no ścią od niej) (Całek 2019, s. 86).
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Po wy ższe kon sta ta cje ilu strują nie ja ko stra te gię sto so waną przez
Mi cha la Šandę, któ ry dzię ki wska za nym za bie gom prze su wa bar dziej
lub mniej in tym ne li sty na li nii od uży t ko wo ści ku lite ra c ko ści, za rów -
no je śli cho dzi o je go au to rskie te ksty (bli ż sze tej dru giej ka te go rii),
ale i te „po ży czo ne” od Bo ro v skie go, któ re wpi su je w zu pełnie no wy
kon tekst. Jed no cze ś nie wy po wia da się za ory gina l ne go ad re sa ta, uzu -
pełniając ów spe cy fi cz ny dwugłos kore spon dency j ny o bra kujące og -
ni wo i wy do by wa w ten spo sób epi sto la r ny byt z otchłani, na dając mu
– wbrew upływo wi cza su – dru gie ży cie.
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Jan VO REL

Uni ve r si ty of Ostra va

Genesis of Czech Decadence
and Symbolism Towards Theurgy

Ke y words: Czech li te ra tu re at the turn of 20th cen tu ry, De ca den ce, Sym bo lism, Meta -
mor p ho ses of Aesthe tic-p hiloso phi cal Con cept of Sym bo lism, from
Decadent-Symbolism to The u r gic Sym bo lism, The u r gy, Art as a Co m p -
lex Way of Thin king and Un de r stan ding of the World, Sy ne r gy of
Aesthe tic and Re li gio us Sphe res

Klíčová slo va: česká li te ra tu ra přelomu 19. a 20. století, de ka den ce, sym bo li z mus,
me ta mor fó zy esteticko-filozofických koncepcí sym bo li z mu, od de ka -
den ce k teurgickému sym bo li z mu, umění ja ko způsob chápání světa, sy -
ne r gie estetické a religiózní sféry

Abs tract

The article is focused mainly on me ta mor pho ses of aes the tic- phi lo so phi cal approa-
ches of the most important re pre sen ta ti ves of Czech li tera ture at the end of 19th and
beginning of 20th century whose work presents gradual heading for modern art, from
decadent to symbolist focus using an aesthetic theory of Russian phi lo so pher
Vladimir Solovjov based on theurgic substance of art.

The aim of this stu dy is to show ge ne sis of Czech li te ra tu re at the
end of 19th and be gin ning of 20th cen tu ry. Our in te rest will be fo cu sed
ma in ly on meta mor p ho ses of aesthe tic-p hiloso phi cal ap pro a ches of
the most im po r tant re pre sen tati ves who se work pre sents gra du al he a -
ding for mo dern art, from de ca dent to sym bo list fo cus. The in te rest
will be ai med at meta mor p ho ses of mo dern art, from deca dent- sym bo -
list one to evo lu tio na ry and at the sa me ti me high pha se of sym bo lism,
which can be cal led the u r gic, using the words of the Rus sian phi lo so-
p her, po et and dra ma tist Vla di mir So lo v jov (1853–1900). One of the
key po ints of phi loso p hi cal and ae st he tic the o ry of Vla di mir So lo v jov
is the idea of so cal led uni to ta li ty (Всеединство). This phi loso p hi cal

ca te go ry co vers the idea of or ga nic uni ty of the uni ve r sal exi sten ce of
the world, in ot her words, such a sta te of exi sten ce of co s mos whe re all 
the exi sting works in mu tu al re la tion s hip, in ner con ne c tion, and it cre -
a tes the on ly vast co m p lex. Then, in ac cor dan ce with the se ide as Vla -
di mir So lo v jov de fi nes the u r gy as the ef fect of a hu man on fo r ce ma je -
u re in flu en cing the co u r se of world events. Any cre a tion is un de r sto od 
as the u r gic and is as so cia ted with me ta phy sics and spi ri tu al se c ret. 

Thus, the u r gic na tu re of ar ti stic ac ti vi ty re pre sents the po ssi bi li ty
to trans form the exi sten ce by me ans of ae st he tic sphe re: 

O tom, že takový význam umění není výmysl, svědčí někdejší nerozdělitelné
spojení mezi uměním a náboženstvím… Současné odcizení umění a náboženství
považuji za přechodné období, kdy byl zrušen jejich ne vždy svobodný svazek, aby
obě tyto tolik důležité stránky lidského bytí vykročily k budoucí syntéze. Dokonalý
život, jehož předběžnost spatřujeme v pravém umění, bude přece také založen na
vzájemném svobodném působení lidského a božského elementu a ne na otrocké
závislosti na božství (Solovjev 1997, s. 124–125). 

An cho ring of uni to ta li ty in the ou ter re a li ty and its em bo dy ing in
the fra me work of vi si b le, ma te rial exi sten ce is con si de red as a de mon -
stra tion of ab so lu te be a u ty. In the ve ry ini tial sta ge of de ve lo p ment of
mo dern Czech li te ra tu re, art gro ups and wri ters we re con di tio ned by
sti c king to the sa me phi loso p hi cal and ae st he tic ba ses and to Eu ro pe an 
li te ra tu res whe re the turn to the mo dern art stre ams – that ove r ca me
the reali stic- natura li stic scho ol – had al re a dy be en do ne. 

In early- decaden t-sym bo list pha se of de ve lo p ment of Czech li te ra -
tu re ma king ef fort to get over the re a li ty by the way to spi ri tu al vi sions
and dre ams, by ne ga tion of ma te ria li stic be ing is sym pto ma tic. In
deca dent- sym bo list ae st he tics the re ca me in to exi sten ce the op po si -
tion of two worlds – the world of sub je c ti ve and ob je c ti ve, spi ri tu al
and ma te rial, abs tract and con c re te, ou ter and in ner; the worlds ou ter
to an in di vi du al, and worlds exi sting on ly in the so ul of an in di vi du al.
The de epest abyss ope ned be ne ath them in mo dern art: 

A přece nelze za po me nou ti, že umělecká a životní pravda jsou dvě dosti rozdílné
věci. Lze skoro říci, že tam, kde umění má pravdu, život má téměř vždy ne pra v du, a že 
smyslu věcí nám neřekne svět reální, ale pouze náš sen. Čím větší rozpor mezi

367 368

DOI: 10.14746/bo.2020.3.4

„Bo he mi sty ka” 2020, nr 3, ISSN 1642–9893



životem a dílem umělcovým, tím větším uměním dílo bylo vytvořeno. Jen u malých
umělců se kryje život a dílo (Karásek ze Lvovic 2002, s. 7).

Thus the world of art cre a tion had be co me a pas sio na te strug gle for 
pu re ar ti stic va lu es, for spi ri tu al world of hu man, for trans cen dent and
me ta phy si cal dre am with its strong sen se of se c ret of hu man li fe,
found in ex tra- sen su al sphe re; for no b le cu l tu re. This sta te of cu l tu re
co uld be re a ched on ly thro ugh the wa ys of ten se ima gi na tion and
dreams as the es sen tial so u r ces of re al art: 

Abych se omezil na umění: pouze nejmocnější vize bytí, pouze nejintenzivnější
ci to vost, pouze nejvášnivější vztah k životu, pronikavé oko pro jeho ve li ko sti a pro -
pasti, jeho kořeny a tajůplné projevy dodává scho p no sti tvořiti umělecké dílo.
Průměrnost je čas, přítomná chvíle, den ze dne, malost, nevýraznost a planá všednost,
tisíckrát a tisíckrát se opakující, – umění věčnost, zázračná výjimka a božský osud.
Umění je samo pro sebe, prostředkem a cílem zároveň. Nezná a nezamýšlí nic mimo
sebe. Jeho hodnota je v jeho tvůrčí intenzitě vize a sen zi bi li ty. Proto je vždy
individuálním. Proto není hromadného umění. Při tom, čemu se běžně a nepřesně tak
říká, jest omylem a klamem buď ad je kti vum, to jest není hromadným, nebo sub stan ti -
vum, to jest není uměním – zaměňují se le da by le tvůrčí scho p nost a prostá zděděná
nebo naučená výtvarná zručnost, krása a pouhé pěkno, umění a umělost, jako při
lidovém uměleckém průmyslu například. Umění samo není ovšem pro každého, pro
všecku chudinu duchem. Jako pro du ko va ti je nemnohým požehnaným je dáno, také
není každému uštědřeno chápati, mi lo va ti, prožívati je znova (Procházka 1913, s. 49).

At the end of 19th cen tu ry, le a ding re pre sen tati ves of Czech de ca -
den ce and sym bo lism sto od on a ra di cal re fu sal of reali stic- natura li stic 
mo del of art, ba sed on cre a ting so cial do cu ments. The re fo re, Arnošt
Procházka (1869–1925), Jiří Karásek ze Lvo vic (1871–1951), re je c -
ted the lin king of art with de mo c ra tic mass and aest he ti za tion of is su es 
with low im po r tan ce, col lec ti vi ty and ba na li ty. In op po si tion, aest he ti -
za tion ga i ned ab so lu te ly dif fe rent con no ta tions. Art that must not le ad
to sa ti s fy ing of vi tal ne eds be co mes for them to tal ly au to no mo us
world with its laws, and its con stant cre a ti ve fo r ce and im mor ta li ty are
hid den exa c t ly in the fact that “it is li fe in li fe, world in world and co s -
mos in co s mos”: 

Miluji teď život i tak jak jest: jeho jako zamodralé kouzlo rozestřelo se mi nad
všemi věcmi a by to st mi. A v každé kráse, kterou sním a žiji, cítím, že jsem blíže k jeho 

tajemství. [...] Jednoho se bojím: dne, kdy bych ztratil svou so u vi s lost s krásou a s umě-
ním. Vše ostatní je bez ceny. Vše ostatní klame (Karásek ze Lvovic 2001, s. 58, 61). 

In the ir opi nion, art can not ha ve any t hing in com mon with et hic,
so cial and na tio nal stan dards and sup po si tions: 

Snaží-li se však spi so va tel úmyslně pro du ko va ti dílo sociálně užitečné a moralist- 
ní a přitom umělecké, nikdy nedospívá své mety, jeho plod je tendenční zmetek, jenž
se opičí po umění, ale nikdy ne umělecké dílo... [...] Přijímati a ceniti nezištnou krásu
nějakého uměleckého gesta, které nechce ničeho jiného mimo tuto krásu zrovna, jest
dáno málokterým, velice vzácným, prařídkým málokterým (Karásek ze Lvovic 2001,
s. 18, 15).

Thus, a re al ar tist must stri ve for pre sen ting the ide al of be a u ty and
the work of art must ex tract eve ry t hing from re a li ty, as its most pre -
cious form which is in di rect re la tion to artist’s indi vidu a li ty or so ul.
The re fo re, the cha ra c ter of mo dern art that was af fe c ted by a strong
fla s ho ver of spi ri tu a lism, in flu en ces al so its re la tion s hip to the re al
world, which is gra du al ly be co ming di re c t ly de pen dent on in si de sta -
tes of hu man so ul: 

Má-li však kdo scho p nost neviděti, už tím je básníkem, i kdyby nežil pro něj
vyhalucinovaný svět fikcí, ohněm a inspirací zbarvený. [...] A proto může-li mi býti
po případě lhostejný ten, s nímž jsem se setkal v životě, nikdy mi nemůže být
lhostejný někdo z těch, jež jsem potkal ve svém snu. [...] A vím, že jediné je pravdou:
skutečnost nenáleží do umění. Třeba svou myšlenku osa mo stat ni ti od života a každé
slovo vsaditi jako doprostřed velikého zlatého kruhu, by bylo oddáleno od všednosti.
Daleko nad skutečnost a mimo ni musí jíti umění, a tam, kde náš sen prošel životem,
musí dříve býti očištěn ode všeho, čím jej život po skvrnil, než může o něj umění se
zajímati (Karásek ze Lvovic 2002, s. 8, 9).

Neve r t he less, in ae st he tic the o ries of Czech fol lo wers of deca -
dent- sym bo list ae st he tics, we can see tra ces of ef forts to ove r co me
cle a r ly de ca dent ap pro a ches to the in te gral un de r stan ding of the pro -
blem. Ho we ver, that was ex ten si ve ly de fi ned la ter by next art ge ne ra -
tion who sta r ted un de r stan ding art cre a ting in its bro a der me a ning as
the u r gy. Arnošt Procházka spo ke abo ut the art that re a ches the fa r t hest 
from the bran ches of hu man kno w le d ge as it is gi f ted by de ep in tu i -
tion, ena b ling it to un ve il and in fer the “cen tres of spi ri tu al lands, hid -
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den in re a li ty”. Cre a ting ar tists find un li mi ted bro ad ness of trans cen -
dent re a li ty, of me ta phy si cal re le van ce and re la tions to ete r ni ty and in -
fi ni te ness: 

[...] když básník ve svých nejvzácnějších a nejslavnějších hodinách jasnovidně byl
prošel ve snu svým minulým světem, když se byl prolnul intimně jeho nejryzejší pod -
sta tou, když byl vstřebal v lačné ho rou c no sti jeho nejvyšší ha r mo nii, by z ní a ze své
bytosti stvořil onen zašlý okruh lidského bytí v jiném svém řádu. [...] To jediné jest
umělecky tvůrčí nazírání a poznání... [...] ...a tento člověk tvoří harmonický celek se
svým okolím, je po sta ven v místo, které s ním splývá v jednotu... (Procházka 1912,
s. 62, 72) 

Al so, Jiří Karásek ze Lvo vic ap p lied iden ti cal ap pro ach. He was
con vin ced that by me ans of word s- sy m bols it is po ssi b le to trans cend
re a li ty and view it in its pu rest spi ri tu al form, in out -of - ti me em pi re of
ide as, which can ena b le con ne c ting of “pre sent mo ment with flu ent li ne
of ete r ni ty”. Thus, the mo dern ar tists chan ge in to thin kers who se work
be co mes an ab so lu te aest he ti za tion of an idea; they can fix the pu rest
ide as and syn the si ze eve ry t hing in “the on ly one, es sen tial, ori gi nal”: 

Myslím tím básnickou scho p nost, promítati nitro své v tok chvíle, všechno věčné
v duši v tok přítomnosti, všechno nebeské v nitru v tok po ze m sko sti a vys lo vo va ti
obrazy a symboly pozemskými to, co je v duši věčné, lidsky věčné. [...] ...dýcháte už
někde jinde, ne sice někde v nadzemském světě, ale přece jen na výšinách, kde je čistší 
vzduch (Karásek ze Lvovic 1927, s. 93, 164). 

The se shifts are pro ba b ly the most no ti cea b le in deca dent- sym bo -
list ae st he tics of au t hors who we re as so cia ted with Moderní re vue ma -
ga zi ne, they can be tra ced in es sa y i stic and art work of Miloš Ma r ten
(1883–1917). Par ticu la r ly in his ae st he tic ap pro a ches, we can se arch
and find new wa ys to the sym bo lism, se en as the art that cre a tes the or -
ga nic cre a ti ve or der and that in te gra tes our co m pre hen sion and le a r -
ning abo ut the world. Miloš Ma r ten stri ves for a new syn the sis when
art, go ing be y ond the re a li ty, bro a dens the un de r stan ding of the sen se
of world and exi sten ce. For Ma r ten, art is ema na tion of “uni fied po -
wer” that is the es sen ce of li fe it self”: 

A tyto nové prvky, tuto novou du cho vou re a li tu uvésti ve vztahy stejného původu, 
aby tvořily zvětšený geometrický obraz života a budily dojem jeho průmětu do

duchových sfér – v tom je hlavní moment estetické hodnoty. Tu člení se kritérion
života ve dvě podrobné, speciální otázky o typu uměleckého díla. První po in di vi du a-
litě umělcově, jejích psychických vla st no stech a možnostech: otázka, jak re a li ta
(zkušenost vnitřní i vnější) se od ra zi la v du cho vou sféru umělcovu a jak se lomem
světla při přechodu z prostředí do prostředí její reliéf změnil; po zvláštnosti umělcova
vnitřního ustrojení, jeho bytosti citové a intelektuální. Druhá zkoumá způsob a rytmus 
fiktivního světa, jenž onou transformací povstal; zní, jaké zákony vztahu umělec
vložil do vzájemných styků a reakcí bytostí a tvarů, které stvořil. Otázka pra vdi vo sti
a prožitosti uměleckého díla jest tím zavinutě položena. Jako nelze myslit prožitostí
faktické zažití v realitě, nýbrž jen intenzívní zúčastnění umělcova jáství na féerických
do bro družstvích jeho fiktivního světa, stejně pra vdi vost neznačí shodu vidiny s re a li -
tou, ale zákonitost jejího složení a rozvinu – měřítko dá pocit síly, ry t mi c ky činné,
a dojem ko or di na ce, sou vi s lo sti, příčinnosti (Marten 1995, 312).

The be gin ning of 20th cen tu ry bro ught chan ges in sym bo li stic ae st -
he tics. At the turn of the cen tu ry, re pre sen tati ves of this li te ra ry mo ve -
ment cra ve to ove r co me indi vidu a li stic se pa ra tion and ae st he tic sub je -
c ti vism of deca dent- symbo li stic ae st he tics sho r t ly af ter its ori gi na -
tion. From the aesthe tic-in dividua li stic vie w po int, sym bo lism shi f ted
the subjec tive-in dividua li stic un de r stan ding of the world to the ob je c -
tivistic -idea li stic con cepts. Sym bo lic ar tists sta r ted to un de r stand the
me a ning of art as a trans cen dent re a li ty and the ir cre a ti ve me t hod was
de te r mi ned by du a lism which put the world of ide as and the re al world 
in op po si tion. 

For sym bo list ar tists, ob jects of the phe no me nal world be ca me
“ima ges of ide as”. In each uni que re al phe no me non, “a hi g her sen se”
is se en and se a r ched for; which me ans that each ar tist was ai ming at
se e ing and re co g ni zing the abs tract in an in di vi du al phe no me non
who se indi vidu a li ty and uni qu e ness was thus kept and stren g t he ned
by be ing pre sen ted in bonds with the hi g her uni ty. 

An ele men ta ry unit of sym bo lism is the sym bo li za tion as a pro cess
of co g ni tion of the ete r nal and the sa c red in the pro fa ne world, and
a me t hod of pre sen ting ide as in ima ges. The sym bo list ima ge ten ded
to its trans fo r ma tion in to “ima ge - sign”, hi ding a my stic idea in it self
and it was un de r sto od as a co m p lex uni ty of spi ri tu al es sen ce and ma -
te rial exi sten ce. 
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Li te ra tu re of this pe riod al so ga ve birth to the con cepts of “new
syn the sis”, and “the u r gic es sen ce of art”. Syn the sis and the u r gy we re
un de r sto od in re li gio us and my stic way, and they ta r ge ted gra du al
trans fo r ma tion of world and li fe.

Rus sian phi lo so p her, V. So lo v jov de fi nes the idea of syn the sis by
me ans of the dif fe ren ce be twe en the ide al (va lu a b le) and ill - su i ted,
wo r t hless exi sten ce. The dif fe ren ce is de te r mi ned by the mu tu al re la -
tion s hips among the parts of a ce r ta in co m p lex and the ir re la tion s hips
to wards the co m p lex it self. A full - fle d ged idea and be a u ty are di re c t ly
spe ci fied as a fre e dom of con sti tu ti ve parts in the per fect uni ty of the
co m p lex: 

Za prvé: když se dílčí ele men ty vzájemně nevylučují, ale naopak, vzájemně
vytvářejí celek, panuje mezi nimi so li da ri ta. Za druhé: když nevylučují celek, ale své
dílčí bytí potvrzují na jednom všeobecném základu. A nakonec za třetí: když nejediný
základ čili absolutní princip ne po hl cu je a neničí dílčí ele men ty, ale odkrývá jim
v sobě plný prostor – tehdy, v těchto třech případech, lze mluvit o ideálním čili
hodnotném bytí, tj. o takovém, jaké má být. […] Lží nazýváme myšlenku, která vyz d -
vi hu je výlučně jednu z dílčích stránek bytí, a tak popírá ostatní. […] Ošklivost se vy -
sky tu je všude tam, kde se jedna z částí příliš rozrůstá a převládá nad jinými. Ošklivé je 
to, co není jednotné a celistvé, anebo naopak to, co není svobodně různorodé (So lo v -
jev 1997, s. 118–120).

The wa ys of syn the tic and the u r gic art went be y ond the bor ders of
tra di tio nal un de r stan ding of art cre a tion and its fol lo wers of ten de fen -
ded the ir aesthe tic-p hiloso phi cal con cepts by the fact that in the ir cre -
a ti ve ef forts they are re tu r ning to the ro ots and tasks of art. The com -
mon fa c tor of con cepts of sym bo list art was un de r stan ding of wor d-
 sy m bol, which in stan dard terms and eve ry- day -u se words, was ab le
to re ve al hidden ma gic me a ning and ene r gy. They we re used as
a means of com mu ni ca tion be twe en the two worlds (the pro fa ne and
the sa c red), and ga ve them “hi g her cre a ti ve po wer”, be ing ab le to
change the na tu re of the ma te rial world. Na tu ral ly, this word ma gic re -
fle c ted it self in the cha ra c ter of all art works of this evo lu tio nal sta ge
of sym bo lism; thus, on the gro unds of mysti c-re li gio us art work, a my -
ste ry was re - born, du ring which ma gic in flu en ces the form of mi c ro -
cosm and ma c ro cosm. 

The pa r ti cu lar term of the u r gy (“free the u r gy”, “the who le cre a -
tion”) as a ca te go ry of ae st he tic of so cal led Ea r ly Sym bo lism was un -
de r sto od by the Rus sian phi lo so p her V. So lo v jov as a sub stan tial uni ty
of art cre a tion in flu en ced by my stics and re li gion who se es sen ce lies
in com mu ni ca tion of ma te rial world and the world of ide as by me ans
of “co re ex po si tion of cre a ti ve act” ba sed on an or ga nic uni ty of the
ide al si de and its ma te rial si de. Thus, the re was fo r war ded the con vi c -
tion that art was to en ter a free con ne c tion with re li gion; sub sequ en t ly
the term of re li gio us sen se of art sta r ted be ing used. Thro ugh the prism 
of this aesthe tic-p hiloso phi cal sy stem, the con tem po ra ry cu l tu re was
vie wed as a tra gic epoch in the evo lu tion; the re fo re, the u r gic con cepts
we re as si g ned to ove r co me that sta te and cre a te or ga nic me ta cul tu re as 
the fi nal sta ge in evo lu tion of hu man ci vi li za tion. 

The es sen ce of the the u r gic art re qu i res the ae st he tic be a u ti ness to
in flu en ce the re a li ty po si ti ve ly, so that it is ca pa b le of con trol ling and
de epe ning the re a li ty. To put be a u ti nes in work, we ne ed mu tu al pe ne -
tra tion of two cre a ti ve ele ments: mate ria li za tion of spi ri tu al es sen ce
and co m p le te spiri tua li za tion: 

1) přímá ob je kti va ce nejhlubších vnitřních určení a vlastností živoucí ideje, které
příroda nedokázala vyjádřit, 2) zduchovnění přírodní krásy a skrze to – 3) zvěčnění
jejich individuálních jevů (So lo v jev 1997, s. 124).

Pre sen ce of this spi ri tu al ful l ness, in our re a li ty, meta mor p ho sis of
our li fe to ab so lu te be a u ty and cre a tion of co s mic spi ri tu al or ga nism is
fi nal ly the hi g hest go al of art of fu tu re: 

Umění je proto přechodným a pojícím článkem mezi krásou přírody a krásou
budoucího života. Takto chápané umění už není prázdnou hrou, ale stává se důležitou
a poučnou záležitostí, ovšem nikoliv v kantorském smyslu, ale ve smyslu in spi ra tiv-
ního PROROCTVÍ. […] Umělecké ztvárnění je každé znatelné zobrazení předmětu
nebo jevu z pohledu jeho definitivního stavu nebo ve světle budoucího života (So lo v -
jev 1997, s. 124).

In this sen se, the fol lo wers of the u r gic art stand aga inst anti- tradi -
tio na lism and ae st he tic se pa ra tism of the pre ce ding li te ra ry ge ne ra tion 
pro cla i ming the idea of pu re art, mo re or less in ten si ve ly: 
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Zdá se divné uvěřit v krásu jako v záruku spásy světa, když musíme zachraňovat
sa mo tnou krásu před kritiky, kteří chtějí z ideálního krásna udělat reálnou oha v nost.
Bu de me - li po vzne se ni nad všechny hru bo sti současného estetického re a li s mu (a uti -
lita ri s mu), můžeme jej hlouběji stu do vat. Najdeme v něm řadu nesmyslů a protiřeče-
ní. Nelze však opo me no ut, že současný trend také uznává nejcennější celosvětový
význam krásy. Tím její zdánliví pronásledovatelé vlastně obhajují náš názor, že krása
spasí svět. Čisté umění čili umění pro umění je zavrhováno jako jalová kratochvíle.
Ideální krásou se opo v r hu je, protože je považována za prázdnou a nedůležitou okrasu
skutečnosti. Z toho vyplývá, že kritika požaduje, aby současné umění bylo důležitou
záležitostí, to znamená, aby jako pravá krása hluboce a silně působilo na reálný svět
(So lo v jev 1997, s. 57). 

Fol lo wers of ea r ly sym bo list ge ne ra tion per ce i ve the be a u ti ness as
li fe ful l ness and stri ving for li fe pe ne tra ting all na tu re, con cur ren t ly as
stri ving for cre a tion of the be a u ti ness. Art be ca me the way of brin ging
abo ut the wor l d wi de uni ty, idea of or ga nic li fe, when all the earth and
spi ri tu al ly uni ted hu man kind he ad for the yet in vi si b le but po wer ful
spi ri tu al cen tre and co m p lex exi sten ce (see for exa m p le the sym bols
asso cia ted with Wes tern and Ea stern ci vi li za tion, sym bols of ma tu ring 
and growth, bu i l ding te m p les, sym bols of con ne c tion of bro t hers).

Even the field of po etics no ti ced chan ges, whe re we can see de epe -
ning of the abyss be twe en po etic lan gu a ge and the prin ci p les of lo gi cal 
thin king. Con ce p tu al thin king is app li ca b le on ly in con ne c tion with
in tel lec tu al co g ni tion of ou ter world and co g ni tion of hi g her re a li ty
may be me re ly me dia ted by in tu i tion and by me ans of sym bo list ima -
ges. Art works cre a ted by fol lo wers of this con cept trans fo r med in to
my ste ries whe re sym bo lism of co lo urs and co m po si tion pro ces ses as -
so cia ted with ot her ty pes of art, for which the ra tio nal, con ce p tu al
thin king is ab so lu te ly un fa mi liar (espe cial ly mu sic), play an im po r tant 
ro le. Gra du al ly, me r ger of po etry and pro se was be co ming stron ger in
li te ra ry art. So me of ge nial cre a ti ve ex pe ri ments, syn the ti zing art pro -
ces ses ty pi cal for mu sic, li te ra tu re and fi ne art we re la un ched. They
re su l ted for exa m p le in po etic es sa ys, my ste ry pla ys, ex pe ri men tal
pro se ba sed on ap p li ca tion of co m po si tion prin ci p les of mu si cal sym -
pho ny in con ne c tion with an thro poso p hic ide as of stre a ming of world
ene r gies and “me ta phy sic of co lo ur and so unds”. 

Art work and es sa y i stic work of wri ters as men tio ned bel low are
con ne c ted by the idea of art which po sses ses my stic po wer, the idea of
“al l - hu man” art to ge t her with co g ni ti ve act. Art is per ce i ved mo st ly as
a co m p lex sy stem of thin king and un de r stan ding of the world (mo dus
co gi tan di) and the way of exi sten ce the re (mo dus vi ven di). As the
most im po r tant thing, it was ope ra ted with fin ding of new per ce p ti ve
wa ys and ex pres sing and re a ching the sta te of exi sten ce when the ar ti -
stic ima ges wo uld not on ly evo ke the im pres sion of be a u ty but, at the
sa me ti me they wo uld work as the me ans of co g ni tion. Thus, for pe o p le, 
they wo uld de ve lop the capabi li ty to see the “the u r gic sen se” of de -
mon stra tions of li fe.

As a first we fo cus on Ju lius Ze y er (1841–1901), who is tra di tio -
nal ly lin ked to Lumír ge ne ra tion (cos mo po li tan stre am of Czech li te -
ra tu re of 19th cen tu ry). Ho we ver, epic art work of Ju lius Ze y er is si g ni -
fi cant for co g ni ti ve ef forts to wards cre a ti ve es sen ce of the world; the
au t hor hi m self cal led it a “re ne wed ima ge”, which can be ge ne ral ly in
si m p le way de scri bed as free in spi ring by the an cient my t hi cal, le gen -
da ry hi sto ri cal and al so li te ra ry the mes of dif fe rent epochs, na tions
and cu l tu res. Vast ma jo ri ty of his art work is ma de by the the mes ad op -
ted from the pa gan and go t hic ti mes who se key fe a tu re is, as he men -
tions, fe r vent re li gio si ty and pre va len ce of spi ri tu a lism over ma te rial
na tu re of li fe. For Ze y er, espe cial ly the go t hics be ca me the epoch whe -
re ten ding for the ide al was ex pres sed by a syn the tic ima ge of te m p le
bu i l ding. Ze y er un de r stands that as de mon stra tion of “hi g her hu ma ni -
ty” and sym bol of spi ri tu al per spe c ti ve of the world as re- con ne c tion
of the ma te rial and the spi ri tu al di men sions of hu man exi sten ce. La ter
al so Oto ka ra Březina fol lo wed and sig nifi can t ly de ve lo ped the idea: 

Ve starověku bylo umění proto tak velké, že lidé ještě bezprostředně silně po
lidsku cítiti do ve d li, a v křesťanském středověku bylo tak produševnělé, protože pluli
lidé po bezedném moři mystiky s tak silnou vírou (Zeyer 1901–1906, s. 121). 

Ze y er´s art con cept has al so its de ep me a ning, which ma kes his art
to be a ce r ta in pro lo gue for Czech li te ra ry sym bo lism. In the fra me -
work of “re ne wed ima ge” we spe ak abo ut evo ca tion of an cient myths,
up da ting of sto ries we ll-known from world litera tu res, from ge ne ral
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the ma tic tra di tion, from folk myths or orien tal oral tra di tion. Ho we -
ver, Ze y er do es not na rra te with cle a r ly epic di stan ce, eve ry t hing is ac -
co m pa nied by per so nal re fle c tions, echo es of his fe e lings and ex pe -
rien ces, and di rect par ti ci pa tion in the sto ry. That is the way the ly ri cal
co m po nent pe ne tra tes in to ge nu i ne epic ba se which the ad op ted the me 
brings along; it is an ef fort to cre a te a who le ima ge of world in the
cons cio u s ness of a hu man. 

Jan Voborník in his bo ok cal led Ju lius Ze y er (Voborník 1908) no -
ti ced three pe ne tra ting la y ers , or three ty pes of ima ge ry in Ze y er´s
work of art which are re pre sen ted by a di rect re fle c tion of re a li ty, the
world of phi loso p hi cal idea and my t hic ima ges, and fi nal ly by the
world of au t hor´s co re vi sions. The se ty pes of ima ge ry ma ke a com-
plex pi c tu re of the world, which is re le vant for idea of a sym bol or pro -
cess of sym bo li za tion. Stri ving for in te gri ty is one of the most im po r -
tant co m po nents of Ze y er´s cre a ti ve con cept whe re in po et´s “awa ke
dre a ming” (as it is the dre am, which is a sym bol of po etry and be a u ty
and the ir re la tion to the trans cen dent for him) pe ne tra te mis cel lane o us
so u r ces, to be fi nal ly me r ged in one giant ar che ty pal cre a ti ve stre am.
In the pre fa ce to Karolinská epo pej (1896), Ze y er ex p la ins the es sen ce 
of his cre a ti ve con cept. Al t ho ugh he per ce i ves the con tem po ra ry art as 
we ak and inca pa b le of re fle c tion of li fe in full, he can see one po si ti ve
thing in it, which can le ad to its re ne wal and sa ving. That is gro wing
in te rest in va lu es bro ught by an cient cu l tu res and ef forts to trans fer
the se va lu es in cur rent ti mes, and cre a te a transcu l tu ral syn the sis,
who le ima ge of hu man ci vi li za tion, which wo uld be ea sy to un de r -
stand. For him, the es sen ce of art is its abi li ty to tend to uni ver sa li ty
and “re ne wal of an cient be a u ty”, which can bring the sta te of in te gra -
tion of the spi ri tu al and ma te rial worlds in the so ul of a mo dern hu -
man: 

[...] člověk, třeba by se zdál sobě neb jinému jinak než vpravdě je, zůstane přece jen
tím, čím je, a ne tím, čím se zdál, a mimoděk, nevědomě se prozradí a ukáže ve svém
jednání, ve svém smýšlení, ve svém díle v pravé podobě (Zeyer 1905, s. 20). 

Věda a li te ra tu ra, umění vůbec, ba i po li ti ka a sociální naše hnutí – to vše je
v stadiu pouhé analysy. Boje národnostní, spory sociální, skepse v náboženství, na tu -

ra lism v umění, em pi rism ve vědě: toť sama analysa. Ve li kost je však jedině v syn the -
si, která následuje po analysi. Jsou duchové ve všech jmenovaných oborech, kteří nad
svou dobou stojí, ač nedosáhli nikde vrcho l ku, tam dospěje svět snad za nějaké století
– pyšný ten strom někdy vyroste, dnes pouze klíčí (Zeyer 1905, s. 20).

Jiří Karásek ze Lvo vic wro te abo ut Ze y er´s work of art the fol lo -
wing: 

Zeyer sám cítil, že příliš artistní ari sto kra cis mus jej činí nepřístupným. Řekl to
v povídce ze života Mi che lan gelo va Sníh ve Flo ren cii ústy básníka Po li zia na: Výsost
znamená osamění, ve li kost znamená nenávist. Vše odpustí ti dav – jen to ne, že nad
ním stojíš, že se mu vymykáš. Ta výlučnost ti bude trnem v životě. Orfeus nesnížil se
k bakchantkám, a proto jej rozsápaly. Když se potkávala dramata jeho na jevišti
s neúspěchem, Zeyer psal je dále, v stejném směru, bez koncesí, věda, že by bylo
podlostí proto mlčeti, že nemůže na akla ma ci davu počítati (úvod k básni Kronika
o svatém Bran da nu). Neboť žízníme po ideálu a ne po po tle sku... Nechce se každému
do letu v modré mlhy a duhová oblaka, do kterých bych prý rád zavlekl ty, jež mi
naslouchají. Nuž, dobře, ať za mnou neletí ti, kteří nemohou, ti, kteří nechtějí, mně se
po nich tak málo stýská, jako jim po mně... (Karásek ze Lvovic 1926, s. 110–111).

In di rect con ne c tion with the con cepts men tio ned abo ve, the the u r -
gy was in tro du ced by Oto kar Březina (1868–1929)1 – i.e. sy ne r gy of
ae st he tic and re li gio us sphe res as con vi c tion that ar ti stic cre a tion can
par ti ci pa te in re - fo r ming of the world: 

Působiti vůlí na vůli, a tím na vytvoření re a li ty je vlastním účelem duchové práce.
Poslání umělecké v nejvyšším svém vzletu je posláním náboženským. Ale nábožen-
ským ve smyslu, jaký tomu slovu dá jednou bu do u c nost (Březina 2004, s. 581–582).

Oto kar Březina, re a ched the con c lu sions spe a king abo ut the meta -
mor p ho sis of art in to an ac ti vi ty un de r sto od as cre a ti ve un ve i ling and
re - s ha ping of ba sic li fe forms, by me ans of ae st he tic forms and de epe -
ned ae st he tic prin ci pals: 

1 We can find the evidence about Březina´s knowledge of phi loso p hi cal system
of V. S. Solovjov in his cor re spon den ce with E. Chalupný (9th June. 1916 and 9th

April 1921), where he expressed his opinion that Solovjov´s phi loso p hi cal works are
essential for studying con tem po ra ry phi lo so p hy and he speaks about Solovjov as
follows: „[…] génius a nejhlubší myslitel ruský, filozof obdařený jas novi dec kou
moudrostí spra ved li vou a laskavou ke všem projevům života” (Březina 2004, s. 1316).
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Z té příčiny umění, to jest scho p nost nejjemnější řečí, přístupné v tomto vtělení,
čím dál více poutá člověka poznávajícího a hledajícího života. Kdo stu do val dnešní
oku l tism a zjevy vyššího psychického života, pozná brzy, že doposud na zemi
dosažené vidění obou světů dálo se od géniů uměleckých, kteří byli a jsou jedinými
syntetickými duchy na zemi a přetrvávají odborné učence, za kla da te le věr, přesné
my s li te le, tvůrce systémů... (Březina 1996, s. 193).

Thus, the idea of spi ri tu al, psy chi cal, phy sio lo gi cal and phy si cal
re - fo r ming of con tem po ra ry hu man who wo uld be co me the first step
on the way to the “So lo v jo vian go d man ho od” be ca me the ta r get and
es sen ce of the u r gy. Then the art for Březina co uld he ad for cor re la tion
of ea r t hly di men sions with the co s mic ones. The po ets as the ar tists of
li fe wo uld re ve al the hid den be a u ty of the world, they we re led by the
be a u ty and ima gi na tion that co uld set free and uni te eve ry t hing aro und 
in the de ep in tu i tion of spi ri tu al es sen ce: 

Z tisíciletí do tisíciletí bloudí náš sen a nenalézá utišení, dokud se ne za sta vil
oslněn viděním nové země pod hvězdami nového kosmu, jak ji tušíme ve svém srdci,
země, kde veškeré věci na le z ly své pravé místo, člověk svou pravdu, hie ra r chie duchů 
své ztělesnění v novém řádu světa viditelného, s rozkoší jako mateřství přijímána je
bolest a dílem lásky stává se práce; a kde člověk, gigantské vědomí polyfonní
a harmonické, pra co va ti bude v míru o svém posledním díle vyššími silami kosmu.
[...] Tak celý svět kolem nás po tisíciletí svou krásou dává nám znamení o světě
sjednocení a pokoje, po němž prahnou srdce (Březina 1996, s. 153–155).

Aesthe tic-p hiloso phi cal con cepts of Březina to ok the gro unds on
the con vi c tion that art was ma de to un de r stand the “se c ret spi ri tu al va -
lue” of phe no me nal world and un de r stand the im me dia te an cho ring of 
hu man in the Ab so lu te which is the re so u r ce of spi ri tu al ene r gy: 

[...] všechny formy lidského úsilí, věda, po li ti ka, hmotná práce, náboženství, veškeré
dílo vášně i snu, duchovní kázně a vzdoru, dílo jasného, po ostré di so cia ci pojmů
toužícího in te le ktu i podvědomých, člověkem dosud nezvládnutých sil, všechno, co
vytvořilo mi nu lost a připravuje bu do u c nost, souvisí vzájemně tisíci vztahy a v hlo u b -
ce, kam myšlenka se blíží s chvěním, vyjadřuje jedno duchové gesto... (Březina 2004,
s. 804).

In this fra me the sym bo lists ad dres sed con ne c tion of prin ci pals
that fo r med wes tern and ea stern ci vi li za tion in a ha r mo nic co m p lex.

We can spe ak abo ut new re con ci lia tion of in tu i tion of spi ri tu al co s -
mos, de ep un de r stan ding for il lu si ve es sen ce of things with cle ar and
po wer ful ac ti vi ty, re con ci lia tion of scien ce and re li gion, fre e dom and
or der, sa c red ness and be a u ty which is the on ly aim of all arts and
scien ces. O. Březina was con si de ring that po int the most in ten si ve ly
of all. He stro ve for ove r co ming of the two ex tre me de mon stra tions of
hu man psy chi cal li fe that iso la te pe o p le from re al co m p lex cons cio u s -
ness. He de fi ned both the ex tre mes as: 1) the ex tre me of in ner (“brain”,
ra tio nal) li fe of an in di vi du al 2) li fe of sub con s cio us phy si ca li ty: 

Národům na západě není pomoci; vždy dále bude pokračovat žízeň jejich tvorby,
po ro stou města, hutě, laboratoře, dílny, neboť je nutné, aby se li d st vo přesvědčilo, že
na této cestě, kde zvýšená činnost rodí zvýšenou žízeň moci, rozkoše, vlády, že na této 
cestě není štěstí. A jako v minulých dobách, zdá se, že skrytá sídla hlubokého života
jsou v srdcích žen, věřících a milujících a v srdcích dětí (Březina 1996, s. 169). 

To ma ke it short, the art cre a tion sho uld he ad for cre a ti ve con ne c -
tion of ra tio na lism and con tem p la tion in a ha r mo nic co m p lex which
forms hi g her en ti ty sym bo li zing per fect com p le xi ty and ful l ness. 

As the fol lo wers of mo dern psy cho lo gy, al so Březina pon de red
over the pro blems of hu man cons cio u s ness. As a ru le, the art must ori -
gi na te from the sa me depths whe re the un de r stan ding of se c ret of all
things is re a li zed. The re fo re, equ al ly to S. Fre ud and C. G. Jung, they
we re con vin ced abo ut the exi sten ce of col le c ti ve psy cho lo gi cal cru -
cial ba se, col le c ti ve re so u r ce, hu man spi ri tu al be ing which le ads to
un de r stan ding of li fe as a co m p lex and spi ri tu al po wers hid den the re;
the se po wers are ne e ded for trans fo r ma tion and re sur re c tion of hu man 
and hu man kind as who le that re ma ins un chan ged and in de pen dent on
the ti me and spa ce; we can di s co ver and un de r stand the re “se c ret ini -
tia tion of life” it self: 

Z duší vzdálených od sebe celá staletí a tisíciletí zavzněla v těchto chvílích slova
doplňující se navzájem v jediný text, jehož rozluštění bude zároveň ukončením, až se
naplní věky. [...] Vstal my s li tel procitlý z těžkého snu ležícího na myšlenkách
a věcech, a jitro nové pravdy plápolalo před ním do výše v éterných, vonných pla me -
nech... (Březina 1996, s. 19).
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Celkové vědomí lidstva jest síla, které žádný génius však nedosáhl; je nepo-
piratelné, že tato síla vzrůstá a že jednou bude silnější nežli síla větrů, moří, proudů
elektrických, probíhajících zemí... (Březina 1996, s. 189).

Last but not le ast, all the se aesthe tic-p hiloso phi cal con cepts we re
pro je c ted in the sphe re of ar ti stic idiom. This fact as we men tion abo -
ve, be ca me the fo cus of ma ny aesthe tic-p hiloso phi cal es sa ys of
O. Březina. The way to re ne wal of cu l tu re was fo cu sing on the phe no -
me non of word re pre sen ting the ba se of li fe uni ty. The im po r tant is sue
was to gi ve the words back the ir eso te ric me a ning and to cre a te a word
as a sym bol go ing be y ond its bor ders. They all saw the sym bol as in -
ter ac tion of its three co m po nents fo r ming a sym bo lic ima ge of the ob -
se r ved re a li ty as a li ving co m p lex in the mind: 1) sym bol as an ima ge
of vi si b le re a li ty cal ling out a ce r ta in emo tion in our mind, 2) sym bol
as an al le go ry ex pres sing ide o lo gi cal me a ning of the ima ge (phi lo so-
p hi cal, spi ri tu al, and so cial me a ning) and 3) sym bol as an ap peal to the 
cre a tion of re al li fe: 

Každé slovo, které padlo až do živých hlubin našeho nitra (a často léta trvá tento
pád), nutně, zákonem pravěkým jako početí světů, zápasí, aby se stalo tělem. Ale
cesta od nového snu k proměně jeho v gesto a v obětování života je těžká a bolestná...
(Březina 1996, s. 80).

The re al sym bo list art is ba sed on re a ding and un de r stan ding the
words, ima ges and sym bols so that it co uld over re ach the an ti no my of
“co s mic re a li ty” and “se e min gly re al world”. The ne ces sa ry mat ter
was to un de r stand the es sen ce of words as a uni ty of so und, exi sten ce
and be a rer of sen se. The word-sym bol ena b led esti ma tion of hid den
po wers of uni ve r se, re co g ni tion of the ri ch ness of the world, vi sion of
the most mi nor event as a “ge stu re of ete r ni ty” and di s co ve ry of “the
se c ret of spi ri tu al pro gress and uni ty”. Thanks to that the art en te red
new re la tion s hips with uni ve r se and the art ima ge ry be ca me one of
me ans of co g ni tion.
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Fran tišek VŠETIČKA

Olo mouc

Tvarosloví Ne mo d len ce Karolíny Světlé 

Ke y words: Karolína Světlá, ar chi tec to nics, syn chro nic sce ne, na tu ral ba c k gro und,
dy na mic props, de via tion mo ment, fe ma le in tri gu er, Ge mi ni, an ti ci pant,
con ve r gent prin ci p le.

Klíčová slo va: Karolína Světlá, ar chi te kto nika, synchronní scéna, přírodní ku li sa,
dynamická re k vi zi ta, deviační mo ment, intrikánka, blížen ci, an ti ci pant,
konvergentní prin cip.

Abs tract

In her last novel called Ne mod le nec (1878), Karolína Světlá puts emphasis on the
text com po si tion with the focus on its centre and its climax. Besides the general
layout, the prose writer uses syn chronic scenes, natural back ground, dynamic props
and deviation moment. From the character typology she uses the character of an
intriguer, an antici pant and a Gemini pair. The whole novel is built on the con ver gent
principle. Mor pho logi cal relation to Karel Sabina, Alois Jirásek and Jakub Arbes.

 

Karolína Světlá ve svém posledním románě Ne mod le nec (1878) klade důraz na
výstavbu textu, zdůrazňuje jeho střed a kulminaci. Vedle celkového rozvržení použí-
vá prozaička syn chronní scény, přírodní kulisy, dynamické rekvizity a de viačního
momentu. Z typologie postav uplatňuje figuru intrikána, antici panta a blíženců. Celý
román je vystavěn na kon ver gent ním principu. Mor fologické příbu zen ství s Karlem
Sabinou, Aloisem Jiráskem a Jakubem Arbesem.

V románech Ka rolíny Světlé s ještěd skou te ma tikou jsou ob vykle
v popředí žen ské by to sti, které svou morálkou a by tostným od hodlá-
ním ne jen působí na muže, ale větši nou je i zachraňují. Stojí nejčastěji
výše než oni. To je starší téma autorčiných próz, jež se zdaleka neo me -
zuje pouze na ještěd skou románo vou prózu. Uve dených ještědských
románových děl je celkem pět, a právě poslední se od před chozích
pod statně liší. Zmíněnou poslední je Ne mod le nec (1878), který ne -
jenže žád nou se beobětu jící se žen skou postavu, na pra vu jící sla boš-

ského a roz háraného muže, neobsa huje, ale právě nao pak zahr nuje
žen ské fig ury, jež mají k dřívějšímu pro zaté rčinu ideálu značně dale-
ko. Cosi pod stat ného se u Světlé změnilo, autorka se roz hodla opus tit
zaběhaný stereo typ ženy- zachránkyně a nas to lila jiné téma. Ani jedna
postava není v tomto díle jed noznačná, a spíš než ženy k této jed -
noznačnosti a opravdo vosti míří postavy mužů. Je to dáno tím, že
Světlá ne jen změnila te ma tiku své prózy, ale navíc ji výrazně rozšířila. 
Ne už žena- vůdkyně, ale ex is tence ce lého rodu a širšího společen -
ského ok olí, jež je s tímto ro dem spjato.

Na Ne mod lence jsou v sekundární lit era tuře o Ka rolíně Světlé
různo rodé názory, jisté výhrady byly činěny zejména vůči jeho kom -
poziční výstavbě. Velmi nepříznivě ji po su zo vala pře devším Marie
Řepková, která mimo jiné uvedla: 

Můžeme tu po zo ro vat jednak stagnaci tématu, jednak rozpad ce li st vo sti a skla-
debné vyváženosti rozsáhlého epického celku, k níž Světlá dospěla ve Vesnickém
románu, v Kříži u potoka a ve Frantině.

O kousek dál se vys lo vuje Řepková ob dobně: 

Ko m po zi ce pak jen těžko zvládá soudržnost takovéhoto rozvětveného epického
útvaru, tvořeného nakupením a propojením řady dějových pásem, motivů, dramatic-
kých scén (Řepková 1977, s. 118, 119). 

Soud Marie Řepkové je příkrý, re alita je však poněkud jiná, poně-
vadž Ka rolína Světlá znala své ře meslo, dovedla textu vtisknout
potřebný tvar. 

Tématem Ne mod lence je po chy bo vačnost v ex is tenci boží, která
v próze nejhlouběji zasa huje dvě mužské postavy. Tento námětový
prvek je pro po jen s širší společen skou a so ciální skutečností ještěd -
ského ok ra jového území, do něhož jen spo radicky zasa hují oh lasy jo -
se finských re forem. Popředí románového děje před sta vuje rod Lu-
hovských a jeho jed not liví a různo rodí přís lušníci. Dva z nich patří
k ne mod lencům.

Pokud jde o ar chitek toniku díla, přiklání se Světlá k volnému
třídění syžetových celků. Ne rozděluje svůj románový text do kapi tol,
ale do neoznačených a různě roz sáhlých hlav. Těchto ar chitek tonic-
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kých jed no tek je celkem 26 a jejich roz sah se v prvním vydání po hy -
buje od 3,5 strany (12. hlava) do 36 stran (24. hlava). Výjimku před -
sta vuje 26. hlava, poslední, jež zahr nuje 2 strany, což je dáno kon -
covým uzavřením románového příběhu. Nejroz sáh lejší ar chitek tonic-
kou jed not kou je 24. hlava (36 stran); její obšír nost spočívá v tom, že
je hla vou vrcholící, kri zo vou, v níž se ode hraje všechno roz hodné.1

Z jed not livých hlav mají výraznější funkci tři – hlava vstupní, stře -
dová a kul mi nační. Vstupní hlava se od ostat ních liší tím, že má
nedějový ráz, Světlá v ní důsledně ob ha juje vesnického člověka.
Současně s tím obraňuje vlastní zájem o vesnický lid a zároveň i svou
vlastní tvorbu. Te prve 2. hla vou začíná románový děj.

Světlá tím, že svůj příběh vy práví v různě roz sáhlých hlavách, ne -
pro jevila výraznější úsilí o tek tonický tvar románu. Na druhé straně
prokázala však smysl pro jeho ce lek, a to tím, že zvýraznila střed
románu, jeho stře do vou hlavu, 13., do níž vložila řadu závažných
syžetových mo mentů, v pod statě zlo mových mo mentů, které odvíjejí
románový děj novým, jiným směrem. Na začátku hlavy se čtenář po -
prvé dozví, že zemanka je mrtvá, pak je pozna menáno, že zeman
Luhovský skrývá osudný pat ent namířený proti pod daným. K nejpod -
stat nějším syžetovým událo stem patří poslední dvě – zema nova vzní-
cená nák lon nost ke krtičkářově dceři Daleně a Dalen ino roz hod nutí
zís kat si zemana a moc nad ce lou us ed lostí.

Zcela výji mečné postavení má v textu 24. hlava, kul mi nační, která
je proto také nejroz sáh lejší. Světlá ji zdůraznila už pros torově, neboť
se ode hrává v prostředí, v němž románové události do po sud neprobí-
haly – nedaleko zámku na lukách u po toka při soše svatého Jana
Nepomuckého. Na slav nosti, která zde proběhne, pozná Dalena podle
po doby Alžbětu, svoji nev lastní ses tru. Vrcholícím mo men tem je pak
výjev, v němž Mi chal vys toupí s buřičskou řečí proti pánům, kterou
uk ončí tím, že ze so chy sv. Jana Nepomuckého sestřelí osudný ro botní 
pat ent. Pros torová změna má v tomto případě séman tický, demon -

strační ráz, neboť k pro testu proti zámecké vrchnosti do chází za její
přítom nosti a pod okny sa mot ného zámku. Výji mečné prostředí je
spjato s výji mečným či nem.

Menší ar chitek tonický ce lek než hlava (kapi tola) je scéna, a jednu
tako vou struk turně vy meze nou scénu vložila pro zaté rka na začátek
Ne mod lence. Jde o syn chronní scénu, jež se v po době dvou výjevů
ode hrává v 3. a 4. hlavě. V první z nich praděd Luhovských před prav -
nukem Mi chalem proklíná Boha a krátce nato umírá. Ve 4. hlavě
zemanka Luhovská hanobí krtičkářovu ženu, krtičkář krátce nato
umírá a jeho dcera za to prok leje zemanku a její po tom stvo. Jak Mi -
chal, tak zemanka z těchto prok letí na delší dobu one mocní.

Ka rolína Světlá je autorka re al is tické prózy s venkovskou te ma -
tikou, navíc líčící ven kov a vesnici dávných časů a starého způsobu
bytí. Výsled kem to hoto zájmu (a pos tupu) je, že nezbytně do svého
textu vkládá naučné marginálie, jež čtenáři os vět lují dřívější způsob
živ ota a něk teré jeho reálie. Jedna z nich se ob je vuje už na začátku
románu, kde Světlá ob jasňuje, co to byl košík visící z krbu: 

Bývalyť takové košíky dřevěné, uvnitř hlínou vymazané; než se začalo svítit,
vyběhl vždy kdosi na půdu odstrčit ve stropě nad nimi šoupátko, aby měl kouř kudy se 
provalit. Ztratil se pak kouř na půdách, kdež bývalo vše začouzeno (Světlá 1947,
s. 12). 

Marginálie to hoto druhu jsou v re al is tické próze 19. a začátku 20.
století čas tou záležito stí, ho jně se vyskytují např. u Karla Kloster -
manna (Kam spějí děti) a Jana Vrby (Boží mlýny).

Románové dění Ne mod lence začíná Světlá obrovskou vi chřicí,
která udělá v kraji mnoho škod. Její líčení zabírá značnou část 2.
hlavy: 

Čím více se stmívalo, tím vzte kle ji to burácelo. Ve staveních, tehdáš ještě jen
spoře mezi ohromnými lesy rozsetých, praskaly krouhy tak děsně, jako kosti člověka
k smrti nemocného, jejž na pra vu je pomahač. Některý okamžik vítr tak prudce o ně se
opíral, že nad zdvi ho val až lo me ni ce, odnášeje se střech došky a šindele až bůhví do
jakých to výšek. Nebylo aspoň nikdež vidět, kde zas dopadávají k zemi (Světlá 1947,
s. 11–12).  
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Přírodní vi chřice je v neposlední řadě předzna menáním duchovní
vi chřice, k níž do jde v závěru románu. Přírodní kulisa to hoto druhu
má ro man tický charak ter. Ka rolína Světlá byla přís lušnicí kruhu má-
jového, jenž se k ro man tismu, konkrétně Máchovu, jed noznačně hlásil.

Shodná přírodní kulisa v po době příva lové bouře se roz poutá i na
začátku autorčiny povídky Teta Vavřin cová. A ob dobně jako v Ne -
mod lenci proběhne během to hoto živlu náruživá výměna názorů mezi
te tou a divousem Dan ie lem, dalším ne mod lencem Ka rolíny Světlé.
A po dobně jako v románě má vznícená rozmluva mezi oběma svůj
pozdější oh las a do pad.

Ro man ti zu jící charak ter má i ztra cený a později znovu nalezený
pat ent o ro botě. Jde o dy namickou rekvi zitu, jež je po prvé konk re ti -
zována zema nem v rozmluvě s Mi chalem. Zeman svému synovi vy -
práví o posledním pronásle dovaném předkovi: 

Byť tuze krutě pokutován. Měliť jej páni v podezření, že založil oheň v zámku
starodubském, aby mohl ukrad no ut onen patent, na který si sousedé dosud tak velice
stěžují. Poroučí jim v něm císař sám, aby pánům svým ro bo to va li, kdykoli si toho na
nich žádati budou, a kdo by se vzpíral, tomu aby bylo hned vše, co má, zabaveno, děti
odňaty, on sám do šatlavy vsazen a tam na skřipec dán (Světlá 1947, s. 108). 

V 13. hlavě se pak ob jeví zmínka o tom, že osudný pat ent je
v zema nových ru kou a že jej v mi nu losti z hořícího zámku od nesl
zemanův strýc. Zeman Luhovský vydá po sléze pat ent ma jiteli pan ství, 
a tím zradí pod dané. Tuto zradu na praví jeho syn Mi chal na slav nosti,
kde k přítomným pron ese rou hačskou řeč, v jejímž závěru sestřelí ze
svět covy so chy ro botní pat ent. Jde o rekvi zitu, jež má dějot vorný
charak ter.

Uve de nou rekvi zitu provází v románě ještě jedna, rovněž listinná.
Jde o Dalenin list s velkou pečetí, od ka zu jící ji velké jmění a stvrzu jící 
její šlechtický původ. Dalen ina rekvi zita se ob je vuje značně pozdě, až
v 23. hlavě, přesto však se hraje v próze závažnou roli, neboť Dalena ji
pos toupí hraběti výměnou za Mi cha lovo pro puštění. Dalena, která si
dlouho době přeje vidět Mi chala poníženě ro boto vat, se v závěru
románu ze strůjkyně pom sty mění ve svůj opak.

V 10. a 11. hlavě Dalena v noci pod habry po zo ruje přecházejícího
muže, jehož nezná a nechápe smysl jeho nočních po chůzek. Světlá jej
označuje jako „pozdního pout níka” a „neznámého”. Te prve v závěru
12. hlavy zjistí Dalena, že tím pout níkem byl Mi chal. Záměrné zata -
jování pro cházejícího se muže naznačuje, že jde o kla sický de viační
mo ment, který rovněž sou visí s ro man tis mem. Ob je vuje se např.
v Hur ba nově nov ele Olejkár, a Jozef Mi lo slav Hur ban, jak známo,
patří k štúrovské ro man tické gen er aci (Všetička 2017, s. 21–28).

Ro man tický ráz má po sléze i postava Daleny. Pro je vuje se to jed -
nak jejím zev nějškem, jed nak charak terem. Pokud jde o její vzezření,
tak při pomíná pohádko vou by tost. Skrývá svůj nejv last nější vzhled
v od pu divém za kuk lení, proto jí chasa přezdívá „hraběnka z psí kůže”. 
Jde v pod statě o ji nou vari antu pohádkové by to sti zvané „myší ko-
žíšek”.

Dalena – jako jediná postava v románě – má něko lik jmen, popří-
padě označení: „hraběnka z psí kůže”, Mag dalena, Dalena a Ryska.
A po dobně jako má něko lik jmen, má rovněž i něko lik po dob – jed nou 
z nich je zlostná in trikánka. Krátce po ot cově smrti se zapřísahá:
„Ponížená budu jako ta hrouda, po níž lidé šla pou, chy trá jako ten
tchoř, jenž se jim do kurníku vloudívá, němá jako ta houba, která se do 
trámů do stane a jim je pod no hami a nad hla vami drtí. Ne do bytná
budu jako ta pejřavka, co jim pole, a ta housenka, co jim stromy ničí,
a neúnavná jako ta voda, kteráž po dem lívá ve dne v noci skálu, na níž
si posta vují hrady svoje.” Svá před sevzetí plní, nak onec se stává no -
vou zeman kou.

Dalena je ovšem jako in trikánka značně roz háraná, jed nou chce
ško dit až nepříčetně, jindy se roz pa kuje, váhá a mění svá roz hod nutí.
Ve svém důsledku jde o fig uru ne jen ne jed noznačnou, ale pře devším
psy chicky nevěro hod nou a ne dotaženou. Je to osoba, která usi luje
o Mi cha lovo největší ponížení, nak onec však právě jemu a jeho milé
vy chází maximálně vstříc. Současně s tím ztrácí možnost znovu nabýt
svého šlechtictví a ma je tek s ním spjatý. A to vše se děje náhle a bez
hlubšího psy cho logického ob jasnění. Jde o jednu z nejroz pornějších
postav v díle Ka rolíny Světlé. Pa trně touto krajně kom plik ova nou
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figu rou chtěla autorka vyt vořit protějšek k vzorným a se beobětu jícím
se ženským by to stem z jiných jejích próz.

Roz por nost této fig ury si uvědo movali už dřívější in ter preti. Marie 
Řepková o postavě Daleny praví: 

U ní je naopak uměle vykonstruováno vše: její vnější zjev se stereotypně zdůraz-
ňovanými rysy mimořádné krásy, celý fantastický životní osud, tajemný původ,
společenské postavení s řadou nenadálých zvratů a proměn, její fanatické zaměření na 
pomstu – to vše nese v sobě znaky ro man ti s mu až nadměrně vypjatého, usilujícího
o vnější efektnost. Tato snaha jde dokonce až do popisných detailů (Dalenino gro-
teskní ustrojení, pod nímž skrývá svou oslnivou krásu) (Řepková 1977, s. 122–123). 

Neji nak vidí tuto postavu Ivo Říha: 

Oproti tomu je tedy ústřední hrdinka Ne mo d len ce postavou, jež právě vinou
neustálých vnitřních obratů a proměn nemá možnost získat významově jasně for -
mulo va nou charakterově-typovou tvář (Říha 2012, s. 195). 

K Říhovu tvrzení nutno do dat, že Dalena charak tero vou tvář do
značné míry má, převažuje v ní mstivá in trikánka.

Na sklonku románu Dalena zjistí, že má nev lastní ses tru v šlechtič- 
ně Alžbětě. Obě navzájem tvoří dvo jici blíženců, ses ter, které o sobě
navzájem nevědí. Pod sta tou jejich blíženectví je rovněž jejich vzá-
jemná po doba; když např. Mi chal po prvé spatří Alžbětu, je přes věd-
čen, že vidí Dalenu, tak jsou si obě po dobny: 

Ne, nemýlil se, byla to ona, na niž byl právě teď vzpomínal, poznává ji podle
skvoucích se vlasů, bílých lící, pohledu plného citu; ba ještě něžnější se mu zdála její
postava, ještě průzračnější její tvář, ještě z jemnějšího zlata její vlasy, ještě sladší její
pohled teď, než když ji spatřil poprvé tam dole…  (Světlá 1947, s. 199). 

Záměny pok račují i v dalším textu – v závěru pokládá Alžběta
Dalenu za svou matku.

Dalena a Alžběta se set kají te prve ve finále díla nad Alžběti nou
loží. Dalena při tomto set kání učiní nez vyklé gesto – výměnou za list,
stvrzu jící její šlechtický původ, dosáhne toho, že uvězněný Mi chal je
os vo bozen. In trikánka se obratem změní ve světici.

Pro tago nis tou románu je zeman Luhovský, jenž všechny své nadě- 
je vkládá do ob novy ro dového šlechtictví. Po prvé tuto svou touhu
pron ese v sou vis losti s jus ti ciárem už v 2. hlavě: 

A já zas vždy říkávám, že milostpán justiciár Luhovskému třeba ještě někdy sám
k erbu dopomůže (Světlá 1947, s. 15). 

Antici pant v tomto případě pronáší falešnou an tici paci, neboť
všechny zema novy naděje se nak onec zhatí.

Ro man ticky zabar vený antici pant se ob je vuje už v Kříži u po toka,
kde je jím svatá stařena z krkonošských lesů. Právě ona vy najde
způsob, jak zbavit prok letí rod Po tockých. Jde tedy o antici panta
daleko závažnějšího, navíc o antici panta, jehož před jetí se po sléze
naplní. Zema nova an tici pace je na rozdíl od stařen ina falešná, ne -
naplní se mimo jiné také proto, že obsa huje ne ma lou míru antici pan -
tovy tvrdoh lavé ješit nosti.

Před pověď se zbortí proto, poněvadž Ne mod le nec je vlastně romá-
nem o zkáze zeman ského rodu. Rod byl v dávné mi nu losti če sko -
bratrský, v románové přítom nosti zachycuje Světlá jeho ka tol ickou
fázi, která se uzavře jeho de fini tiv ním záni kem. Nejprve umírá pra-
děd, současně Mi chal vážně one mocní (3. hlava), pak neméně vážně
chu raví stará zemanka (4. hlava), poté se zastřelí Adam, Mi chalův
starší bratr (11. hlava). V 13. hlavě je po sléze řečeno, že mrtvá je
i stará zemanka. To vše se ode hraje v první polov ině románu, pak je
tento ses tup novým zema novým sňat kem po zas taven až do závěrečné
hlavy, kde skoná jak zeman, tak nová zemanka. Mi chal se někde ve
světě ztratí, ko lují o něm roz po ru plné pověsti. Ex plicit románu pak
jed noznačně kon sta tuje: 

Vymizel rod Luhovských z hor Ještědských jako ty staleté duby ze skalnatých
jeho strání (Světlá 1947, s. 365). 

Myšlenka zmaru, dok once trvalého, je předjímána již dříve – ve
14. hlavě na padá a zach vacuje v drtivé po době právě Mi chala: 

Soumrak teď nastal, po němž následovat bude tma, smrt to všehomíra, a v sou-
mraku tom, v němž on nešťastný se zrodil, vše se počalo převracet, hatit, potácet se
lidé z bludu do bludu, každý svůj jen prospěch na zákon povyšoval bez slitování toho

390389



hubě a potlačuje, kdož v tom mu překážel, jeden druhého chtíčům svým všanc dával,
vlastní nezkrocené vášni sám v oběť propadávaje – šlechetnost, ctnost, útrpnost, nic,
nic již ne p la ti lo v směsici té konec světa připravující…  (Světlá 1947, s. 186–187). 

Tyto myšlenky mají širší význam a dosah, všeobsáh lejší, ve svém
úhrnu pot vrzují, že jsou součástí úvah po chy bu jícího ne mod lence Mi -
chala. Ses tupný ex is tenční ráz rodu Luhovských naznačuje, že Světlá
vys tavěla svůj nejroz sáh lejší román na kon ver genci, na kon ver gent -
ním prin cipu. 

Ob dob nými myšlenk ami, které pronáší Mi chal, zarámovala autor-
ka celý román. Na začátku je v horečné extázi pronáší Mi chalův
praděd, na konci pak Mi chal sám. Obsah obou prom luv je příbuzný,
neboť praděd i Mi chal jsou ne mod lenci, do pad prom luv je však od -
lišný, neboť praděd pronáší své myšlenky pouze k Mi cha lovi, kdežto
Mi chal k účast níkům slav nosti, pře devším však k pod daným. V obou
případech má jejich prom luva blouznivý ráz, je zatížena nábožen -
skými vizemi (proto také pod daní v závěru mnohé nepo chopí a jeho
řeč pouze trpně vys lech nou). Fi lo zo fu jící Le an der Čech charak teri zo -
val Mi cha lovo (a v pod statě i pradědovo) uvažování takto: 

Jest to mystický teismus prosáklý živly panteistické přírodní fi lo zo fie, hlásající
zákonnost i nekonečný pokrok a proniknutý lidumilnými snahami pravého hu ma ni sty 
(Čech 1907, s. 125).

Světlá vtiskla oběma prom luvám mo nologický ráz, jde tedy o mo -
nologické zarámování ce lého románu. Přikládala mu stěžejní význam, 
proto obě prom luvy pravi delně umís tila – do třetí hlavy od začátku
a do třetí hlavy od konce. Toto pravi delné rozvržení koin ciduje s ex is -
tencí stře dové hlavy.

Ka rolína Světlá je autorka, v jejíž próze se pro je vují re al is tické
a ro man tické ten dence zároveň. Také její tvaro slovné příbu zen ství je
spjato jak s tvůrci ro man tickými, tak s re al is tickými. Z ro man tiků má
nejblíž ke Karlu Sabi novi, který – byť je do značné míry an tipo dem
Světlé – mnohé své prózy, zejména romány, buduje po mocí shodných
stavebných prostředků. V Mo raně např. použil jak syn chronní scény,
tak postavy in trikána a antici panta. In trikán při tom vys tu puje také
v románě Na poušti, zatímco přírodní kulisa a dy namická rekvi zita se

podílejí na výstavbě Hrob níka. Sabi novi in trikáni Ro man Dub (Na
poušti) a dvo jice Euge nie Fel sová a Mal fatti (Mo rana) jsou v porov -
nání s figu rou Ka rolíny Světlé in trikáni přímo kla sičtí, zatímco Dale-
na je in trikán kou z in tuice, proto nak onec své živ otní pos toje ra dikál-
ně mění. Tvůrce Oživených hrobů navíc dílo Ka rolíny Světlé znal, ale -
spoň její počáteční prózy. V roz sáhlé stu dii Nov el is tika a ro ma no -
pisectví če ské doby novější věno val mimo jiné po zor nost májovcům,
mezi nimi rovněž Gus tavu Pfle gerovi a Ka rolíně Světlé, jež vzájemně
srov nával: 

A jakož od Pflegra očekávat jest vždy širších rozhledů po životě sociálním, takž
zase od Karolíny Světlé vždy vnikavějších do hlubin srdce a duše lidské vzírajících.
Jakož veliký svět se zrcadlí v životě rodinném a domácím, jakož šíře rozvětvené
poměry společnosti a národu vůbec odlesku svého nalézají v kruzích užších a hlučný
ryk veřejnosti v komnatách doznívá, takž v románech Karolíny Světlé se zří vně
skromnější, ale v nitru duší a srdcí velmi pohnutý život, naznačený v rysech nejprav-
divějších. Není záhybu mysli, jež by spi sova te l ka jemnou neo dha li la rukou, a tudíž
román povahopisný v ní nachází za stu pite l ku (Sabina 1953, s. 251). 

Sabina už v počáteční próze Světlé vys tihl po va ho pisný ráz její
tvorby, což ve výstavbě textu úzce sou visí s jejími typy in trikána,
antici panta a blíženců.

Pro zaická tvorba Ka rolíny Světlé se však kloní také k re al ismu,
kde má blízko k Al oisu Jirásk ovi. V Jirásk ově díle najdeme jak stře do -
vou kapi tolu (v Hu sit ském králi), tak postavy blíženců – měšťany
Filečka a Sa mečka v Temnu. Oba Jirásk ovi ko morníci z Temna jsou
však kari ka turou, ztělesňují lid skou ma lost, což o žen ské dvo jici z Ne -
mod lence zdaleka ne platí. Dalena a Alžběta jsou spíše jejich pro tik -
ladem, ostatně i jejich původ je šlechtický. Stejný tek tonický prostře -
dek, ale různý jeho obsah.

Největší pouto sva zuje však Svět lou s pro zaikem, v jehož tvorbě se 
re al is tické a ro man tické prvky prolínají stejnou měrou jako v jejím
díle. Tímto tvůr cem byl Ja kub Ar bes, v jehož prózách hraje např.
přírodní kulisa význam nou roli v Ak ro batech, Sivookém démonovi
a Mod erní Mag daléně, dy namická rekvi zita a in trikán pak v Ad ami-
tech a antici pant po sléze v Šíleném Jo bovi. Nejčet nějším spo jo vacím
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Ondřej TICHÝ

Ostravská uni ve rzi ta

Zbořil v budovatelském románu:
několik poznámek ke sty lu a žánrové

cha ra kte ri stice Slaného sněhu Mi ro s la va Ra fa je1

Ke y words: Mi ro s lav Ra faj; Nor ma li za tion li te ra tu re; so cia list re a lism no vel; ono ma -
stics; li te ra ry ana ly sis

Klíčová slo va: Mi ro s lav Ra faj; normalizační li te ra tu ra; budovatelský román; ono ma -
sti ka; literární analýza

Abs tract

The study deals with the novel Slaný sníh (“Salty Snow”), written by Miroslav
Rafaj, an Os tra va- ba sed regional author. Rafaj forms part of the socialist realism
fiction in the era of the Cze cho slo vak “Nor ma li za tion” (1970s). The analysis focuses
on the genre aspects of the book, the story cha rac ters, its setting, period, and at -
mosphe re. Besides the literary analysis, an onomastic pers pec tive will be made use of, 
too. The goal of the article is to show both the specific, and typical features of the
novel within the period fiction, and to arouse interest in re sear ching the books of the
same kind. 

Studie se zabývá románem Slaný sníh os travské ho re gionálního autora Miroslava
Rafaje, který je řazen do kontextu nor ma li zační bu do va telské li tera tu ry. Rozbor se
soustřeďu je na žánrové aspekty díla, jeho postavy, ča so pros tor a ladění. Vedle li -
terárněvěd né analýzy bude využito i hlediska ono mas tické ho. Cílem článku je pou-
kázat na spe ci fičnost i typičnost románu v rámci dobové tvorby a sti mu lo vat zájem
o výzkum beletrie podobného zaměření. 
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1 Studie je součástí pro je ktu SGS01/FF/2018 Vybrané žánrové a subžánrové
proměny v současné české literatuře II, který je řešen na katedře české li te ra tu ry
a literární vědy FF OU. 

stavebným prostředkem me zi oběma pro za iky je přírodní ku li sa,
a opět i zde platí, že shodný prostředek má u obou odlišné uplatnění.
Navíc se i u Ar be sa přírodní ku li sa neo pa ku je, vždy jde o ji nou va ria-
ci. Asi nejkurióznější je v Sivookém démonovi, kde k šumavské pří-
rodě se ska li na mi a je ze rem přistupuje umocňující prvek v podobě tlu -
mu mrzáků.

Uve dené sou vis losti naznačují ne jen autorčinu zakot ve nost v do -
bovém lit erárním kon textu, ale upřesňují a proh lubují rovněž mor -
fologický pro fil její prózy. To je také je den z důvodů, který vníma vou
Elišku Krás no hor skou vedl k výsostnému ocenění pro zaté rčina Ne -
mod lence: 

Kdyby nebyla napsala nic než toto dílo, byla by na základě pouze jeho prvním
roma no pi s cem českým… (Krásnohorská 1880, s. 262).
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1. Úvod. Literárněvědný kontext

Cílem stu die je představit román Slaný sníh Mi ro s la va Ra fa je a za -
na ly zo vat je ho stylové a žánrové aspe kty. Článek ne u si lu je o kom-
plexní zhodnocení díla; spíše se bu de snažit poukázat na je ho specifič- 
nost z po hle du různých, především jazykově za ložených fenoménů
(cha ra kte ri stika žánru, po sta vy, vypravěčské úhly po hle du, užití vlast- 
ních jmen osobních a místních aj.). Analýzy a in ter pre ta ce bu dou do -
loženy na konkrétních příkladech z kni hy.

Román Mi ro s la va Ra fa je (1934–1987) lze zařadit do kon te x tu
oficiální li te ra tu ry normalizačních 70. let s regionálním do sa hem. Ra -
faj, který byl původní profesí lesnický inženýr, se v to m to období vy -
pro fi lo val ja ko vzor au to ra an gažované li te ra tu ry. Pro si tu a ci písem-
nictví v to m to období by lo určující obnovení Sva zu českých spi so va-
telů (1972), kterému předsedal Jan Kozák. He s lo or ga ni za ce by lo Li -
te ra tu ra do služeb so cia li s mu – do služeb člověka. Podmínkou ke
vstu pu by la lo a ja li ta ke KSČ. Do této části li te ra tu ry patřili autoři tzv.
oficiálního pro udu (Mi ro s lav Ra faj a je ho bratr Oldřich, Jan Kozák,
Bo hu mil Říha, Ivan Skála, Jo sef Rybák). Členství v or ga ni za ci přiná-
šelo autorům značné výhody. Těmi by ly tvůrčí dovolené, autorská sti -
pen dia. 

Te ma ti c ky zapadá Slaný sníh do au to ro vy další tvor by; ta se ode-
hrává především v pracovním prostředí a vy stu pu je v nich hrdi na po -
sedlý prací, který trpí neporozuměním se svým ne j b ližším okolím. Ti -
to prací posedlí hrdinové nalézají smysl živo ta právě v zaměstnání.
V některých dílech (Za hra da po rodičích, Výzvy k soukromým sla v no -
stem) se cha ra kte ri stika hlavního hrdi ny nepatrně mění. Stále je to
člověk posedlý prací, ale navíc se k je ho vla st no stem přidává podivín-
ství a až dogmatické lpění na řemeslných tradicích v rodném re gio nu
(Průzkum větrného mlýnu v Oderských vrších). Závěrečné pasáže děl
mají ste j nou lin ku, hlavní hrdi na přesvědčí své podřízené o správnosti
jednání a ti jsou mu na ko nec vděčni za je ho pracovní nasazení. V le -
tech nor ma li za ce by ly Ra fa jo vy romány pro schematičnost po važová- 
ny za vzor tzv. an gažované li te ra tu ry. 

Román Slaný sníh byl ve své době přijat ve l mi kladně a byl vřa-
zován do kon te x tu Ra fa jo vy další tvor by. Dílo cha ra kte rizo val Au gus- 
tin Va la následovně: 

Ra fa jo va románová próza Slaný sníh má všechny přednosti autorových dřívějších 
próz (PPB 1). 

Dle kri ti ka se jed na lo o dílo, ve kterém se au tor snažil navýšit své
dosavadní spisovatelské zkušenosti, pro to je „ve l mi sympatické, že
au tor se ve svém novém románu ne s naží jen udržet dosavadní úroveň
svých próz, jíž si vy do byl uznání naší kri ti ky, nýbrž chce jít dál, chce
se vyvíjet. A je nu t no uz nat, že se mu to daří (PPB 1)”. Románem,
který pokračuje ve stejném tematickém zaměření (pracovní román) je
Průzkum větrných mlýnů v Oderských vrších. Někteří kri ti kové (např.
Lubojacký) tvrdí, že se jed na lo o te ma tic kou tri lo gii. Na záložce kni hy 
je román charakterizován následovně: 

Hrdinové románu Slaný sníh jsou skutečnými lidmi, nesoucími své kladné i zá-
porné povahové rysy, s nimiž se po svém vyrovnávají v prostředí své rodiny i práce.
[...] Obětavý Zbořil, silná oso b nost i se všemi svými chybami, dovede sám sebe i lidi
kolem ke skutkům plným jímavé lidské krásy (Rafaj 1981, záložka).

Z dalších děl Mi ro s la va Ra fa je uvádíme román ze zemědělských
meliorací Obtíže ro vin (1973), so u bor povídek Hořící kůň (1980)
a povídkové so u bo ry Za hra da po rodičích (1979), Ob klo pen blažený-
mi po sta va mi (1984), Pěší lidé (1985). Dále tvořil rozhlasové hry,
například Hrst země (1972), Vánice (1973, námět po sloužil k vy t vo-
ření románu Slaný sníh), Chléb s me dem (1975). Televizní in sce na ce
se sta ly také žánrem, ve kterém au tor našel uplatnění. Uvádíme te le -
vizní in sce na ce Chuť na roz in ky (1977), Most naděje (1980), ne bo
právě Slaný sníh (1984), která je přepisem stejnojmenného románu.
O této bu de řeč v závěrečné části stu die. 

2. Žánrové aspekty díla 

Žánrově zapadá Ra fa jo vo dílo do ob la sti budovatelské li te ra tu ry
70. let, která se, opro ti své obdobě z let padesátých, vyznačuje určitý-
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mi zvláštnostmi. Hrdinové jsou většinou psy cho logi c ky pro kre s le ni;
vyústění díla je si ce dáno dopředu, stejně ja ko organická spja tost hrdi -
ny s oddaností práci, je ho příběhová li nie je však obo ha ce na o další,
atraktivnější prvky. Pro to se ve Slaném sněhu prolínají dvě ro vi ny, a to 
vyprávění o pracovním úkonu na záchraně významné ostravské ko -
mu ni ka ce Rudné a milostném životě hlavního hrdi ny, Jo se fa Zbořila.
Typické pro budovatelský román jsou zpestřující schematické záplet-
ky, které ale vyústí ve šťastný ko nec: „v překonání pracovních překá-
žek a zdárném splnění budovatelského úkolu, jed nak v milostném ne -
bo partnerském úspěchu hlavních kladných hrdinů” (Mocná et al.
2004, s. 68). Kladný hrdi na je vždy vůdcem a motivátorem pro spo lu -
pra cov- níky, pro tože „Kladný, prokomunistický pól se opírá o ro li
vůdce ko le kti vu, no si te le nových pracovních postupů a postojů, který
je vzo rem komunistického přístupu k živo tu” (Mocná et al. 2004,
s. 68). Tu to chara kte ri stiku můžeme ap li ko vat na po sta vu Jo se fa
Zbořila, který splňuje všechny uvedené atri bu ty, je však, jak již by lo
zmíněno, obo ha cen o prvky osobnostní psy cho lo gie, přičemž „opač/
ný, pro ka pi ta listický pól ob sa zu je protivník hlavního hrdi ny, hla va
proti so cia li stických sil, zpra vi d la sobecký, zištný a zákeřný indi vidu -
a li sta. [...] Zvláštním případem proletářského ty pu je po sta va ko mu ni -
stického funkcionáře” (Mocná et al. 2004, s. 68–69). Příklady po stav
z předkládané de fi ni ce jsou ředitel Smo lin a kon tro lor Pavlíček. Prv-
kem typickým pro budovatelský román je kon fron ta ce me zi dvěma
přístupy, a to k práci, k živo tu a z nich vyplývající kon trast me zi hlav-
ními po sta va mi. Zdůrazňuje to to Mocná, když tvrdí, že ”S an ta go ni -
zujícím ob ra zem společenského živo ta ko re spon du je zvýrazněný kom-
poziční prin cip kon tra stu a kon fron ta ce, posilující epi c kou a dra ma tic -
kou složku románu” (Mocná et al. 2004, s. 68). Díky to mu kon trast
získává na intenzitě zejména ve vypjatých pracovních mo men tech,
kdy se uka zu je, kdo chce pra co vat pro ko le ktiv (hlavní hrdi na) a kdo
ve svůj prospěch, což je chápáno ja ko re likt kapitalistické společnosti. 
Z hle di ska postavení se objevují in ter pre ta ce, že se měl budovatelský
román stát v podstatě náhradou populární li te ra tu ry, pro tože „Sche ma -
ti s mem, redukováním ob ra zu re a li ty, stereotypním rejstříkem po stav,

akčním dějem, ideologickým aprio ri s mem apod. směřuje bu do va tel-
ský román k populární literatuře, kte rou však paradoxně míní [...]
překonat, být její „hod no t nou” náhradou” (Mocná et al. 2004, s. 70).
V 70. le tech tak dochází k reha bi li ta ci žánru, kdy se původní schéma
si ce zachovává, ale zároveň novými prvky (psychologizací) re a gu je
na změněnou atmosféru do by. 

3. Cha ra kte ri stika postav. Onomastické hle di sko

Hlavní po sta vou díla je Jo sef Zbořil, pracovník silniční správy, pro
kterého je náplní živo ta práce na silnicích, ve které se snaží být vzo -
rem pro ostatní pracovníky. Je podstatné, že je rovněž vypravěčem
díla a že je ho ich - fo r ma je v celém románu ve l mi výrazná; na děj tak
nazíráme pra kti c ky po uze je ho očima. 

Pra co val jsem potom na údržbě silnic bez oddechu, nutil k tomu i své lidi,
a neslyšel jejich reptání (Rafaj 1981, s. 35). 

Sounáležitost s ostatními, práce v ko le kti vu by la pro Zbořila ně-
čím, co jej na práci ba vi lo. 

Cítil jsem zadostiučinění, že vím, kam se po sta vit a pod jaký prapor. Něco jsem
lidem dal a něco jsem od nich dostal (Rafaj 1981, s. 35). 

Další ad oro va nou vlastností, kte rou se Zbořil vyznačoval, by la
férovost a rovný přístup k živo tu a také k vlastním prohřeškům („Když 
mám vi nu, tak ji nezapřu”; Ra faj 1981, s. 49). Pro Jo se fa Zbořila je
práce vším, do kon ce ji zto tožňuje se smy s lem živo ta; je ho to u ha po ní
je téměř erotického rázu, do určité míry mu na hra zu je milostný život
s manžel kou, s níž si ve sva z ku nerozumí. 

Nic mě ne do ve d lo víc vzrušit než skutečnost, že by naše snaha, a já jsem věděl, že
říkám záměrně, naše práce, neměla mít smysl a vysoký cíl (Rafaj 1981, s. 66). 

Kvůli svému extrémnímu pracovnímu nasazení je me zi podříze-
nými neoblíben; v některých případech docházelo k situacím a roz -
mluvám, během kterých Jo sef Zbořil vyžado val maximální pracovní
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nasazení. Je ho pro mlu vy jsou psány vzrušeným ja zy kem; je prudký,
stručný, útočný, ale i odvážný a pohotový. 

Žíly na krku se mi napnuly, když jsem na něho zařval. A jeď! A jeď! A šlapej.
Miluj si koho chceš, ale teď tady sedíš v podnikovém autě a pracuješ. Tak se snaž.
Nebo tě zmáčknu, že budeš brečet (Rafaj 1981, s. 100). 

Rozhodně se nejedná o po sta vu jednotvárnou (má rozbitý milostný 
život, komplikované vzta hy se spolupracovníky i nadřízenými) a klid -
nou, ba na opak živou s ve l kou chutí pra co vat a bu r co vat svůj ko le ktiv. 

Zbořil je prostě živý člověk s mnoha přednostmi i sla bi na mi, a v němž svádí boj
nové úporný boj se starým (PPB 1; název článku: Mi ro s lav Rafaj: Slaný sníh, autor:
Au gu stin Vala). 

Je to také po sta va nebojící se po sta vit svým nadřízeným. Tímto si
získává sym pa tie a ob div svých podřízených „[...] jak ne jen nešetří se -
be, ale jak do ve de od plic zpříma říci své mínění i li dem, před ni miž by 
se le c k do na hrbil a pokořil, v té chvíli si Zbořil začíná rozumět se
svými li d mi, s dělníky” (PPB 1; název článku: Ce sta k li dem, au tor:
Mi lan Bla hyn ka). Poznání světa nepochází pro Zbořila ze stu dia, ale
ze životní zkušenosti, z pracovního nasazení a ko mu ni ka ce s li d mi, se
kterými se se t kal během své kariéry. 

Chci vždy platit za to, co jsem poznal. Pocit, že je to příjemné, přichází později
(Rafaj 1981, s. 136).

Zbořil je pozo ru hod nou po sta vou i z hle di ska onomastického; vo l -
ba jména je pro hlavního hrdi nu budovatelského románu přinejmen-
ším kontroverzní. Kon trast, který je ta kto vytvářen, má zřejmě za účel
pod trhno ut je ho psy cho logi ckou roz pol ce nost a udržovat napětí v dí-
le; jméno tak slouží ja ko výstraha před „špatným kon cem”, který tu
stále exi stu je ja ko možnost, i když z po hle du diktátu žánru je pra kti c -
ky vyloučen. Jde te dy o funkční ap li ka ci určité stra te gie na čtenáře,
která může zvyšovat atra kti vi tu díla. 

Zbořilovým anta go ni stou je ředitel Smo lin. „V kni ze jde [...] o spor 
me zi lidským pojetím (Zbořil) a pojetím zvyklostním, mechanickým
(Smo lin)” (PPB 1). Uvedená cha ra kte ri stika je dle nás příznačná.

Zbořil ar gu men tu je a jedná ve prospěch svých spo lu pra covníků, u ře-
ditele je to mu na opak, hra je pro své oblíbené zaměstnance. Jedním
z dalších znaků negativní po sta vy je její menší roz pra co va nost, opro ti
hlavnímu hrdi no vi neznáme je ho myšlenkové po cho dy, rodinné záze-
mí, mo ti va ci k pracovnímu nasazení; to to je po tvrze no i ono ma stic kou 
průhledností je ho jména, které je laděno jed noznačně pejorativně.
„Opro ti rozpracovanější cha ra kte ri stice kladných po stav by ly po sta vy 
záporné mno hem méně pro kre s le ny a indi vidu a li zovány” (Fialová
2014, s. 143).

Uvažování a jednání souvisí s postavením hrdi ny. Jak uvádí Fia lo-
vá, „Je jich jednání by lo těsněji spja to s třídním původem a politickým
po sto jem” (Fialová 2014, s. 143). Ta to po sta va se snažila vždy jed nat
ve prospěch své or ga ni za ce, mno h dy bez ohle du na své podřízené. 

Nemohl jsem upřít Smo li no vi upřímný zájem o záležitosti, kterým se měl v pod-
niku věnovat (Rafaj, 1981, s. 29). 

Pro ten to typ hrdi ny je příznačné také dodržování předem daného
har mo no gra mu práce. Je ho plnění je něčím, na čem si ty to po sta vy
zakládají. 

Byl nejšťastnější na světě, když v okresních novinách redaktoři napsali [...] a zdů-
razňovali koncepčnost vedení správy, která za státní peníze si l ni ce udržovala (Rafaj
1981, s. 29). 

Charakterové vla st no sti těchto hrdinů jsou zrca d lem vlastností
kladných, „se přímo odvíjely od vlastností po stav kladných, re spe kti -
ve od je jich pro ti kla du: [...] tak by la nestálost, střídání názorů a po-
stojů, opor tu ni s mus, podléhání dobovým módám, a te dy snadná mani -
pulo vate l nost a ten den ce ke zradě” (Fialová 2014, s. 144). Z to ho to
výčtu vlastností nás za ujal opor tu ni s mus, který zobrazíme na ukázce
z románu. 

V podstatě mě hod no til vším, co mu dodali jiní a čeho se rád chopil, protože se se
mnou možná chtěl dávno vypořádat (Rafaj, 1981, s. 36). 

Smo lin jen využil příležito sti k to mu, aby Zbořila mohl vy ho dit.
Posbíral in fo r ma ce od Pavlíčka a dalších spolupracovníků a ty mu bez
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většího prokázání je jich správnosti po sloužily pro ukončení pra cov-
ního poměru hlavního hrdi ny. Po sta vy ředitelů argu men to va ly na
základě paragrafů, pro ti hlavním hrdinům ne pro jevo va ly sounáleži-
tost se spolupracovníky. 

Povinností pracovníka kon tro ly nadřízeného orgánu je vždy shromáždit jen fakta, 
de kla mo val Smolin, a to samozřejmě fakta ověřená (Rafaj 1981, s. 42).

Dru hou po sta vou, která pro ti Zbořilovi ve Slaném sněhu vy stu pu -
je, je kon tro lor Pavlíček, odpovídající za technický úsek pod ni ku.
Hlavní hrdi na jej cha ra kte rizu je ta kto: 

Uhýbal mi, kde mohl, a každou chvíli chtěl po mně potvrzení a podpis, aby se po -
ji stil, že věci, které má dělat, si ne vy my s lil on, ale někdo jiný, třeba já. Vždy jsem ho
vyhodil, ale pokaždé se oklikou vracel a chtěl totéž (Rafaj 1981, s. 20). 

Typické pro tu to po sta vu by la vypočítavost a sna ha do stat se na
místo Jo se fa Zbořila. V této aktivitě mu pomáhal ředitel Smo lin. 

Mně o nic nejde, Zbořile. Já můžu na tu správu dojet třeba až ráno. Ale vám jde,
Zbořile, o moc. [...] Pavlíček byl jízlivý, jakoby si právě pro tuto jízdu, s níž nemohl
počítat, přichystal všechnu svoji žluč a chtěl ji na mne zvrátit. [...] A taky vím, že se
vám letošní zima ne po ve d la. Čtyři ka la mi ty, jakž takž za vámi, se žádnou slávou, můj
drahý, a teď ta poslední, co vám zakroutí krkem, stroj v Rudné zahálí (Rafaj 1981,
s. 83–84). 

Je ho ar gu men ta ce vůči nadřízenému je arogantní („Jaký šéf, takoví 
podřízení. To je zákon. Ne bo ne?”; Ra faj 1981, s. 84). Me zi další vla -
st no sti těchto po stav patří pa si vi ta, po ho d l nost, ke nímž „se dále při-
dávala pýcha, maloměšťácka zpohodlnělost, zbabělost a vypočítavost,
nekonstruktivní, a te dy škodlivá kritičnost” (Fialová 2014, s. 144).
Ona po ho d l nost a ne a kti vi ta při práci je zo bra ze na při příjezdu Pavlíč-
ka do Bro du, kde by se měl s ostatními spolupodílet na odklízení
sněhové ka la mi ty. 

Nechtělo se mu, měl na sobě zcela nové zimní oblečení, které jsme na ko u pi li pro
lidi v terénu, na hlavě pla ca tou, červeně károvanou čepici, ve které chodil do práce
v Drozdově. No ovšem, nepřijel jako vodič. Poslali ho, aby tady prohlédl si tu a ci
a zase zmizel (Rafaj 1981, s. 149). 

Další vlastností, kte rou připomíná ve své mo no gra fii Ale na Fia lo-
vá, je sna ha vytěžit z každé si tu a ce ma xi mum, „[...] kteří se snaží
z každé do by vytěžit ma xi mum a mnohé další” (Fialová 2014, s. 146).

Uvedená cha ra kte ri stika je pro Pavlíčka příznačná. I během ka la -
mi ty v Rudné v něm stejně ja ko v řediteli Smo li no vi převládá pra cov-
ní místo lidského přístupu. Ten se projeví při řešení problému rodičce
v horách, ve kterém nabízí její převoz na saních, ne bo sehnání te ch ni -
ky na převoz. 

V krajním případě, ozvalo se od zdi. Mohou ji svézt do Brodu na saních, ne? [...]
Sežeňte někdo bu l do zer a pošlete ho tam. Copak je to nemožné? nedal se Pavlíček
a předstoupil před muže (Rafaj 1981, s. 170–172). 

Spolupracovníci popisují Pavlíčka ta kto. 

On za to nemůže, prohlásila Pstruhová. On má v hlavě fůru všelijakých razítek
a nařízení. S tím se člověk musí narodit (Rafaj 1981, s. 173). 

Po sta va románu si tu a ci využije, vše sdělí do pod ro b na řediteli a na
základě Pavlíčkova svědectví, má dojít k sesazení Zbořila z fun kce
(„Ředitel bu de ko u kat, řekl”; Ra faj, 1981, s. 199).

O Pavlíčkově ma lo sti svědčí i onomastická mo ti va ce je ho jména,
které je hypo ko ri sti kem druhého stupně (Pa vel – Pavlík – Pavlíček);
navíc samotné jméno, z něhož je příjmení od vo ze no, vychází z la tin-
ského přídavného jména pa u lus 'malý'. 

Po sta va ženy plni la v pracovním románu období nor ma li za ce no -
vou úlohu, pro tože „Spe ci fic kou inovací v normalizační pró ze byl
ovšem fakt, že se nyní mno hem častěji stávaly hlavními – kladnými –
hrdin ka mi, a te dy následováníhodnými no si tel ka mi preferovaných
charakterových vlastností, názorů a postojů” (Fialová 2014, s. 156).
Uvedené tvrzení lze ap li ko vat na po sta vu Ilo ny Karabinošové, jejíž
příjmení si za slouží podrobnější onomastický roz bor. Ka ra bi na fun gu -
je ja ko spojovací prvek; Karabinošová je jejím no si te lem (typ „světlo- 
noš”) – po sky tu je ji ja ko možnost, ale není jí sa ma. To to souvisí s její-
mi milostnými ci ty, které bu dou probrány v závěru analýzy; jak se
ukáže, bu de rozdíl me zi těmito dvěma pó ly ve l mi podstatný. Bez
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zajímavosti není ani velitelský cha ra kter jména, který se rovněž pro-
mítá do fa ktu, že je Ilo na skvělou vodičkou plu hu (rovněž viz dále).

Po sto je a názory Karabinošové jsou ve li ce podobné těm, které pre -
zen tu je Jo sef Zbořil. Snaží se být v práci maximálně efektivní a nic
nevzdávat. „Ženské po sta vy nezrazují počáteční ideály, nepropadají
ješitnosti a pýše, nevzdávají své poslání při prvních komplikacích”
(Fialová 2014, s. 157). Při přejezdu do střediska v Bro du he cu je svého
řidiče ke zvýšení ry chlo sti, aby se ja ko první mo hli pu stit do bo je
s přírodním živ lem. 

Jeď, Ba l ca re. Budeš tam první. Za moc to sice stát nebude, chy t ne me vítr a sníh
z první ruky, ale někdo prostě musí vyžrat to nejhorší (Rafaj, 1981, s. 92). 

V průběhu jízdy se snaží koketně působit na Zbořila a zároveň Ba l -
ca ra vybičovat k rychlejšímu přejezdu do střediska. 

Dva chlapi, dva řidiči! Tak se aspoň nebudu bát, že někde za pad ne me do závěje
a sjedeme z cesty. Jeď, Ba l ca re, ble j sk ni se před vedoucím. Ať už jsme v Brodě!
(Rafaj 1981, s. 93). 

Po sta va ženy v to m to období li te ra tu ra se dostávala do závažněj-
ších rolí, plni la mužské úkoly, „ale svébytným a plnohodnotným pro -
tago ni stou, obsazovaným do závažných rolí a zaměstnání” (Fialová
2014, s. 156). Plnění mužských rolí zvládaly do kon ce lépe, pro tože
„Ne jed nou by la prezentována ja ko lepší al ter na ti va k předchozím
(mužským) protagonistům, kteří na svých místech zkla ma li” (Fialová
2014, s. 156). Jo sef Zbořil Ilo nu po važuje za lepší pra co v ni ci než
mnohé zaměstnance závodu. 

A nemusíš se při tom ani trochu smát, Pavlíčku, protože Karabinošová je deset-
krát lepší vodič pluhu než každý druhý mužský. Rozumíš mi, co myslím? (Rafaj 1981, 
s. 82).

Kromě pracovních postojů by ly v románu ztvárněny také „mo ti vy
z je jich milostného a rodinného živo ta, ať už nešťastného [...] ne bo na -
opak plně a vášnivě prožívaného, což do ka zo va lo hrdinčini žen skost
a nez do l nou životní ene r gii „ (Fialová 2014, s. 157). Druhá část
tvrzení Ale ny Fialové platí již pro po sta vu Ilo ny, která je v románu

ztvárněna ja ko žena toužící po Zbořilovi (By la bych ti věrná, řekla
a zno vu mě políbila”; Ra faj 1981, s. 122). Nevadí ji ani je ho negativní
ry sy. 

Znám tě z té nejhorší stránky. Ty víš, že jsem se do tebe přesto za mi lo va la.
Všecko ostatní je na tobě lepší (Rafaj 1981, s. 122).

Během roz ho vo ru se Zbořilem se dočteme také o jejím vzhle du. 

Měla něžný pohled. Černé oči zářily. Rty se jí nepatrně chvěly. V koutcích rtů jí
rostlo drobounké chmýříčko. Nádherně klenuté čelo vro u bi la hustá kadeř. Mlčela,
a jak dýchala, zdálo se mi, že vy de chu je vůni (Rafaj 1981, s. 123). 

Jo sef Zbořil si cení je jich vlastností, ale ví, že chodí s jiným mu-
žem, a pro to ji odmítá.2

Ne m lu v me o tom, Ilono. Jsi strašně, ukrutně hodné děvče (Rafaj 1981, s. 124). 

Její vla st no sti sděluje také Ba l ca ro vi, aby si uvědomil, ko ho ve d le
se be může mít. 

Ilona je upřímné děvče. Má ráda lidi otevřené a přímé, řekl jsem a myslel na sebe.
[...] A snaž se být Iloně nablízku. Neboj se. Když jí budeš nablízku teď, když tě
potřebuje, poznáš její vděčnost (Rafaj 1981, s. 180). 

Zbořil tak ka ra bi nu, kte rou mu Ilo na nabízí, nepřijímá; na opak
svou spo lu pra cov nici ponouká, aby se jí přimkla ke svému par t ne ro vi, 
Ba l ca ro vi. Je ho jméno, které může in di ko vat spja tost s mora v sko s lez-
ským re gio nem (https://www.kde j s me.cz/pri j me ni/Ba l car/hu sto ta),
lze in ter pre to vat ja ko od kaz na do mov a zázemí; v to m to kon te x tu za -
se Zbořil působí ja ko méně řízená, do bro družná va rian ta. 

Výše uvedená cha ra kte ri stika po stav, společně s po uka zem na
mluvicí cha ra kter je jich jmen, měla za cíl po tvrdit původní te zi, že
budovatelský román 70. let se vyznačuje určitými charakteristickými
ry sy, které prohlubují je ho interpretační i čtenářský potenciál. 

2 Milostné vztahy více rozebíráme v části věnované tématům románu.
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4. Cha ra kte ri stika míst 

Kromě obecných lokalizací (si l ni ce, do mov, pra co v na) lze ve Sla-
ném sněhu vy sto po vat několik konkrétních míst, je jichž jména je
možno krátce roze brat. Pro ble mati ckou oblastí, kte rou má Zbořil
vyčistit, je Rudná; kromě evo ka ce ostravské obchvatové ko mu ni ka ce,
jež spájí román s re gio nem, je zde cítit také přídech těžce dobývaného
ko vu. Rudná je te dy místo, kde se má v so u bo ji me zi plu hem a příro-
dou roz hod no ut; zde se má z ru dy vyzískat vzácný kov, kterým je pro
pro ta go ni stu po cit dobře odvedené práce. Ne l ze také opo me no ut důle- 
žitost těžké práce pro socialistický režim, kte rou zvolený název místa
rovněž napovídá. 

Městem, které Zbořil odklízí, je Brod; nemá žádné přízvisko, může 
te dy plnit fun kci obecného označení jakéhokoli menšího města (po-
dobně ja ko Lho ta může být ja ko u ko li vesnicí; v to m to směru je i Rud-
ných v České re pu b li ce více). Podobně ja ko v prvním případě lze však
i zde de te ko vat symbolické podhoubí jména, které vychází z je ho ety -
mo lo gie: brod je místem, kde lze bezpečně přejít řeku; je to te dy
útočiště před živ ly a ja ko takové musí být zachováno. Právě pro to má
skutečnost, že Zbořil Brod zba vu je sněhu, sym bo lic kou fun kci bo je
s přírodou – a též s oficiálními po ky ny je ho ”papírových” šéfů – o výs- 
pu lidské exi sten ce. Brod tak fun gu je podobně ja ko Rudná, navíc však 
hlouběji evo ku je spojení a tvor bu ce sty, která je smy s lem Zbořilovy
práce. 

Okrajově se v románu ob je vu je název Dro z dov; zde se nejedná
o běžné pojmenování sídelní jed no t ky, ale spíše o od kaz na ”kladné”
(pro tože tvořivé) síly v přírodě, které reprezentují ptáci. Dro z dov
představuje kul tivo va nou přírodu pro ti přírodě ničivé a živelné, které
se může po sta vit za se jen živel, zde reprezentovaný Zbořilem. 

5. Filmová ad ap ta ce

Televizní ad ap ta ce románu Mi ro s la va Ra fa je Slaný sníh měla pre-
miéru v Československé te le vi zi v ro ce 1984.

Československá te le vi ze Ostrava má zájem o užití Vašeho díla Slaný sníh formou
jednodílné televizní hry v délce cca 63 minut (PPB 1). 

Režisérem díla byl Ota kar Ko sek. Ten se společně s au to rem ro-
mánu podílel také na tvorbě scénáře. Mi ro s lav Ra faj za dílo te h dy in -
ka so val 10 000 Kč. Film byl určen pro vysílání v te le vi zi, ni ko li v ki-
ně. Televizní dra ma turg Ka rel Wo j nar cha ra kte rizo val snímek v pro -
gra mu následovně. 

Dva pluhy a fréza od hrno va ly sníh z cest. Vyvrátily desítky směrových kůlů a ob -
ro v skou oce lo vou silou vymačkaly závěje přes bariéry do příkopů a dál. [...] šlo
tvůrcům zejména o zamyšlení nad otázkou po cti vo sti přístup k sobě samému a dru-
hým [...] Televizní in sce na ci Slaný sníh připravilo ostravské studio ve spolupráci
s Okresní správou silnic ve Frýdku - Místku jako hold neokázalé, náročné a odpověd-
né práci našich silničářů (PPB 1). 

Mi ro s lav Ra faj do tvor by fi l mu vstu po val; je ho dílčí požada v ky
uve de me při zobrazení tématu osvobození Rudné a rovněž při jednání
některých po stav. O fi l mu v syn op si měl následující mínění. 

Jsem z hlo u b ky duše přesvědčen, že to bude dobrý film. Nebude to v žádném
případě výrobní film, ale dobrý film o lidském prozření v prostředí nevšedním a ve
filmu dosud zcela nevyužitém prostředí (PPB 1). 

Co se týče konkrétních prvků, přál si Ra faj, aby byl důraz kla den
ja ko na te ch ni ku („Ty vo zy musí být dobře vidět.”; PPB 1), tak na
rozvinutí mo ti vu nenaplněného milostného trojúhelníku Zbořil – Ba l -
car – Karabinošová, a také „Aby ve filmové po slou p no sti by ly využity 
podněty z románu: spor Zbořila s Ba l ca rem v úpl- nosti” (PPB 1). 

Dalším důležitým ry sem po va hy Zbořila je lidský přístup, na kte -
rou rovněž poukázal au tor díla, pro tože „V kni ze jde [...] o spor me zi
lidským pojetím živo ta (Zbořil) a pojetím zvyklostním, mechanickým 
(Smo lin)” (PPB 1). Ten to přístup je aplikován při rozhodnutí Zbořila
zachránit prvorodičku před doručením stro je na smluvené místo.
Rozhodnutí o záchraně rodící ženě by lo jedním z požadavků Mi ro s la -
va Ra fa je, pro tože „Zde právě on překonává vžitý způsob jednání,
když se roz ho du je pro člověka (rodící se děti) a ne přednostně pro
mrtvou věc (me cha ni s mus – stroj v Rudné)” (PPB 1). Aby by la vy kre -
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s le na úřednická po va ha jednání ředitele ještě věrohodněji, dochází
během je ho roz ho vo ru se Zbořilem k několika telefonátům. 

Teď nemám čas. A žádný hovor mi sem nedávejte. Dokud vám neřeknu. Žádný
(PPB 2. Filmová ad ap ta ce Slaný sníh, s. 42). 

Ten to prvek požado val Mi ro s lav Ra faj za podstatný, i když „pod le
mého názoru by by lo vhodné za brat několikráte Smo li na v je ho
kanceláři při telefonátech” (PPB 1). 

Se zaměřením na milostné prvky Zbořilova příběhu souvisí i závěr
fi l mu, k němuž Ra faj poznamenává: 

A závěr? [...] mohl by přizvat k sezení se svými lidmi i svoji ženu a syna. Proč ne?
Filmový divák nemusí vědět, zda jeho rodinný život bude dobrý. Ale to, že jeho lidé s
ním sedí, dává k tomu dobré předpoklady (PPB 1).

Tímto není naplněn stoprocentní, ale násilně působící „hap py end”;
film se ome zu je na příslib, což je funkční řešení, které odpovídá méně
schematickému cha ra kte ru budovatelského románu 70. let. 

6. Závěr 

Cílem stu die by lo po sti h no ut román Slaný sníh Mi ro s la va Ra fa je
z několika hle di sek; naše po zo r nost se především soustředila na je ho
žánrové specifičnosti, cha ra kte ri stiku po stav se zohledněním ono mas- 
tického hle di ska, roz bor míst s týmž aspe ktem, a konečně na srovnání
předlohy a filmové (inscenační) ad ap ta ce. Z roz bo ru vyplývá, že
budovatelský román 70. let, je hož je Slaný sníh typickým příkladem,
přebírá od svého předchůdce z let padesátým ide o vou ko stru a některé
stylové prostředky (atraktivní děj), ale doplňuje je hlubší psy cho logi -
ckou prokresleností po stav (především hlavní), důrazem na čtenářsky
vděčné prvky díla (do bro družná práce, milostná zápletka) a speciál-
ními lingvistickými ry sy (mluvicí jména osob a míst, mno h dy se
symbolickým významem). Ve filmové ad ap ta ci Ra faj ty to aspe kty
zdůrazňuje (především mi lo st nou lin ku); filmová hu d ba (de cho v ka
a její zhrubělá ve rze) pak podtrhává práci s psychologií po stav. Sa -
motný výzkum lze obo ha tit o další aspe kty, kdy je možné se zaměřit

příkladně na analýzu pro mluv po stav, blíže pro zko u mat naratologické 
prvky díla ne bo provést roz bor tematických slov. 
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Prze mysław ZNO JEK

Uni we r sy tet Jana Kochanowskiego

Wi ze ru nek Ro mów w pro zie Bo hu mi la Hra ba la

Ke y words: Bo hu mil Hra bal, Ro ma nies, li te ra tu re, Czech pro se of the 20th cen tu ry, hi -
sto ry 

Słowa klu czo we: Bo hu mil Hra bal, Ro mo wie, li te ra tu ra, pro za cze ska XX wie ku, hi -
sto ria

Abs tract

The purpose of this article is to show the ste reo ty pi cal per cep tion of the Romany
minority in ha bi ting Prague the capital of Cze cho slo va kia in the 1960s and 1970s.
Hrabal presented the image of Romany on the cards. The most visible in Romanca’s
works (in the 1964 Pábitelé col lec tion) and Too Loud a Solitude (Příliš hlučná samota
from 1976). As part of the im ple men ta tion of the paper, a detailed analysis of literary
material will be carried out, as well as cultural and his to ri cal re flec tion. My idea is to
try to present the fate of the Romany community, which was close to the Czech writer.

Celem ni nie jsze go artykułu jest ukazanie ste reo ty powego pos trze ga nia mnie -
jszoś ci romskiej za mieszkującej Pragę, stolicę Czechosłowacji w latach sześćd zie -
siątych i sie demdzie siątych XX wieku. Wizerunek Romów pre zen to wał na kartach
swych opowiadań Bohumil Hrabal. Najbard ziej widoczny jest w utworach Romanca
(znajdującej się w zbiorze Pábitelé z 1964 roku) oraz Zbyt głośna samotność (Příliš
hlučná samota z 1976 roku). W ramach rea li zacji referatu prze pro wad zo na zostanie
szczegółowa analiza materiału li ter ack ie go, jak również refleksja kul tu roznawcza
i his to ryc zna. Moim zamysłem jest próba przeds ta wie nia losów społeczności rom-
skiej, która bliska była czeskiemu pisarzowi.

Bo hu mil Hra bal bo ha te ra mi li te rac ki mi swo jej pro zy czy nił prze -
de wszy stkim po sta cie z krwi i ko ści, wy wodzące się czę sto z ni zin
społecze ń stwa, żyjące na ma r gi ne sie, ou t si de rów. Dla pi sarza uro dzo -
ne go nad Wełtawą naj waż nie j szy był rea li sty cz ny prze kaz li te ra cki,
stąd za miłowa nie au to ra do wy bie ra nia na pier wszo pla no we po sta ci
ke l nerów, pa ko waczy ma ku la tu ry, ar tystów ama torów czy po mo c -
ników hy dra u lików. Wy ni kało to z chara ktery stycz ne go dla Hra ba la

po dej ścia do li te ra tu ry, które miało przy po mi nać ro dzaj ora l nej opo -
wie ści. Wpro wa dzał ty py ora to rów z go spo dy, nie zmor do wa nych
opo wia da czy ży cio wych hi sto ry jek przy ku flu pi wa. Zda niem Zo fii
Ta rajło- Li po wskiej, 

Bu du l cem wielu utworów Hrabala jest gatunek zwany: hospodská hi stor ka (hi -
sto ry j ka z szynku, z ka r cz my), oparta na fabule sty li zo wa nej na fakt. Bliski ga wę dzie,
po zo r ne exe m p lum (po zo r ne ze względu na częsty anty dy da ktyzm i roz bi ja nie ste reo -
ty pów), o bardzo otwa r tej i pro du kty w nej formie […] Inna nazwa tego gatunku to kec
lub pábení (stąd: pábitelé), choć okre śle nie to nie uwy pu kla nacisku na ge ne ro wa nie
tekstu w śro do wi sku hospody, pod kre śla raczej pro fu zję słowa i hiper bo li za cję treści
(Tarajło- Li po wska 2010, s. 366).

Twó r czość pi sa rza uro dzo ne go w Br nie cechowała auto bio grafi cz -
ność. Hra bal zrę cz nie wpla tał w li te racką fa bułę wątki i sy l we t ki osób, 
któ re spo t kał na krę tej dro dze swo je go ży cia. Był bo wiem wy tra w -
nym obse r wa to rem ota czającej go rze czy wi sto ści, po tra fił ide a l nie
uchwy cić trud ne i czę sto prze mi l cza ne kwe stie do tyczące ży cia w
komu ni sty cz nej Cze chosłowa cji. Wa r sztat li te ra cki Hra ba la cha ra kte -
ryzo wał się połącze niem re a li z mu i na tu ra liz mu. Au tor niewątpli we
cze r pał wzo r ce z psy choa na li zy, pró bo wał przed sta wić za po mocą fo -
r my ar ty sty cz nej stan psy chi cz ny oraz emo cje, któ ry mi kie ro wa li się
je go bo ha te ro wie. Nie ob ce były mu wątki hi sto ry cz ne skrzę t nie
wple cio ne w fa bułę utwo rów, stąd naj czę ściej pre zen to wał ży cie jed -
no stki w nie sprzy jającej rze czy wi sto ści dzie jo wej np. II wo j ny świa -
to wej czy ustro ju komu ni sty cz nym. Posługi wał się przy tym właściwą 
dla swo je go pi sa r stwa li ry zacją pro zy, wzbo ga cając ją li cz ny mi me ta -
fo ra mi. Na da wał mu re fle ksy j ny kie ru nek. Do ro bek li te ra cki pi sa rza
no sił wsze l kie zna mio na ty po we dla twó r czo ści ro zu mia nej z per spe -
kty wy aergo cen try cz nej. 

W swo jej pro zie pi sarz wie lo kro t nie pre zentował jed no stki wy -
wodzące się ze społecz no ści ro m skiej. Nie bez zna cze nia był fakt, że
Hra bal miał oka zję ob se r wa cji ży cia Ro mów w cza sie za mie szki wa -
nia ro bo t ni czej nie co zanie d ba nej dzie l ni cy Pra gi – Libeň, gdzie wiódł 
spo ko j ne ży cie w mie sz ka niu przy uli cy na Hrázi (na Gro b li) 24 (En -
ge l king 2015,s. 109). W tym cza sie miał li cz ne oka zje do przygląda -
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nia się swo im sąsia dom, któ rzy by li Ro ma mi. Au tor po la tach wspo -
mi nał: 

Tu, na Libni, podobało mi się naj bar dziej, tu mieszkałem dwa dzie ścia lat z Cy-
ganami, aktorami, pijakami, uprze j my mi kobietami, wszyscy oni jakoś tak mnie
lubili, wszyscy zwracali się do mnie czule: Bohoušku – jak w Židenicach. Krąg moich 
miejsc za mie sz ka nia i wędrówek, i po szu ki wań zamknął się tam, gdzie się rozpoczął,
wszystko inne były to tylko lata ter mi no wa nia, uni we r sy tet, podczas gdy Židenice
i Libeň – to było moje prawdziwe życie (Ka czo ro wski 2016, s. 75).

Libeň za mie szki wa li prze de wszy stkim pra co w ni cy fi zy cz ni, ro -
bo t ni cy czy pa ko wa cze ma ku la tu ry. Sam au tor w la tach 60. XX wie ku 
po za pi sa niem pa rał się pracą fi zyczną, że by za ro bić na ży cie. Pra co -
wał mię dzy in ny mi w te a trze, za j mując się roz sta wia niem de ko ra cji,
czy w sku pie ma ku la tu ry, so r tując pra sę oraz książki. Dzie l ni ca Pra gi,
w któ rej przyszło mie sz kać pi sa rzo wi od lat 50. XX wie ku sta no wiła
dla nie go głów ne mie j s ce ob se r wa cji, a za ra zem li te ra c kich in spi ra cji.
At mo s fe ra li be ń skich przed mie ści, a prze de wszy stkim jej mie sz ka ń -
cy zo sta li spor tre to wa ni w opo wia da niach m.in. w Ba rze Świat (Au to -
mat Svět). 

W utwo rach pro za to r skich Hra ba la po ja wiały się po sta cie po cho -
dze nia ro m skie go. Ana li zując spu ści z nę li te racką pi sa rza, za uwa ży-
łem zain tere so wa nie Ro ma mi, któ rych prze wa ż nie umie sz czał w swo-
jej pro zie ja ko bo ha te rów po bo cz nych, czę sto dru go- bądź na wet trze -
ciop la no wych, kon sek wen t nie okre ślał ich mia nem Cy ga nów. W ko -
mu ni stycznej Cze chosłowa cji było to po wszech ne okre śle nie, niosące 
za sobą nie jed noz nacz ne na ce cho wa nie. Uży wa ne było w ró ż nych
kon te kstach, za rów no pejo ra ty w nych, jak i po zy ty w nych. 

1. Romowie w Czechosłowacji

Ro mo wie ja ko mnie j szość na ro do wa Cze chosłowa cji wy my kali
się jed noz na cz nym kla sy fi ka cjom. Kwe stię sporną sta no wiło cho ć by
po pu la r ne okre śle nie et ni cz ne – Cy ga nie, któ re współcze ś nie uz na wa -
ne jest za pe jo ra tyw ne. Trze ba tu do dać, że nie wszy stkie gru py ro m -
skie uz nają okre śle nie Cy ga nie za ne ga ty w ne, część z nich na zy wa

sie bie Cy ga na mi czy po pro stu Wę dro w ca mi (Tra vel lers), część zaś –
Ro ma mi. Naj wię ksze sku pi ska ro m skie zna j dują się na Półwy spie
Bałka ń skim, a ta k że w Eu ro pie Śro d ko wej i Za chod niej. Najtra gicz -
nie j szym roz działem w hi sto rii Ro mów była bez wątpie nia II woj na
świa to wa i związa na z nią eks te r mi nacją lud no ści, okre ślana przez ba -
da czy ja ko „za po mnia ny Ho lo ca ust”. Według nie któ rych źró deł na te -
re nie Pro te kto ra tu Czech i Mo raw w la tach 1939–1945 zgi nęło około
6,5 ty siąca Ro mów. Je rzy Fi co wski stwierdził:

Osławione Ustawy Nory m be r skie stojące na straży czy sto ści krwi nie mie c kiej,
kla sy fi ko wały Cyganów – obok Żydów i Mu rzy nów – jako element za gra żający czy -
sto ści rasy (Fi co wski 1953, s. 95). 

Po wojnie nastąpiła migracja społeczności romskiej z terenów sło-
wackich do czeskich miast. Komunistyczna polityka Czechosłowacji
dążyła do homogenizacji narodu czeskiego, który miał pro wa dzić do
utworzenia państwa jednolitego kulturowo i etnicznie, mar gina li zo -
wała kwestię Romów. Zdaniem Macieja Witkowskiego.

Dla rządów partii komu ni sty cz nej Romowie jako grupa za sad ni czo od mien na ku -
l tu ro wo, sta no wi li problem zarówno z pra kty cz ne go, jak i ideo logi cz ne go punktu wi -
dze nia. Romowie byli bowiem z jednej strony społecz no ścią o bardzo niskim sta tu sie
społecznym, ich współżycie z resztą społecze ń stwa było źródłem wielu kon fli któw,
a z drugiej, sta no wi li grupę etniczną oczekującą uznania własnych praw i nie pod -
dającą się normom socja listy cz ne go społecze ń stwa, zwłaszcza jeśli chodzi o za trud -
nie nie, za mie sz ka nie czy edu ka cję (Wi t ko wski 2003, s. 107–108).

W la tach 50. XX wie ku komu ni sty cz ne wład ze Cze chosłowa cji
po sta no wiły na rzu cić społecz no ści ro m skiej przy mu sową asy mi la cję
z po zo stałą czę ścią społecze ń stwa. Wszy stkich Ro mów prze by wają-
cych na te re nie Cze chosłowa cji za kwa tero wa no w blo kach, na ka za no
im zna le zie nie stałej pra cy za ro b ko wej czy nałożo no obo wiązek uczę -
sz cza nia do szkół ro m skich dzie ci. Na rzu co na in te gra cja Ro mów nie
przy niosła ocze ki wa nych efe któw, dla te go w la tach 60. XX wie ku
zde cy do wa no się na wpro wa dze nie no wej po li ty ki, któ rej głów nym
ce lem miała być ad ap ta cja społecz na Ro mów. Prze pro wa dzo na zo -
stała w spo sób mniej rygo ry sty cz ny, co wy ni kało prze de wszy stkim
z sy tu a cji po li ty cz nej i na stro jów społecz nych w Cze chosłowa cji.
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Trend wol no ścio wy, któ ry to wa rzy szył cze skiej i słowa c kiej zbio ro -
wo ści do 1968 ro ku zo stał bru ta l nie stłumio ny w wy ni ku in ter we ncji
zbro j nej wojsk Układu Wa r sza wskie go. 

W latach 70. XX wieku w czasie tak zwanej normalizacji władza
ponownie skłoniła się ku rygorystycznej polityce państwa w stosunku
do mniejszości romskiej, polegającej na przymusowej asymilacji oraz 
wprowadzeniu znanego już z lat 50. XX zakazu koczownictwa i włó-
częgostwa, jak również kategorycznego zakazu używania języka rom-
skie go w szkołach. Przedstawiciele rządu przygotowali program osie -
d la nia Romów, który zaczęli wprowadzać w życie. Polegał on na prze -
ka zy wa niu im na własność mieszkań, co wzbudziło niemałe kon tro -
we r sje wśród większości społeczeństwa ówczesnej Czechosłowacji.
Pomysł spotkał się również z dezaprobatą ze strony samych Romów,
którzy nie potrafili odnaleźć się w nowej sytuacji prowadzenia usta -
bili zowa ne go życia. Program stał się powodem narastania licznych
napięć między narodem czeskim a mniejszością romską, tym bardziej
że na lata 70. przypadał deficyt na rynku mieszkaniowym. Cyganie po 
otrzymaniu lokali mieszkalnych na własność często doprowadzali je
do ruiny. Nie potrafili odpowiednio zadbać o nie, zalegali z opłatami,
bytowali w jednym mieszkaniu w kilkanaście osób lub po prostu
opuszczali je, kierując się koczowniczą naturą. Działania ko mu ni -
stycznej władzy doprowadziły do ożywienia uprzedzeń rasowych
oraz narastania ogólnospołecznej niechęci do Romów. Opór społecz -
ny i niezrozumienie rodziła, poza tym tradycyjna kultura romska,
a w szczególności zawieranie małżeństw przez mniejszość romską
w bardzo młodym wieku. Zgodnie z tradycją, już nastolatkowie, jeśli
tylko osiągnęli dojrzałość fizyczną, mogli wejść w związek małżeń-
ski, dlatego też regułą było (i jest nadal), że nastoletnie dziewczęta
wychodziły za mąż i rodziły dzieci. Śluby takie według prawa cy ga ń -
skie go nie musiały być zawierane oficjalnie w urzędach państwowych 
czy kościołach, najważniejsze, żeby były zgodne z tradycyjnym ob-
rządkiem romskim. Takie postępowanie prowadziło do powstawania
problemów o charakterze socjalnym.

Ba rierą utrud niającą asy mi la cję Ro mów w Cze chosłowa cji był ta -
k że ję zyk, któ ry za li cza ny był do syn ta g my we wnę trz nej, et ni cz nej
ku l tu ry. Dia lekt ro m ski od gry wa ogromną rolę w ku l tu rze cy ga ń skiej
i na le ży do sym bo li roz po zna w czych grup ro m skich, któ re posługują
się nim na całym świe cie. Ro mo wie za mie sz kujący Cze chosłowa cję
pie lęg no wa li swoją tra dy cję ję zy kową przez posługi wa nie się w co -
dzien nej ko mu ni ka cji je dy nie ję zy kiem ro m skim. Orto do ksy j ni Ro -
mo wie wy ka zy wa li sprze ciw wo bec na uki ję zy ka cze skie go, dążąc do 
fun kcjo no wa nia hermety cz nych grup na te re nie Cze chosłowa cji.
Mniej re stry kcy j ni po dej mo wa li pró by poro zu mie wa nia się w ję zy ku
cze skim, jed nak ty l ko w mo wie. 

Ko le j nym z czyn ni ków utrud niającym na wiąza nie re la cji mię dzy
Ro ma mi a Cze cha mi była prze stę pczość, kra dzie że oraz że bra c two,
któ re go do pu sz czały się gru py ro m skie. Pato lo gi cz ne za cho wa nia
niosące za sobą pie r wia stek kry mi no gen ny nie są oczy wi ście akce p to -
wa ne w żad nym społecze ń stwie, jed nak Ro mo wie po sia dają inną
kon ce pcję włas no ści pry wa t nej oraz jej po sza no wa nie. Zda niem An -
ny Lu be c kiej 

Kodeks po stę po wa nia ro m skie go do pu sz cza oszu ka nie „gadzia”, wy ko rzy sta nie
go i jego własności dla celów własnych […] takie po stę po wa nie nie jest nie go dzi we
i nie mo ra l ne, prze ciw nie, spotyka się z aprobatą współziomków (Lubecka 2005,
s. 63). 

Naj wię kszy pro blem wśród społecz no ści ro m skiej sta no wiły li cz -
ne kra dzie że. Sporną kwestię powodowała ta k że prze stę pczość wśród
ro m skich dzie ci i młod zie ży. Na le ży wy mie nić w tym mie j s cu zja wi -
sko pro sty tu cji, któ re uma c niało ne ga ty w ny wi ze ru nek Ro mów w czes- 
kim śro do wi sku. 

Źródła nie chę ci w sto sun ku do Ro mów miały cha ra kter bar dziej
złożo ny i nie jed no rod ny. Niewątpli wie klu czową ro lę od gry wała w po-
st rzega niu grup ro m skich nie do ko ń ca ro zu mia na tra dy cja i ku l tu ra,
któ ra dla Cze chów sta no wiła pe w ne no vum. Wpływ na ta ki stan rze -
czy miały rów nież ne ga ty w ne za cho wa nia Ro mów, w tym hałas czy
nie porządek, któ ry po wo do wał na pię cia po mię dzy społecz no ścia mi.
W Cze chosłowa cji wy stę po wały ró ż ne prze ja wy nie chę ci i nie to le -
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ran cji wo bec Ro mów. Działania i ata ki mo ty wo wa ne kse no fo bią czy
ra si z mem przy czy niały się do pogłębie nia ne ga tyw ne go wi ze run ku
Ro mów, co miało pro wa dzić do ich po stę pującej mar gina li za cji. Naj -
czę ściej wy stę pującym prze ja wem dys kry mi na cji et ni cz nej było wer -
bali zo wa nie ne ga ty w nych emo cji w spo sób kie ro wa nia ob ra ź li wych
słów w kie run ku Ro mów. Najpo pular niej szy mi hasłami głoszo ny mi
w sto sun ku do społecz no ści ro m skiej były: Cikáni do ply nu, Černá
svině czy Černé hu by. 

Formą dys kry mi na cji na tle et ni cz nym było przy mu so we osie d la -
nie Ro mów w okre ślo nych miej s co wo ściach bądź dzie l ni cach wię -
kszych miast, co sprzy jało get to i za cji oraz se gre ga cji ra so wej mie sz -
ka ń ców. Efe ktem te go była si l na izo la cja i mar gina li za cja zbio ro wo ści 
ro m skiej oraz po wsta wa nie w mia stach en klaw o ró ż nym po zio mie
ży cia. Naj bar dziej zna nym przykładem ro m skie go get ta było po -
wstałe w latach 70. XX wie ku osie d le Chánov w mie ście Most. W ki l -
ku blo kach po do bnych do slu m sów żyło ponad półto ra ty siąca Ro -
mów. 

Mimo niejednokrotnych wyrazów niechęci wobec Romów, wy -
two ry ich kultury cieszyły się zainteresowaniem Czechów i Słowa -
ków. Podkreślano w nich walory wynikające przede wszystkim z „in-
ności” oraz oryginalności. Doceniano zawarte w ich folklorze ele -
men ty wolności, przejawiające się m.in. w barwnych cygańskich stro -
jach. Pojawiające się w miejscowościach czeskich tabory niekiedy
wzbu dzały poruszenie mieszkańców, którzy z ciekawością ob ser wo -
wa li przybyszów w ich codziennym życiu. Grzegorz Węgrzyn za uwa -
ża:

Ku l tu ra cy ga ń ska przetrwała przede wszy stkim w pie ś niach, ustnych prze ka zach, 
a także w prawie. In spi ro wała ona wielu ar ty stów nie -Cy ga nów, tworzących przy wy -
ko rzy sta niu ele men tów cy ga ń skie go fo l klo ru muzykę, operę, prze ka zujących na
płótnach barwy życia taboru. Cyganie po zo sta wi li na te re nach, gdzie żyli, wspaniałe
dzieła ko wa l skie go rzemiosła, ozdoby, dzwony, a także kolorową baśń, prze ka zy -
waną z po ko le nia na po ko le nie (Węgrzyn 1992, s. 94).

Społeczność romska rozsiana była w zasadzie po większości cze -
skich miast. Najczęściej wybierali miasta większe, przemysłowe, co

było skutkiem polityki komunistycznej. Zajmowali mieszkania po
wysiedlonych Niemcach. Największe skupiska ludności romskiej wy -
stę po wały w takich czeskich miastach jak: Praga, Brno, Ołomuniec
czy Ostrawa. Najliczniejszą grupę zbiorowości romskiej w Czechach
tworzyli Romowie słowaccy (Servika Roma, Romové slovenští), ko -
lejną Romowie węgierscy (Ungrika Roma, maďarští Romové) oraz
Romowie wołoscy (Vlachike Roma, Olašští Romové).

2. Romscy bo ha te ro wie utworów Hrabala

W pro zie Bo hu mi la Hra ba la po sta cie po cho dze nia ro m skie go wy -
stę po wały w ró ż nych wątkach. Ro mo wie, któ rych na ka r tach swych
opo wia dań okre ślał Cy ga na mi, po ja wia li się mię dzy in ny mi w Pię k -
nej ru pie cia r ni, Li stach do Kwie cie ń ki czy Obsługi wałem an gie l skie -
go kró la. Opi sy wa ni by li w spo sób nie jed no rod ny, raz z na ce cho wa -
niem ne ga ty w nym, jak w przy pa d ku Obsługi wałem an gie l skie go kró -
la (Cy gan, ja ko dro b ny rze zi mie szek, po ja wiający się na uli cy z no -
żem, szu kający za ta r gu), czy zde cy do wa nie bar dziej po zy ty w nym
(Cy ga nie, ja ko na ród wy zwo lo ny, po ciągający w tym wy zwo le niu),
jak w Li stach do Kwie cie ń ki. Mo tyw ro m ski naj bar dziej wi do cz ny był 
jed nak w opo wia da niu Ro man ca, za wa r tym w zbio rze Pa bi te le (wy -
da nym w 1964 ro ku). W utwo rze tym pi sarz pre zen to wał hi sto rię zna -
jo mo ści, któ ra prze ro dziła się w ro mans mię dzy Cze chem a Cy ganką.
Ga ston Ko szu l ka (na zwi sko w tłuma cze niu na ję zyk pol ski) był mło-
dym mę ż czyzną, prze cię t nym i zako mp le ksio nym, żyjącym w rze czy -
wi sto ści sza rej, komu ni sty cz nej Cze chosłowa cji. Je dyną roz rywką
po mo c ni ka hy dra u li ka były wi zy ty w ki nie, szcze gó l nie gdy na wie l -
kim ekra nie po ja wiały się fi l my z ga tun ku „płasz cza i szpa dy”. Po jed -
nym z se an sów, pod ki nem spo t kał młodą i piękną Cy gan kę, któ ra
zwró ciła je go uwa gę nie ty pową su kienką (dwa fa r tu chy spię te agra f -
ka mi). Ko bie ta za uwa żyła zain tere so wa nie ze stro ny Ga sto na, po sta -
no wiła wy ko rzy stać oka zję i po pro sić go naj pierw o pa pie ro sa, a pó ź -
niej o pie niądze na wy ró ż niający się na skle po wej wy sta wie ró żo wy
swe ter. Młody mę ż czy z na zgo dził się na pro po zy cję Cy gan ki, a ta za -
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pro wa dziła go do mie j s ca swo je go po by tu. Hra bal zwra cał uwa gę na
opis bu dyn ku, w któ rym mie sz kała Małgo rza ta.

A ulička byla tichá a rozbitá a sli bo va la, že se v ní může ledacos přihodit, ledacos
stát. Vysoká plynová lu ce r na stála před rozbitým stavením, které se pod oba lo tyrol-
skému statku. Do prvního patra mizely dřevěné schody. Zřetelně zábradlí se na jedné
stráně zřítilo a viselo šikmo jak žebřík […] Když se vyškrábal nahoru, viděl, že do
střechy je díra s jsou vidět hvězdy (Romance; Hrabal 2014, s. 236).

Pi sarz posługując się rea li sty cz nym opi sem, pod kre ślał pro blem
do pro wa dza nia do ru i ny mie sz kań, któ re Ro mo wie do sta wa li na włas -
ność zgod nie z komu ni sty cz nym pro gra mem asy mila cy j nym. Bu dy -
nek pra wdo podo b nie na le żał w przeszłości do wy sie d lo nych mie sz -
kań ców Cze chosłowa cji o po cho dze niu nie mie c kim bądź au stria c -
kim. Z jed nej stro ny au tor pod kre śla za nie dba ny stan obie ktu miesz-
ka l ne go, z dru giej zaś pi sał:

A v jednom ze dvou oken zářila plynová lu ce r na, která vy ro st la z chodníku
a šikmo svítila na podlahu velkého, prázdného pokoje, a světlo lu ce r ny se lomilo
o zrcadlo, které leželo na futře okna a házelo na strop stříbrný obdélník, z kterého se
do pokoje sypalo a mžilo jemné a něžné světlo, které rozehrávalo všecka sklíčka
benátského lustru, který visel od stropu a třpytil se jak klenotnický krám. A strop
pokoje byl klenutý a s kvelbem jak rozevřený bílý deštník o čtyřech drátech (Roman-
ce; Hrabal 2014, s. 237).

Nie przy pad ko wo pro za ik użył kon tra stu, ja kim bez wątpie nia był
lu ksu so wy ży ran dol w pu stym i ubo gim mie sz ka niu. Uka zał jedną
z cech, któ ry mi wy ró ż nia li się Ro mo wie, mia no wi cie za miłowa nie do
rzu cających się w oczy bi be lo tów na po zór nie po trze b nych. Wy sta w -
ny ży ran dol mo że być od czy ty wa ny ta k że ja ko sym bol pę du do bo ga -
ce nia się Ro mów, któ rzy nie jed no krot nie po dej mo wa li się in tra t nych
za jęć, czę sto nie zgod nych z obo wiązującym pra wem, po to ty l ko, że -
by zdo być ko sztowną rzecz, którą mo gli by po chwa lić się wśród
współzio m ków. 

Hra bal w opo wia da niu utrzy my wał ta k że in ny ste reo typ do tyczący 
społecz no ści ro m skiej, mia no wi cie, że za j mo wa li się oni prze wa ż nie
pracą fi zyczną, którą po dej mo wa li mię dzy in ny mi w pra skich fa bry -
kach. Głów na bo ha ter ka pro zy była pra co w nicą ce gie l ni, w któ rej za j -

mo wała się pro sty mi za ję cia mi, sprzątała i go to wała dla ro bo t ni ków.
Brak od po wied nie go wy kształce nia wy ni kający z kul ty wo wa nia tra -
dy cji ro m skiej nie po zwa lał na po dej mo wa nie przez Ro mów bar dziej
odpo wie dzia l nych i le piej płat nych sta no wisk pra cy. Przy czyna, któ ra
mogła styg ma ty zo wać społecz ność romską i przy pi sy wać ją ty l ko do
wy ko ny wa nia prac fi zy cz nych, wy ni kała z komu ni sty cz nej pro pa gan -
dy przed sta wiającej tę mnie j szość w spo sób ne ga ty w ny. 

Au tor pre zen to wał rów nież uta r ty w świa do mo ści ste reo typ mło-
dych ro m skich ko biet, któ re z chę ci zy sku od da wały się mę ż czy z nom
za pie niądze. Bo ha ter ka Ro man cy zde cy do wała się na współży cie
z nie zna jo mym Cze chem za pię ć dzie siąt ko ron, czy li ce nę wy ma rzo -
ne go swe tra zna j dujące go się po dru giej stro nie skle po wej wi try ny.
Prio ry te tem de cy dującym o zain tere so wa niu Ga sto nem był fakt, że
po sia dał przy so bie okre śloną su mę go tów ki. Po tym jak młody mę ż -
czy z na za brał Cy gan kę do swo je go mie sz ka nia, ko bie ta po zy ty w nie
za sko czo na wa run ka mi by to wy mi, za częła snuć wspó l ne pla ny na
przyszłość: 

Začneme spolu žít na hromádce, a když se ti to nebude líbit, tak mé můžeš vyhnat.
Ale až pak. Já umím vařit, uklízet, vyprala bych ti, zašila, do ne s la oběd. A rozeplá
bych se ti celá (Romance, Hrabal 2014, s. 240). 

Słowa młod ej ko bie ty wy ra ź nie pod kre ślają tra dy cy j ny układ pa -
tria rcha l ny mający mie j s ce w społecz no ści ro m skiej. Cy gan ki na ra żo -
ne były na mar gina li za cję, w ku l tu rze ro m skiej miały być prze de
wszy stkim odpo wie dzia l ne za dom i dzie ci, ro la mę ż czy z ny była nie -
pod waża l na. Stąd nie chlu b ne przy pa d ki, kie dy Ro mo wie sta wa li się
su te ne ra mi wo bec naj bli ż szych im ko biet. 

Młoda Cyganka przyznała się również Gastonowi, że ma już córkę 
z innym przedstawicielem narodu czeskiego. Nie widziała w tym
jednak nic zdrożnego, uznając, że w jej kulturze było to normalne. Co
ciekawe, snując plany na przyszłość u boku młodego Czecha, brała
pod uwagę, że jej córka z nimi zamieszka:

Tak jako jsem spávala já. Bude spát v šupleti od kanape nebo v almaře. A potom,
Margitce už budou tři roky a dojde ti pro cigarety, pro pivo, podá ti bačkory (Roman-
ce; Hrabal 2014, s. 240). 
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Ko bie ta uprze d mio ta wia ro lę cór ki do służącej, któ ra w przyszłoś-
ci miałaby być usłuż na wo bec mę ż czy z ny. W jej prze ko na niu do mi no -
wał tra dy cy j ny ustrój pa tria rcha l ny, któ ry był ty po wy dla ro m skiej
społecz no ści. Kobieta nie dostrzega margi nali zo wa nia jej ro li, co wię -
cej przy zna je, że w dzie ci ń stwie rów nież była tra kto wa na w ten spo -
sób przez ro dzi nę. Zda je się nie za uwa żać za gro żeń płynących z wy -
cho wa nia dzie cka w po do bnych wa run kach. 

Hra bal w opo wia da niu nie szczę dził od opi sów wyglądu zew nę trz -
ne go przed sta wi cie li społecz no ści ro m skiej. Wpro wa dzał czy te l ni ka
w pra skie zakątki mia sta, w któ rych prze by wa li Cy ga nie. Pod kre ślał
ich od rę b ność, nie za le ż ność, a za ra zem zain tere so wa nie, ja kie wzbu -
dza li wśród re szty społecze ń stwa. Pi sał:

Tam na náplavce ležel v peřinách obrovský nahatý cikán, ležel naznak a celý trup
byl venku a jak leporelo byl poset vytetovanými obrázky. Jednu ruku měl založenou
pod hlavou a měl takový sval, že to maso dělalo podušku. Dva kníry se podobaly
koňským ocasům. A ten obr volnou rukou klidně kouřil, díval se do modrounkého
nebe na poslední hvězdu a kouřil. Vedle něj spočívala chundelatá hlava s obličejem
v polštáři. A zpod mostního oblouku trčela voj od bryčky s pla che t kou a zadek hně-
dého koně, který mrskal ocasem sem a tam (Romance; Hrabal 2014, s. 242–243).

Pi sarz za pre zen to wał ta k że je den z tra dy cy j nych zwy cza jów ro m -
skich po le gający na tym, że gdy przy chodziły dni wio sen ne oraz le t nie 
chę t nie opu sz czali oni swo je mie sz ka nia i spa li na otwa r tej prze strze -
ni. Sen pod gołym nie bem miał prze de wszy stkim uka zy wać za -
miłowa nie do wol no ści, nie skrę po wa nej na tu ry, ale ta k że przy ro dy.
Sta no wił sym bol nie zale ż no ści społecz no ści ro m skiej. Au tor za zna -
czał:

A tam dole se nořila z modrého oparu Praha, elektrické žárovky ještě svítily
a ověšovaly město gi r lan da mi světel jak cirkus, který zapomněli zha s no ut. Petřínská
věž ještě zářila červenými varovnými signály a na hro mo s vo du střešovického komínu 
svítil rubín, ale tady spali cihlářští dělníci, na které se sypal odkvetlý akát... Cikáni,
bývalí nomádi, kteří nedávno přijeli na koleskách a bryčkách do Prahy s náušnicemi
a mysliveckými kloboučky, aby vyměnili romantické harcování za obyčejnou práci
(Romance; Hrabal 2014, s. 245).

Ro man ca była utwo rem po świę co nym społecz no ści ro m skiej, któ- 
rą pi sarz ob se r wo wał przez pry z mat ro do wi te go Cze cha pra cujące go
z Ro ma mi, mie sz kające go w ich sąsie dztwie czy spo ty kające go ich na 
pra skich uli cach. Rea li sty cz ny ob raz po sta no wił uwie cz nić na ka r tach 
opo wia da nia, nie po mi jając wszech obe cnych ste reo ty pów, ale rów -
nież nie wa r to ściując czy umo ra l niając. Osta te cz nie osiem nasto le t nia
Cy gan ka miała po zy ty w ny wpływ na ży cie Ga sto na, dzię ki niej stał
się doj rzałym i pe w nym sie bie mę ż czyzną. Za ko ń cze nie utwo ru po zo -
sta wia czy te l ni ka z nie od pa r tym wra że niem, że młody Czech da rzył
Małgo rza tę pra wdzi wym uczu ciem, dla któ re go był w sta nie sprze ci -
wić się włas nej ma t ce, któ ra miała uta r te prze ko na nia na te mat tej
mnie j szo ści na ro do wej. 

Ko le j nym przykładem, tym ra zem po wie ści, w któ rej po ja wiała się 
po stać wy wodząca się ze społecz no ści ro m skiej, była Zbyt głoś na sa -
mo tność. Pi sarz uko ń czył tekst w li pcu 1976 ro ku, a po pu la r ność zy -
skała w obie gu nie za le ż nym. Stała się jed nym z naj bar dziej roz po zna -
wal nych dzieł au to ra. Ma ciej Ro bert pi sał:

Zbyt głośna sa mo tność to li ry cz na pa ra bo la o li te ra tu rze, która staje się ma ku la -
turą i z ma ku la tu ry po wsta je na nowo, o łatwości z jaką skazuje się ludzi i ich dzieła na 
za po mnie nie i o hi sto rii, która odradza się na śmie t ni ku epoki. W po wie ści tej Hrabal
ożywił mit Syzyfa i jego współczesne aktu a li za cje (obecne cho cia ż by u fran cu skich
egzy sten cja li stów) oraz zawarł mnóstwo odwołań histo riozo fi cz nych i li te ra c kich
(Robert 2014, s. 43).

Głów ny bo ha ter po wie ści – Haňta, chara ktery sty cz ny dla aergo -
cen try cz nej twó r czo ści Hra ba la, wzo ro wa ny był na oso bie Jindřicha
Pe u ke r ta, któ ry pra co wał wspó l nie z pi sa rzem przy so r to wa niu sta re -
go pa pie ru. Do świa d czo ny przez ży cie mę ż czy z na, Czech, któ ry „trzy-
dzie ści pięć lat pra su je sta ry pa pier”, był pra co w ni kiem sku pu ma ku -
la tu ry. W cza sie pra cy od wie dzały go Cy gan ki, któ re za j mo wały się
zbie ra niem ma ku la tu ry, za ra biając przy tym na ży cie. Po do b nie jak
w Ro man ce pi sał o nie spra wied li wym po dej ściu Ro mów wo bec ko -
biet. Mo zo l ne zbie ra nie ma ku la tu ry przez dwie Cy gan ki nad zo ro wał
mę ż czy z na, któ re go Hra bal na zy wał „al fon sem”, fo to gra fo wał on ich
pra cę. 

419 420



W Zbyt głoś nej sa mo tno ści Hra bal pre zen to wał ste reo typ mnie j -
szo ści ro m skiej, naj czę ściej zajmującej się pracą fi zyczną. Wy ni kał
on z bra ku wy kształce nia wy mie nio nej społecz no ści, któ ra „ob cho -
dziła” obo wiązek szko l ny. Co pra wda jej przed sta wi cie le w ra mach
obo wiązujące go pra wa by li zmu sze ni po syłać dzie ci do pla có wek
oświa ty, jed nak ze wzglę du na ko czo w ni czy tryb ży cia, nie roze rwa l -
nie związa ny z cy gańską tra dycją, nie po zwa lało to na ciągłe kształce -
nie i po wo do wało pro ble my edu ka cy j ne sku t kujące bra kiem mo ż li -
wo ści pod ję cia pra cy umysłowej. Dzie ci mniej orto do ksy j nych Ro -
mów, któ rzy zde cy do wa li się zre zy g no wać z wo ja ży, w wy ni ku utru d -
nio nej asy mi la cji społecz nej na ra żo ne były na nie po wo dze nia szko l -
ne, któ re unie mo ż li wiały im uzy ska nie pro mo cji do pro gra mo wo
wyższej kla sy. Wy mie nio na sy tu a cja nie jed no krot nie po wo do wała, że 
zmu szo ne były po zo sta wać na tym sa mym po zio mie edu ka cy j nym
przez ki l ka lat, co w re zu l ta cie pro wa dziło do usu wa nia ich ze szkół.
Hra bal na ka r tach po wie ści za warł god ne uwa gi spo strze że nie, wy ni -
kające z ob se r wa cji pra cujące go Cy ga na, któ ry pełnił służ bę na jed nej
z pra skich ulic. Pi sał  on:

Tam U Schollerů v zatáčce, a tam řídil dopravu cikánský příslušník Veřejné
bezpečnosti, měl bílé rukávy a proužkovanou hůl a otáčel se do uvolněných směrů
dopravy tanečním polkovým krokem tak krásně a tak důstojně, že i já jsem se za sta vil
a díval jsem se na to, s jakou pýchou ten cikán koná svoji půlhodinku, než je vystřídán
[…] A když potom nadešla chvíle a cikán si předal službu na křižovatce s jiným
příslušníkem Veřejné bezpečnosti, stál teď uprostřed svých cikánů a přijímal gra tu la -
ce a pocty, a ty moje dvě cikánky na jed nou padly na kolena (Hrabal 2012, s. 44).

Pi sarz pre zen to wał fa s cy na cje eg zo tyczną urodą przed sta wi cie li
społecz no ści ro m skiej. Pod kre ślał na tu ra l nie pię k ny wygląd młodych
Cy ga nek, zwra cał ta k że uwa gę na atra kcy j ność mę ż czyzn ro m skich.
Prze de wszy stkim ich wygląd ze w nę trz ny sta no wił wy ra ź ny kon trast
z ty pową urodą słowiańską. Wi ze ru nek Cy ga nów cha ra kte ry zujących
się śniadą ka r nacją ce ry oraz cie mnym ko lo rem włosów, po ro zu mie -
wających się w od mien nym ję zy ku, czę sto ubra nych w ko lo ro we, rzu -
cające się w oczy ubra nia wzbu dzał po wszechną cie ka wość. In try -

gujący czyn nik sta no wiła swo i sta „in ność” wy ra żająca się przez ich
uro dę oraz ubiór, a co za tym idzie ku l tu rę. 

Hra bal na ka r tach utwo ru pod kre ślał zafa scy no wa nie tra dy cyjną
ku l turą romską, pisząc, że 

Mají tihle cikáni oči, tak veliké a tak moudře oči nějaké dávno zapomenuté ku l tu -
ry, slyšel jsem, že když my jsme ještě běhali se se kyr ka mi a přepásávali se kozí, tak
cikáni někde měli stát a zřízení, které už zažilo druhý úpadek (Hrabal 2012, s. 49). 

W przy to czo nym fra g men cie au tor od woływał się do hi sto rii zbio -
ro wo ści ro m skiej, któ ra miała wy wo dzić się od Ra dż pu tów, czy li
przed sta wi cie li wo jo w ni czych ro dów za mie sz kujących ob szar In dii.
Zo sta li oni zmu sze ni do opu sz cze nia kra ju i ko czow ni cze go try bu ży -
cia przez bru ta l ne na ja z dy mu zułma nów z za cho du na In die w X–XI
wie ku. W wy ni ku walk śmierć po niosło mi lio ny Ra dż pu tów, nastąpił
pie r wszy upa dek społecz no ści, z któ rej swój początek mie li wziąć Cy -
ga nie. Ko le j nym wy da rze niem, któ re miało pro wa dzić do schyłku,
a co za tym idzie roz pro sze nia społecz no ści ro m skiej była wie l ka bi -
twa mię dzy mu zułma na mi i Ra dż pu ta mi w XII wie ku, w cza sie któ rej
przo d ko wie Cy ga nów do zna li dru z gocącej po ra ż ki. Prze gra na w bo ju
z mu zułma na mi oraz za ga r nię cie przez nich ob sza ru za mie szki wane -
go nie gdyś przez Ra dż pu tów sku t ko wała dru gim i za ra zem osta te cz -
nym cio sem za da nym w pie r wszych Cy ga nów (Wę grzyn 1992 , s. 80).

W po wie ści po ja wiał się ko le j ny ste reo typ do tyczący społecz no ści 
ro m skiej, czy li roz wiązłość ko biet wy wodzących się z te go śro do wi -
ska. Cy gan ki, któ re od wie dzają głów ne go bo ha te ra na ma wiają go do
współży cia, nie prze szka dza im na wet za awan so wa ny wiek mę ż czy z -
ny. Za cho wa nie ko biet wy wodzących się ze społecz no ści ro m skiej
wy da wało się kon tro wer syj ne. Wy ni kało ono z za sad współży cia, któ -
ry mi kie ro wały się Cy gan ki ce niące so bie wy zwo le nie se ksu a l ne.
Wpływ na ta kie pro wa dze nie się mogła mieć naj pra wdopo dob niej tra -
dy cja związa na z za wie ra niem małżeństw w bar dzo młodym wie ku.
Nie doj rzałe dzie w czę ta po na gla ne do wyj ścia za mąż, a w efe kcie te -
go ini cja cji se ksu a l nej, miały za chwianą sfe rę in tym no ści, dla te go
sto su nek płcio wy z przy pa d ko wym mę ż czyzną mogły tra kto wać ja ko
nie win ny uczy nek. Sta wał się dla nich formą wy zwo le nia od z re guły
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nie ko cha nych mę żów. Nie kie dy zbli że nie łączyło się z de spe racką
próbą po szu ki wa nia wa run ków le p sze go ży cia, od cię cia się od ro dzi -
ny czy miało cha ra kter pra cy za ro b ko wej.   

W in te re sujący spo sób Hra bal opi sy wał ro mans głów ne go bo ha te -
ra z ko bietą po cho dze nia ro m skie go. Pod ko niec II wo j ny świa to wej
po z nał on Cy gan kę na jed nej z pra skich ulic, wra cając do swo je go
mie sz ka nia po no c nej li ba cji. Ko bie ta od pro wa dziła go aż do sa mych
drzwi czyn szów ki (Na Gro b li – mo tyw auto bio grafi cz ny) i ku zdzi -
wie niu mę ż czy z ny po sta no wiła z nim za mie sz kać. Ko bie ta naj praw-
dopo dob niej była sa mo t na, mo ż li we, że stra ciła ro dzi nę w wy ni ku
działań zbro j nych na zi stów. Haňta sta no wił dla niej pe w ne go ro dza ju
opo kę. Zna jo mość z nim po zwa lała jej od na leźć ele ment po czu cia
bez pie cze ń stwa, któ ry w tra gi cz nym cza sie wo j ny wy da wał się być
bez cen ny. Nie mo ż na wy klu czyć hi po te zy, że kie ro wała się ta k że per -
spe ktywą po szu ki wa nia le p szych wa run ków do ży cia, jed nak na le ży
za uwa żyć, że Cy gan ka pra wdo podo b nie da rzyła mę ż czy z nę uczu -
ciem. Nie co dzien na przy go da miłos na po zo sta wiła nie za ta r te śla dy
w przy woływa nych wspo mnie niach bo ha te ra.

Cikánku, která nic víc nechtěla než topit v kamnech dřívím, které přinášela na
zádech ty těžké tramy a prkna z bouraček, dřeva veliká jako kříž, nechtěla opravdu víc 
než vařit bramborový guláš s koňským salámem, přikládat do kamen a na podzim
pouštět draka na nebesa (Hrabal 2012, s. 68).

Opi sując hi sto rię re la cji głów ne go bo ha te ra z ko bietą ro m skie go
po cho dze nia, au tor zwra cał uwa gę na dra ma ty cz ne lo sy Ro mów pod
ko niec II wo j ny świa to wej. Od woływał się do „za po mnia ne go Ho lo -
ca u stu”, któ re go ofia ra mi była wy mie nio na społecz ność. W początko -
wo gro te skową i ir ra cjo nalną opo wia stkę wpi sał ele men ty hi sto ry cz -
ne, pod kre ślające tra gi cz ny wy dźwięk rze czy wi sto ści wo jen nej. Hra -
bal pi sał, że 

Až potom jsem se dozvěděl, že ji sebralo gestapo s ostatními cikány a od ve z li ji do 
koncentráku, odkud už se nevrátila, spálili ji někde v Ma j dan ku nebo Osvětimi
v kremačních pecích (Hrabal 2012, s. 68).

*  *  *

Bo hu mil Hra bal bo ha te ra mi swo jej pro zy czy nił oso by po cho dze -
nia ro m skie go, po nie waż sta no wiły dla nie go in te re sujący kon trast
z szarą rze czy wi sto ścią komu ni sty cz nej Cze chosłowa cji. Nie omie sz -
kał opi sać ste reo ty pów upo wsze ch nia nych w społecze ń stwie cze -
skim. Za rów no w Ro man cie, jak i Zbyt głoś nej sa mo tno ści sta rał się
wpleść w fi kcję li te racką wątki auto bio grafi cz ne, wy ni kające z li cz -
nych spo t kań i ob se r wa cji pra skich Ro mów. Sta no wi li oni dla nie go
uo so bie nie wol no ści, nie zale ż no ści czy zew nę trz ne go pię k na. Podjął
pró bę przy bli że nia nie do ko ń ca ro zu mia nej przez Cze chów ku l tu ry
ro m skiej z jej ne ga tyw ny mi, jak i po zy tyw ny mi aspe kta mi. Otwa r cie
pi sał o zagład zie Ro mów, ich tra ge dii, co w la tach 60. i 70. XX wie ku
było aktem nie zwykłej em pa tii. 
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Mi cha e la KŘIVANCOVÁ

Če ské Budějovice

The no tional and prag matic com po nents of lit eral, 
figu ra tive, and/or trans ferred mean ing of phrase mes

Ke y words: Czech phra se o lo gy, phra seo lo gi cal unit, no tio nal me a ning, pra gma tic
me a ning, li te ral me a ning, fi gu ra ti ve me a ning, trans fer red me a ning 

Abs tract

This paper examines the notional and pragmatic com po nents of the meaning of
the Czech phrasemes con tain ing names of fairy- tale creatures. We do not aim for ex -
haus tive evidence of phrasemes from thematic unit Names of fairy- tale creatures, but
we are trying to prove on a few concrete examples that phrasemes 1) can solely
convey literal meanings (either notional or pragmatic, or both notional and
pragmatic), or, 2) in addition to verbatim meaning, they can also acquire figu ra tive
and/or trans ferred meaning (namely notional, or pragmatic, or both national and
pragmatic con curently). In this paper, we prove that the tra di tion ally pos tu lated
concept of Czech phra se ol ogy does not apply, namely that each phrasemes is rep re -
sented by both (a notional and a pragmatic) component of meaning. On the contrary, it 
appears that some phra se ologi cal units can only be of notional sig nifi cance, other
phrasemes can only have pragmatic sig nifi cance.

1. In tro du c tion

In this pa per the fo cus of our in quiry were the no tional and prag -
matic com po nents of the mean ing of the Czech phrase mes (the phra -
se ologi cal units; the phra se ologi cal ex pres sions; the phra se olo gism),
with spe cial em pha sis on phra se ologi cal units con tain ing names of
fairy- tale crea tures. Apart from phrase mes con tain ing the name of
a fairy- tale crea ture, our re search also en com passes ex pres sions
which de nomi nate a fairy be ing as a whole with out men tion ing the
crea ture it self. All phra se ologi cal ex pres sions men tioned in this pa per
and high lighted by bold font were ex cerpted from the lists and dic tion -

ar ies of Czech phra se ol ogy in cluded in our bib li og ra phy. Far from
pro vid ing de tailed in for ma tion on the ex cerpts from the given the -
matic whole1, our aim is to docu ment through a few con crete phrase -
mes all theo reti cal find ings re vealed by our re search into the types of
mean ing ex pressed by phra se ologi cal units.

2. Phra seo lo gi cal units

Our per cep tion of the phraseme as a com bi na tion of words of se mi -
otic na ture which in te grates the ex pres sional com po nent (serv ing in
the text as a phraseme) and the mean ing as a semantical- functional
(idio matic) com po nent, is in cor re spon dence with the con cep tion for -
mu lated e. g. by E. Mrhačová (2003) or by F. Čermák (2007). Both of
these com po nents are by na ture in sepa ra ble: there is no phra se ologi cal 
form (ex pres sion) not con vey ing a mean ing, and, on the other hand, it
im pos si ble for a mean ing (id iom) not to re ceive a for mal struc ture. For 
the pur poses of analy sis, Čermák dis tin guishes be tween the phraseme
and the id iom - in Nový en cyk lope dický slov ník češt iny (2017, on line)
he says: 

[…] ana lyzu je - li se kombinatorický útvar formálně, z hlediska formálních rysů, mluví 
se o frazému, zatímco analýza sémantická, z hlediska relevantních sémantických
rysů, opravňuje užití názvu idiom.
[… if it is the form of a com bi na to rial unit that is ana lysed, with re gard to its for mal
fea tures, ref er ence is made to the phraseme, whereas a se man ti cal analy sis, with re -
gard to rele vant se man tic fea tures, jus ti fies the term id iom]. 

But, if we talk in this pa per about phraseme, phra se ologi cal unit,
phra se olo gism, phra se ologi cal col lo ca tion, phra se ologi cal com pound
etc., we heave in mind the phraseme in a wider sense, i.e. phraseme as
a mark – it means close con nec tion of the two above men tioned com -
po nents, for mal and se man tic. If in a par ticu lar sec tion of our ex po si -
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tion, it is nec es sary to ac cen tu ate the ex pres sional struc ture of a phra -
se ologi cal unit, we use the collo ca tion “for mal ex pres sion” (“lin guis -
tic/phra se ologi cal form” or “ex pres sional com po nent”/“ex pres sion”).
If it is nec es sary to em pha sise the mean ing ful seg ment of a unit, re fe-
r ence is made to the “mean ing” or to the “se man tic as pect” of the
phraseme.

On that ac co unt, our am bi tion is not to sum ma ri se va rio us in sights
in to the phra semes, which are men tio ned in phra seo lo gi cal pu b li ca -
tions (cp. e. g. Zaorálek 1947, Šmilauer 1972, Mla cek 1977, Bečka
1982, Hladká 1995, Čermák 2009a-d, Flajšhans 2013), nor do we at -
tempt to pro po se com pre hen si ve de fi ni tions of our own. The phra seo -
lo gi cal unit is vie wed in this pa per as it has ap pe a red from our ex -
cerpts: in so me fe a tu res we agree with its de fi ni tion by Hladká in
Příruční mlu v ni ce češtiny (1997) or by Čermák in Nový
encyklopedický slovník češtiny (2017, on li ne), so we un de r stand it as a 
fi xed co m bi na tion of a mi ni mum of two words con ve y ing a me a ning
as a who le (for the most part un de ri vab le from the me a ning of its con -
sti tu ents), with at le ast one of its co m po nents in a pa r ti cu lar fun c tion
be ing so le ly re du ced to this co m bi na tion or a few ot hers. Con co mi tant
at tri bu tes, as men tio ned by Hladká or Čermák, may be meta pho rica li -
ty, ex pre si vi ty, or oc cu ren ce of ar cha isms. 

In ad di tion, we al so per ce i ve se con da ryity of the na ming as
another ne ces sa ry fe a tu re of phra se mes, with pri ma ry na ming be ing
understo od as na ming of a pre vio u s ly un na med re a li ty. In ot her
words, if the re is a phra seo lo gi cal form, then it is al wa ys po ssi b le to
cre a te a me a ning pa ral lel using “re gu lar” lan gu a ge, i.e. to ex press it by 
means of a pri ma ry (and thus non-p hrase olo gi cal) na ming. The re fo re,
if, for exa m p le, we use the stru c tu re “ba ba ja ga” to de no te the cre a tu re
it self, it is its pri ma ry na ming (the na ming of the so far unna med “re a -
li ty”). This stru c tu re thus can not ha ve a phra seo lo gi cal cha ra c ter, sin -
ce it is not a se con da ry na ming for that fai ry - ta le. Ho we ver, if we de -
no te a re al (not a fai ry - ta le)2 be ing with this phrase, then it is al re a dy

the se con da ry (and the re fo re phra seo lo gi cal) naming. In such a ca se,
we de no mi na te se con da ri ly such a be ing that would be pri ma ri ly de -
no ted as, for exa m p le, an evil, old, con ten tio us, and, usu al ly, ugly wo -
man.

3. Types of phra se mes meanings 

In most cases, phra se ologi cal col lo ca tions have two mean ings:
a lit eral (com po si tional, di rect) mean ing and a figu ra tive, or trans -
ferred mean ing (a figu ra tive and a trans ferred mean ing may be con -
comi tant). The lit eral mean ing re sults from the mean ings of in di vid ual 
com po nents as their “ag gre gate” and, ha bitu ally it is not im por tant, for 
it has mostly no in for ma tive value. For ex am ple, the lit eral mean ing of 
the phraseme jít se podívat na strašidlo [to go and look at the ghost]
cor re sponds to the lit eral form, i.e. “jít se podívat na strašidlo”. The
figu ra tive and/or trans ferred mean ing is usu ally de rived im plic itly
from the es tab lished com bi na tion of in put com po nents. Thus the phra -
se ologi cal form jít se podívat na strašidlo matches the figu ra tive
mean ing “jít čůrat” [to go and have a pee]; the phra se ologi cal form Ta
ví, kde čert večeří [she knows where the devil dines] cor re sponds with
the figu ra tive mean ing “je klevet nice” [she is a gos siper]; etc.

All along with it, every phra se ologi cal unit does not nec es sar ily
bear a figu ra tive or trans ferred mean ing. So the set phrase can func tion 
as a sec on dary de nomi na tion (ful fill ing its phra se ologi cal pur pose) al -
though it has / may have only the lit eral mean ing. Such phrase mes, in -
clud ing those serv ing the de nomi na tive func tion, have a mini mum in -
ci dence. It should be noted that it is not only the ap pel la tive act (as -
sign ing a lin guis tic form to a par ticu lar con tent) that is cur rently con -
nected with des ig na tion (de nomi na tion), but the re sult of the de nomi -
na tive pro cess (the nomi na tive unit) is at trib uted to it like wise, hence
both words and es tab lished col lo ca tions (as well as phra se olo gisms)
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cre a tu res (as real world versus fi c tio nal world) is used in cor re spon den ce with the
terms of Lubomír Doležel, used in pu b li ca tion Hete roco s mi ca. Fikce a možné světy
(Praha: Ka ro li num, 2003).

2 Real cre a tu res are from the real world, whereas fi c tio nal (i.e. fairy) cre a tu res
are beings from a fi c tio nal world. The di cho to my of real cre a tu res versus fi c tio nal



are termed de nomi na tions to day (cp. Hladká 2017b, on line). Simi -
larly, F. Čermák in the Nový en cyk lope dický slov ník češt iny in the
frazeolo gie a idio ma tika en try speci fies: 

Tím, že frazém je v textu víceslovným a ustáleným jaz. pojmenováním, založe-
ným sémioticky a psy cho logi c ky, plní svou primární nominativní funkci […].

[The phraseme serves its primary deno mi na ti ve purpose through fun c tio ning as a
mu l ti - word and fixed ap pel la tion grounded in se mio tics and psy cho lo gy...] (Čermák
2017, online).

Just as J. Fili pec and F. Čermák’s in Če ská lexik olo gie (1985) re late 
the mean ing of col lo ca tional idio matic de nomi na tions to en ti ties (per -
sons; things, etc.), quali ties, pro cesses, states and con di tions; and the
mean ing con veyed by propo si tional idio matic ap pel la tions then ac -
cords with events. The same authors sup ple ment their range of idio -
matic de nomi na tions by ex pres sions that „mezi idio ma tická po jme -
nování však patří i výrazy po jme novávající relace, funkce, op er ace,
deixi, mo dal itu aj.“ [„de note re la tions; func tions; op era tions; deixis;
mo dal ity; etc.“] (Fili pec, Čermák 1985, p. 188). Since the cen tre of
our at ten tion are phrase mes with an ap pel la tive func tion (phra se ologi -
cal de nomi na tions in short), our use of the term im plies the nar rower
con cept, namely that ex press ing only the mean ing that cor re sponds to
en ti ties (i.e. sub stances). As for the ex pres sional struc ture, it in volves
a multi- word ap pel la tion of a fairy crea ture alone with the de nomi na -
tion con cur rently be ing a sec on dary, not pri mary, ap pel la tion. It is
only this mode that can ef fect the term’s phra se ologi cal rele vance and
jus tify it as the frazeologické sousloví [phra se ologi cal com pounds].

 As we have al ready men tioned, every phra se ologi cal unit does not
nec es sar ily bear a figu ra tive or trans ferred mean ing. This type of de -
nomi na tions with de nomi na tive func tion can be ex em pli fied by
phrase mes that as a whole re fer to fic tional be ings (e.g. ze lený mužík /
vodní mužíček [green manikin / wa ter sprite ] = ‘vodník’ [wa ter elf]) or 
bib li cal be ings (e.g. královna ne bes [Queen of Heaven] = ‘Panna
Marie’ [Vir gin Mary]). The lit er al ness of the mean ing of the ex pres -
sion cor re sponds here with the di rect mo ti va tion al ity af fect ing the re -

la tion be tween the com po nents and the phra se ologi cal whole. If the
global sig nifi cance of a phra se ologi cal unit is di rectly mo ti vated by
in di vid ual com po nents and there fore it is de riv able from the mean ings 
of sin gle seg ments, the phra se ologi cal ex pres sion then has a lit eral
mean ing. At the same time, both the ex pres sional and se man tic char -
ac ter is tics of the phraseme (namely the phraseme in a nar rower sense
and the id iom) must re late to the iden ti cal en tity from the iden ti cal sec -
tor of a po ten tial world3 (e.g. both marks of the phraseme as a sign re -
fer to plants; to real be ings; to fic tional crea tures; etc.) and re cip ro -
cally func tion as full syno nyms. Ze lený mužík, vodní mužíček and
vodník de note the same fic tional (fairy) be ing: ‘vodník’ is de fined as
a water- dwelling green male (= ze lený mužík; vodní mužíček); krá-
lovna ne bes and Panna Marie also de note the same be ings: ‘Panna
Marie’ is de fined as Queen of Heaven (= královna ne bes). In con trast,
královna sportu [a queen of sport] does not re fer to a queen who is
good at sport, but the ex pres sion re fers to sports – ath let ics, i.e. a com -
pletely dif fer ent en tity; královna květin [a queen of flow ers] does not
re fer to a queen who would rule over flow ers, but it re fers to a par ticu -
lar flower – the rose, etc. This is a trans ferred ap pel la tion, not a lit eral
de nomi na tion. 

Also we have al ready men tioned, that in the case of ap pel la tive
col lo ca tions of fairy be ings it is nec es sary to con sider whether it is
a pri mary or sec on dary de nomi na tion: only the sec on dary de nomi na -
tion col lo ca tion can be un der stood as a phra se ologi cal col lo ca tion. If,
for ex am ple, the ex pres sion mořská panna is used to de nomi nate
a fairy be ing, it is a pri mary ap pel la tion, not a phraseme. How ever, if
the col lo ca tion mořská panna, de nomi nates any one ex cept a fairy
crea ture, it is defi nitely a sec on dary (i.e. phra se ologi cal) ap pel la tion
of a (sea) water- loving per son.
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Lubomír Doležel, used in the pu b li ca tion Hete roco s mi ca. Fikce a možné světy
(Praha: Ka ro li num, 2003).



4. Co m pa ra tion of tra di tio nal and our concepts

The se man tic sig nifi cance of the phra se ologi cal unit (id iom) on the 
one hand com prises a no tional (con cep tual; idea tional; fac tual; cog ni -
tive) mean ing, and, on the other hand, it has a prag matic (con no ta tive)
mean ing which em braces mainly ex pres sive and evalua tive com po -
nents. Čermák (2007, p. 7) evalu ates it as fol lows: 

Na rozdíl od významu nocionálního nelze pragmatickým typům významu obvyk-
le přiřadit zřetelný sémantický rys jednoznačně, popř. Vůbec.

[Unlike the notional meaning, pra gma tic types of meaning usually cannot be
unam bigu ou s ly assigned a per spi cu o us se man tic feature, or none at all.].

Nev er the less, these prag matic com po nents, if they are part of the
se man tic struc ture of a par ticu lar phraseme, sup ple ment the no tional
mean ing with other marks. The prag matic com po nents of the mean ing 
thus share in struc tur ing the defi nite sig nifi cance of the whole ex pres -
sion.

The no tional mean ing of the phraseme cor re sponds to the fac tual
con tent of the lit eral mean ing (if a phraseme is lack ing in meta phori cal 
or figu ra tive mean ing), or it cor re sponds to the fac tual con tent of the
meta phori cal and/or figu ra tive mean ing of the phraseme (if the given
phraseme car ries a meta phori cal and/or figu ra tive mean ing). Thus
vodní mužíček, for ex am ple, con veys a lit eral, not meta phori cal or
figu ra tive, mean ing, i.e. it re fers to a water- dwelling crea ture; from the 
prag matic fea tures of the mean ing, it is pos si ble to sepa rate an emo -
tion ally posi tive as pect of the mean ing (re vealed through the posi tive
con no ta tions of the di minu tive “mužíček”. The col lo ca tion Šlo ke
všem čertům de liv ers a figu ra tive mean ing which is ap proxi mately de -
fined in phra se ologi cal dic tion ar ies as “zničilo se to” [it was ru ined].
The no tional mean ing “zničilo se to” is ac com pa nied by a prag matic
ele ment of the mean ing tes ti fy ing to nega tive con no ta tions.

 In ref er ence to the two seg ments of mean ing, i.e. no tional and
prag matic, J. Fili pec and F. Čermák say: 

Poměr zastoupení obou složek se u různých výrazů značně liší. Základní je funkce 
dezignativní, založená na vztahu frazému jako znaku k jeho denotátu a nocionální
(konceptuální) složce jeho významu; je společná pojmenováním všech druhů.
Pragmatická funkce, založená na (subjektivním) vztahu účastníků promluvy
k frazému, je naproti tomu zvláště výrazná v IF. Zprostředkovává obecně různé
subjektivní aspekty mluvčími při ko mu ni ka ci zdůrazňované (zvláště emocionální a
postojové) […]. […]; každý frazém má však v sobě za sto u pe ny v různé míře složky
obě (Filipec, Čermák 1985, p. 232). 

[The in ci den ce ratio of both co m po nents in various ex pres sions con side ra b ly
varies. The basic function is de sig na ti ve, based on the re la tion s hip between the
phraseme as a sign to its denoted item and to the notional (con ce p tu al) aspect of its
meaning; its shared through de no mi na ting all va rie ties. The pra gma tic function,
based on the (sub je c ti ve) re la tion s hip of the dis co u r se pa r ti ci pants to the phraseme, is
by contrast par ticu la r ly di stin c ti ve in idio ma tics and phra se o lo gy. It me dia tes ge ne ral -
ly divers sub je c ti ve aspects em p ha si sed by the speaker during the com mu ni ca tion
(spe ci fi cal ly emotions and at ti tu des) […]. […]; every phraseme, however, contains to
a varying extent both co m po nents].

At any rate, our the mati cally ori ented cor pus re veals that some
phra se ologi cal units carry only the no tional mean ing, with out the
prag matic ad di tion. This is docu mented e.g. by the col lo ca tion král ne -
beský (a sec on dary de nomi na tion of God or Christ), or by královna
ne bes (a sec on dary de nomi na tion of Panna Marie). In these units, the
ex pres sions “king” or “queen” re fer to a male or fe male ruler, and the
mean ings of these words are not de nied even in global mean ings of
these phra se ologi cal units. The mean ings of these struc tures are only
ex panded by the at trib ute “heav enly / heaven”, which speci fies the en -
vi ron ment in which these be ings rule. Here, it is not about fairy- tale
char ac ters, but about re lig ious fig ures. In Chris tian be liefs, God is de -
fined as the “king rul ing in Heaven” (“the king of Heaven”) and the
Vir gin Mary as the “queen rul ing in Heaven” (“the queen of Heaven”). 
These phra se ologi cal units do not carry prag matic com po nents of
mean ing, i.e. nei ther the form of in di vid ual com po nents nor the phrase 
as a whole ex hib its any fea tures of emo tional or evalua tive at ti tude of
the speaker, nor do they carry any so cial fea tures (e.g. ex plic ity ex -
pressed cour tesy or dis cour tesy) or other marked fea tures, and as
a whole they do not ful fil the com mu ni ca tive func tion, but the „neu -
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tral“ nam ing func tion (they “matter- of- factly” de note re lig ious char -
ac ters as those who rule in heaven).

Other types of phrase mes bear both types of mean ing, yet pref er en -
tial is the prag matic as pect of the mean ing, as evi dent e.g. in the
phraseme used in cheers: Ať žije král! [Long live the king]. Some
other phra se ologi cal units are com pletely lack ing in the propo si tional
con tent and so it is im pos si ble to de limit in them any no tional seg ment
of mean ing. Their sig nifi cance is then con sti tuted solely through prag -
matic com po nents. For ex am ple the phrase mes K čertu!; U všech
čertů! etc. re flect the speak er’s at ti tude to the dis course situa tion, ex -
press ing vari ous com mu ni ca tional func tions (the given ex am ples are
curses) [the deuce!, the dick ens!].

5. Con c lu sion

Sum ming up, we can spec ify the types of mean ing car ried by u nits
as de scribed above, cor robo rat ing them by con crete ex am ples of our
ex cerpts (con tain ing names of fairy- tale crea tures). In this pa per, we
prove that the tra di tion ally pos tu lated con cept of Czech phra se ol ogy
does not ap ply, namely that each phrase mes is rep re sented by both
(a no tional and a prag matic) com po nent of mean ing. On the con trary,
it ap pears that some phra se ologi cal units can only be of no tional sig -
nifi cance, other phrase mes can only have prag matic sig nifi cance.

The phra se ologi cal sig nifi cance can be de scribed as:

1) l i t e r a l ,  s p e  c i  f i  c a l  l y:
a) o n l y  n o t i o n a l: e. g. král nebeský; královna nebes
b) o n l y  p r a  g m a  t i c: e. g. Ať žije král! (cheers)
c) n o t i o n a l  a n d  p r a  g m a  t i c: e. g. vodní mužíček; zelený

mužík
2) t r a n s  f e r  r e d  a n d /  o r  f i  g u  r a  t i  v e, namely: 

a) o n l y  n o t i o n a l: e. g. mořská panna ( never de no mi na ting the
fairy being proper)

b) o n l y  p r a  g m a  t i c: e. g. K čertu! (curse)
  c) n o t i o n a l  a n d  p r a  g m a  t i c: e. g. Šlo to ke všem čertům.

The pa per did not aim to sum ma rize the com plete cor pus of phrase -
mes with names of Fairy- tale crea tures. The pur pose of this ar tikle is
to docu ment through sev eral con crete phrase mes all theo reti cal find -
ings made about type sof mean ing of phra se ologi cal units.
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Z E  Z J A W I S K  W S P Ó Ł C Z E S N E G O
J Ę Z Y K A  C Z E S K I E G O

Milan HRDLIČKA

Uni ver zi ta Kar lo va v Pra ze

Mongol, nebo Mongolec?1

Keywords: in ha bi tant na mes, su fix, usa ge, va riant 
Klíčová slo va: obyvatelské jméno, přípona, úzus, va rian ta

Abs tract

The article describes how to form – with which sufix – in ha bi tants names (of states, of
regions, of cities, etc.) correctly in con tem po ra ry Czech, for example how to use the name of in -
ha bi tant of Mongolia (Mongolian) correctly: Mongol, or Mongolec?

Oby va telská jmé na je možné roz dělit do dvou základních sku pin – na pojme -
nování oby va tel ob cí a na názvy občanů států, popř. re gionů. 

Názvy obyvatel obcí se většinou tvoří ze zavřeného kmene pojmenování obce
sufixem -an (Paříž – Pařížan). Dochází při tom ke změně předkoncové souhlásky: [h]
a [g] se mění v [ž], konsonant [k] alternuje s [č] (Praha – Pražan, Hongkong – Hong-
konžan, Hamburk – Hamburčan). Při odvozování se systémově měkčí souhlásky,
konkrétně [d], [t], [n], [r] na [ď], [ť], [ň], [ř] (Madrid – Madriďan, Belfast – Belfasťan,
Londýn – Londýňan, Káhira – Káhiřan). Jen zřídka se objevuje sufix -ec: Ams te ro-
dam – Amsterodamec. Podobné případy potíže nečiní.

Složitější situace nastává, jde-li o názvy měst, resp. jejich obyvatel málo užíva-
ných, postrádajících v češtině vyhraněnější a ustálenější uzuální formu. V obecné
rovině lze jako řešení doporučit opisné vyjádření, které spolehlivě potížím předchází
(obyvatel Buenos Aires, obyvatel Rio de Janeira, nikoliv nevhodné ,Buenos Airesan´,
,Rio de Janeiran´).

V úvahu připadá i někdy poněkud ošidný pokus o odvozenou podobu oby va tel-
ského jména. Jakým způsobem postupovat kupř. v případě obyvatele Managuy? Bude
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náležitý tvar Managuan, nebo Managuec (Managujec)?2 Následky takových počinů
nemajících solidní oporu ve spisovném či kolokviálním úzu nezřídka vzbuzují po -
chybnosti, působí rozkolísaně. To je z komunikačního hlediska jistě nežádoucí.

Někdy se setkáváme s konkurencí přípon -an a -ák: Pražan x Pražák, Plzeňan x
Plzeňák, Hra dečan x Hra dečák. Snad s výjim kou Vídně (Vídeňan x Vídeňák),3 popř.
něk terých slo venských ob cí (pod vli vem slo venšti ny),4 jde o záležitost ry ze tu zem-
skou. Jen sotva si lze předs ta vit va rianty Řím – Říman x ,Římák´, Mni chov – Mni cho -
van x ,Mni chovák´ aj. 

Pos toj k va riantním jménům oby va tel českých a mo ravských ob cí vy jádření není
jednoznačný ani jednotný. Roz díly v in ter pre ta ci se mo hou lišit napříč ge nera ce mi
i re gio ny. Zatímco ved le neu trálního pojme nování Pražan (pro něko ho však až kniž-
nějšího) může půs o bit je ho pa ra le la Pražák (No jo, za se ty Pražáci!) poněkud han -
livým dojmem.5 Lexé my ja ko Plzeňák, Hra dečák, Brňák jsou opro ti to mu spíše po -
vahy ho vo ro vé. 

Zajímavou, poněkud opomíjenou, specifickou podmnožinu obyvatelských jmen
tvoří substantivizovaná adjektiva typu Kladenští, Pardubičtí. Z hlediska tva ro slov-
ného jde o jména pomnožná, v daném významu nemají singulár. Z perspektivy slo vo-
tvorné se jeví jako neproblémová. Nápadný je jejich hojný výskyt v nominativu.
Příznačným rysem je skutečnost, že zpravidla neoznačují obyvatele dotyčné obce
obecně, nýbrž pojmenovávají pouze jejich určitou část, a sice organizované skupiny
lidí (sportovní kluby či oddíly, pracovní kolektivy apod.).

Pods tatně pestře jší a složitější je tvoření pojme nování přís lušníků státních útvarů
a je jich re gionů. Ne jčastěji si konku ru jí pojme nování s nu lovým su fixem (Švéd, Ir,
Ba vor), s přípo nou -an (Číňan, Is lanďan, Kor sičan) a -ec (Ko re jec, Por tu ga lec, Bre -
to nec), popř. se su fixem rozšířeným (Barmánec,6 Kubánec, Peruánec). Si tuace je
dos ti nepřehledná, spíše než o trans pa rentním sys té mu lze ho vořit o různých ten -
dencích s va riantními po doba mi jmen.7 

Od po lo vi ny států Evro py i jiných zemí se tvoří jmé na oby va tel bez přípo ny, viz
Ind, Uz bek, Tádžik, Ar mén, Ka zach aj. Jen mi ni mum lexémů má přípo nu -ák: Polák,
Slovák; zvláštní pos ta vení zau jímá lexém Čech. Ne jčastějšími su fixy, zhru ba s ob do -

bou četností výskytu, jsou -an a -ec. Z důvo du neexis tence jednoznačných de ri -
vačních pra vi del je mnoh dy vol ba fa kul ta tivní, bývá záležito stí jazyko vé ho ci tu. Jed -
na z du blet v řečo vé ob vykle výrazněji pře važuje: Bra zi lec je užívanější než Bra zi lan,
Mol da van do mi nu je nad Mol davcem8 (daný tvar evoku je pojme nování Mo ra vec, za-
s ta ra lé označení Mo ra va na).

Pro ilus tra ci uvádíme vy bra né zása dy od vo zování pojme nování přís lušníků náro-
dů. Přípo na -an se užívá, je- li za ko nčení státu na -k, -s, -š, -t, -d (Mosam bičan, Lao san, 
Ku vajťan aj.), dále na sa mohlás ku -a, kte ré před chází kon so nant [d], [t], [k], [t], [w],
[ž] (Ka naďan, Kos ta ričan, Kam bodžan; ved le Al jašan exis tu je po doba Al jaščan) a na
sa mohlás ku -e, -y, -o (Zim babwan, Sey che lan, Konžan). Su fix -ec se uplatňu je u zemí
za ko nčených na -m, -l (Su ri na mec, Se ne ga lec, Izrae lec),9 s kon co vou sa mohlás kou
-a, jíž před chází [v], [e], [u] (Li te vec, Eri tre jec, Ni ka ra gu jec), s vys lo vo va nou
souhlás kou -j, -je (Pa ra guayec, Uru guayec, Li by jec). 

Závěrem pre zen tu je me pra vid lo, na němž lze náročně ukázat nesnadnost, rozkolí- 
sanost a uzuální po va hu tvoření oby va telských jmen. Jmé na přís lušníků národů se
tvoří bez přípo ny od států za ko nčených na -sko. Máme tedy formy typu Maďar,
Švýcar, Bul har – a sys té mově rovněž Mon gol. Ovšem po zor: v případě týchž zemí je
mi mo ji né možné ta ké užití přípo ny -ec, odtud kromě ji né ho po doby Es to nec,
Lichtenšte jnec, Ni zo ze mec … A v ne poslední řadě Mon go lec. 

Tvoření obyvatelských jmen je kapitolou zajímavou, nicméně dosti kom pliko-
vanou. V případě potřeby je proto jistější ověřit náležitou formu ve slovníku, resp.
v normativní jazykové příručce a nespoléhat pouze na jazykový cit.
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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

Gra ży na BA LO WSKA 

Uni wer sy tet Opolski

Badania dyskursu medialnego w perspektywie 
pragma lingwi sty cz nej i socjopragmatycznej

Pre zen to wa na mo no gra fia1 wie loau to r ska jest po świę co na ana li zie dys ku r su me -
dia l ne go w uję ciu pragma lingwi sty cz nym i socjo prag maty cz nym. Au to rki pod dają
oglądo wi głów nie czeską sy tu a cję ję zy kową, ale przed sta wiają ta k że ba da nia nad ję -
zy kiem an gie l skim we współcze s nej ko mu ni ka cji ust nej oraz po rów na w cze pol sko -
 cze skie ba da nia nad ję zy kiem te kstów me dia l nych, jak rów nież od wołują się do
przykładów nie miec koję zycz nych z te go za kre su.

Oma wia na pu b li ka cja składa się ze wstę pu (Úvod, s. 5–6), trzech roz działów
(s. 7–96), zwięzłego za ko ń cze nia (Závěr, s. 97–99), bi b lio gra fii (Li te ra tu ra, s. 101–111),
wy ka zu źró deł w układ zie te ma ty cz nym (Pra me ny, s. 113–114), in de ksu te r mi nów
(Rejstřík, s. 115–119) oraz an gie l skie go stre sz cze nia (Resumé, s. 121–124).

Roz dział 1., Pra gma ti ka diskurzních částic (s. 7–18), któ re go au torką jest Si l vie
Válková, jest po świę co ny ana li zie pra gma ty cz nych ope ra to rów in ter akcy j nych (np.
well, now, oh, ah czy oh well, well now) sto so wa nych w ję zy ku an gie l skim we
współcze s nej ko mu ni ka cji inter perso na l nej, wpływających na spo sób or ga ni za cji
prze ka zu tre ści ko mu ni ka tu. Au to rka zwra ca uwa gę na pełnio ne przez nie fun kcje
pra gma ty cz ne, pod kre ślając rów no cze ś nie, że w swo ich ba da niach „přistupuje ke stu -
diu diskurzivních částic netradičně z po hle du »sho ra dolů«, tj. projekcí interpersonál-
ní me ta fun kce do te x tu/di sku rzu” (s. 8).

Roz dział 2., Kon ce pce tváře a možno sti vnímání zdvořilosti, au to r stwa Pe try
Bačuvčíkovej oraz Jindřiški Svo bo do vej, pre zen tu je grze cz ność ję zy kową ja ko jedną
ze stra te gii komu nika cy j nych. W pie r wszej czę ści roz działu,  Kon cept tváře a možno -
sti vnímání zdvořilosti (s. 19–34), P. Bačuvčíková, od wołując się do ob sze r nych ba -
dań nad stra te gia mi grze cz no ści ję zy ko wej, pro wadzo nych w ró ż nych ośro d kach
świa to wej hu ma ni sty ki (szcze gó l nie nie miec ko ję zycznych), pre zen tu je teo re ty cz ne
pod sta wy so cjo logi cz nej kon ce pcji Er vi na Goffman na, opie rającej się na  po ję ciu

twa rzy ja ko kon stru ktu społecz ne go i jej ro li w inte ra kcji społecz nej, będącej przed -
mio tem da l szych roz wa żań w oma wia nym roz dziale. Au to rka cha ra kte ryzu je ry tuały
zbli ża nia i uni ka nia wy stę pujące m.in. w wy po wie dziach ucze st ni ków tolk show
w pro gra mie tele wi zy j nym Tr ni (TV Pri ma). Szczegółowej ana li zie pod da je ta k że ję -
zy ko we ry tuały two rze nia wię zi inter perso na l nej, prze de wszy stkim zaś akty, w któ -
rych do cho dzi do za gro że nia twa rzy. Pod stawą ana li zy jest nie miec koję zycz ny dys -
kurs me dia l ny – wy po wie dzi ucze st ni ków tele wizy j ne go tolk show Der Talk um eins.
P. Bačuvčíková do cho dzi do wnio sku, że oce na te go, co jest je sz cze „grze cz ne”, a tym 
sa mym dopu sz cza l ne w wy po wie dzi, a co już nie, opie ra się na wza je mnej umo wie
mię dzy ucze st nik ami aktu ko mu ni ka cji.

W dru giej czę ści oma wia ne go roz działu, Ohrožení tváře ja ko nástroj verbální
agre se (s. 35–50), J. Svobodová sku pia się na cha ra kte ry styce kon ce pcji nie grze cz no -
ści ję zy ko wej ja ko stra te gii komu nika cy j nej, sta no wiącej akt, w któ rym do cho dzi do
za gro że nia twa rzy. Jed nym z jej przykładów, wy bra nym przez au to rkę do ana li zy, jest
agre sja wer ba la na sto so wa na przez ucze st ników me dia l ne go dys ku r su poli ty cz ne go.
Zja wi sko agre sy w nych za cho wań ję zy ko wych oma wia na pod sta wie de ba ty po li ty cz -
nej kan dy da tów na pre zy den ta Czech, Miloša Ze ma na i Jiřígo Drahoša, na da wa nej
przez Czeską Te le wi zję 25.01.2018 ro ku w prze de dniu wy bo rów pre zy den c kich. Au -
torka kon klu du je, że w ana li zo wa nych wy po wie dziach agre sja ję zy ko wa sta no wiła
akt de pre cjo nujący prze ciw ni ka i była uży ta ce lo wo, naj czę ściej przez na da w cę pod -
da ne go pre sji, któ ry atak na roz mów cę wy ko rzy stał ja ko  stra te gię uni ku w ce lu za -
cho wa nia twa rzy.

Ko le j ny roz dział, Kritické čtení psaných zpráv, jest po świę co ny ana li zie te kstów
publi cy sty cz nych do tyczących pro ble mu mi gra cji. J. Svobodová w pie r wszej czę ści
roz działu, Kritické čtení psaných zpráv (s. 51–74), pre zen tu je teo re ty cz ne pod sta wy
kry ty cz nej ana li zy dys ku r su ja ko inter dyscyp linar ne go po dej ścia do pro ce su ko mu ni -
ka cji (kon ce pcje No r ma na Fai rc lou g ha, Ruth Wo dak, Ma r ti na Re i si gla czy Te u na
A. van Di j ka), zwra cając uwa gę, że po wy ższa me to da ba dań umo ż li wia wska za nie
stra te gii i śro d ków ję zy ko wych, dzię ki któ rym ję zyk sta no wi od zwier cied le nie ste -
reo ty pów, me cha ni z mów wład zy i jej na du ży cia czy prze ja wów do mi na cji, a co za
tym idzie po zwa la na zde ma sko wa nie ten den cji dys krymi nacy j nych. Stra te gie dys -
kry mina cyj ne i ma ni pu la cję ję zy kową oma wia au to rka na przykład zie ar ty kułu pra so -
we go pt. Se stra z Bu lo v ky: Český chlap by to neudělal, au to r stwa K. Hrubeša, opub -
liko wa ne go 2.10.2018 ro ku w dzien ni ku „Mladá fron da Dnes”. Jak za uwa ża w kon -
klu zji, pod sta wową stra te gią dys kry mi na cyjną w po wy ższym te k ście jest bu do wa nie
opo zy cji my – oni, w któ rej „my” to gru pa chara ktery zo wa na po zy ty w nie, na to miast
„oni” – ne ga ty w nie: „nápadný byl zejména po ukaz na kulturní odlišnosti me zi
majoritní společností a příslušníky etnické menšiny” (s. 74).
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1 Jindřiška Svobodová, Petra Bačuvčíková, Ivana Dobrotová, Silvie Válková,  Pra gma -
ling vi stické a sociopragmatické pohledy na vybrané komunikáty (nejenom) mediálního
diskurzu, Uni ve rzi ta Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc 2018, 124 s. ISBN
978–80–244–5455–9.
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K R O N I K A

Wojciech JÓŹWIAK

Uni wer sy tet im. Ada ma Mick ie wic za

Al fons Ma ria Mu cha i cze chosłowack ie bankno ty

Ke y words: Czech ku l tur, Cze chos lo va kian nu mi s ma tics, Art No u ve au, hi sto ry
Słowa klu czo we: ku l tu ra cze ska, nu miz ma ty ka cze chosłowa cka, se ce sja, hi sto ria

Abs tract

The very first banknotes of the newly created Cze cho slo va kia were designed by Alphonse
Mucha. This outs tan ding Art Nouveau artist used them as medium, through which he could
induce the national identity pre ser va tion of his com pa triots, by referring to both national and 
Slavic symbolism. Symbolism of the designed notes clearly rooted in Slavic tradition and history 
in an obvious manner relates to Mucha's artistic interests evidently expressed in the cycle The
Slav Epic. 

Pierwsze banknoty nowo powstałego państwa czechosłowackiego za pro jek to wa ne przez
Alfonsa Muchę stały się dla tego wybitego se cesy jne go artysty doskonałym środkiem przekazu,
za pośrednictwem którego mógł, odwołując się zarówno do symboliki narodowej jak
i ogólnosłowiańskiej, wpłynąć na utrwa le nie tożs a moś ci narodowej rodaków. Wyraźnie za -
korze nio na w tradycji i historii słowiańszc zy zny symbolika za pro jek to wa nych banknotów
w oczywisty sposób nawiązywała do zain te re so wań ar tystyc znych pro jek tan ta wy rażo nych
dobitnie w cyklu Epopeja Słowiaństwa.

Každý národ má umění, jako má svou řeč. Jeho
tradice není majetkem jednoho umělce, ale celku…
                      (J. Mucha 1982, s. 363)

Mo ne ty, a ta k że w pó ź nie j szym okre sie rów nież i ban k no ty (któ re po ja wiły się na
te re nie Eu ro py do pie ro w wie ku XVII) pełniły na prze strze ni wie ków nie zwy kle
ważną ro lę bar dzo efe kty w ne go mass me dium, służące go prze ka zy wa niu za ko do wa -
nej w nich in fo r ma cji (Kie r s no wski 1988, s. 16). Było to medium, któ re jak cha ra kte -
ryzu je Ry szard Kie r s no wski, sta no wiło bez konku rency j ny śro dek upo wsze ch nia nia
in fo r ma cji, utrzymujący swój pry mat aż do cza su wy na le zie nia dru ku. Prze kaz rea li -
zo wa ny był za po mocą dwóch śro d ków wy ra zu – ob ra zu i pi s ma, sto so wa nych za rów -
no ra zem jak i z oso b na, w za le ż no ści od czyn ni ków chara ktery sty cz nych dla da nej
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Dru ga część oma wia ne go roz działu, Nástroje diskurzní a korpusové analýzy
v komparací polských a českých publicistických textů (s. 75-96), au to r stwa Iva ny Do -
bro to vej, do ty czy dys ku r su in ter neto we go i pre zen tu je ana li zę ilo ściową ma te riału le -
ksy kal ne go wyeks cerpo wa ne go z pol skich i cze skich te kstów: ar ty kułów re da kcy j -
nych oraz ko men ta rzy do nich zna j dujących się na po rta lach info rma cy j nych Id nes.cz 
i Ga ze ta.pl. (li piec 2018). Na pod sta wie prze pro wa dzo nej ana li zy au to rka wska zu je
na pe w ne ten den cje uni fika cy j ne do tyczące pol sko- cze skie go dys ku r su me dia l ne go
i stwier dza, że za rów no pol scy, jak i cze s cy ucze st ni cy dys ku sji in ter ne to wych po ru -
sza li te sa me te ma ty i zwra ca li uwa gę na ta kie sa me zja wi ska w ob rę bie pro ble ma ty ki
mi gra cy j nej i kry zy su mi gra cyj ne go w Eu ro pie, wy ko rzy stując bar dzo zbli żo ny ze -
staw le kse mów, np.: pol. – Eu ro pa (ran ga 1), mi gran ci (ran ga 2), sta tek (ran ga 3),
Włochy (ran ga 4), or ga ni za cje (ran ga 5) (s. 85); czes. – Ev ro pa (ran ga 1), loď (ran ga
2), mi gran ti (ran ga 3), Ita lie (ran ga 4), Afri ka (ran ga 5) (s. 81) (ta k że ko le j ne gru py
słow ni c twa, któ re au to rka ana li zu je na s. 88-91). I. Dobrotová pod kre śla jed nak,
pewną ró ż ni cę mię dzy ar ty kułami reda kcy j ny mi a ko men ta rza mi: „Ještě překvapivěj- 
ší je, že v komentářích tím nejdůležitějším tématem vůbec ne by li mi gran ti, ale si tu a ce
v Evropě, vnímané jak geo gra fi c ky, tak syn ekdo chi c ky pro mezinárodní spoelčenství
Evropské unie” (s. 96). 

Omawiana publikacja przedstawia interesujące interdyscyplinarne podejście do
badań nad dyskursem medialnym. Dzięki pragmalingwistycznemu i so cjo pra g ma-
tycz nemu podejściu do analizowanego materiału językowego autorki ukazały szeroki 
społeczny, kulturowy i historyczny kontekst, w jakim badane teksty funkcjonują.
Monografia zatem może zainteresować szerokie grono odbiorców, nie tylko lin g wi -
stów i medioznawców, ale również kulturoznawców, antropologów czy przed sta wi -
cie li nauk społecznych.



epo ki, kra ju bądź krę gu cywi liza cyj ne go. Umie sz cza ne na tym sa mym zna ku pie nię ż -
nym przed sta wie nia iko no gra ficz ne oraz dłuż sze lub kró t sze te ksty ce cho wał ró ż no -
rod ny sto su nek wza je m ny. Ich prze kaz mógł po zo sta wać całko wi cie zbie ż ny – wy ra -
żający w od mien ny spo sób tę sa ma treść, komp le men tar ny – uzu pełniający się, mogły 
ta k żeprzekazywać treść całkowicie odmienną (Kie r s no wski 1988, s. 88). Nie zmie nia 
to jed nak w żad nym wy pa d ku fa ktu, iż dzię ki umie sz czo nym na awe r sie bądź re we r -
sie śro d kom wy ra zu, mo ne ty oraz ban k no ty ce cho wała nie mo ż li wa do prze ce nie nia,
czę sto nie po zba wio na ele men tu pro pa gan dowe go (bądź wręcz przez nie go zdo mi no -
wa na) fun k cja info rma cy j na (po zna w cza), pod pe w nym wzglę dem w wy ra ź ny spo -
sób zbli żająca zna ki pie nię ż ne do te kstu lite rac kie go. 

Z całą pe w no ścią mo ne ta (ban k not), za rów no w przeszłości, jak i obe c nie, sta no -
wi spe cy fi cz ny ele ment dia lo gu społecz ne go, jed no stron ny śro dek ko mu ni ka cji po -
mię dzy władzą i społecze ń stwem, a ta k że emi ten tem i mie szka ń ca mi ob cych państw.
Ta zdo l ność do cie ra nia do nie mal wszy stkich krę gów i warstw społecz nych po zwa la
na ma ni fe sta cję, w tym numi zma ty cz nym te k ście, tre ści nie ja ko zapro gra mo wa nych
przez emi ten ta (wład cę, rząd itd.).

Głów nym ce lem emi sji, oczy wi ście po za eko no mi cz nym, było zbu do wa nie za
po mocą prze my śla ne go i za pla nowa ne go pro gra mu „li te ra c ko”-iko nogra ficz ne go,
właści we go ob ra zu aktu a l nych wy da rzeń, wy kre o wa nie od po wied nie go wi ze run ku
rządzących pa ń stwem (koro no wa ne go wład cy, przy wó d ców polity czno- pań stwo -
wych) łączące go w so bie w okre ślo nym za kre sie ele men ty świe c kie i sa kra l ne, zgod -
ne z aktu a l ny mi tren da mi ideowo -arty stycz ny mi (patrz np. Garbaczewski 2006).
Wyko rzy sty wa ne do grun to wa nia po staw pa trio ty cz nych zna ki pie nię ż ne stały się
z cza sem świa de c twem to ż sa mo ści na ro do wej i ma ni fe stem ide o wym pro je ktujących
je ar ty stów.

Za rów no mo ne ty jak i ban k no ty pełniły fun kcję spe cyfi cz ne go te kstu pro gra mo -
we go za wie rające go la pi da r ne in fo r ma cje prze ka zując, z pun ktu wi dze nia pa ń stwo-
wo -poli tyczne go, naj isto tnie j sze tre ści – od noszące się do miejsca i daty emi sji oraz
da nych emi ten ta (cza sem ta k że min ce rza), za wie rały nazwę jed no stki mo ne ta r nej,
imio na wa ż nych dla pa ń stwa i społecze ń stwa bóstw, fra g men ty od po wied nich teks-
tów re li gi j nych, oraz in ne isto t ne zwro ty i ty tuły (Kiersnowski 1988, s. 19). Umie sz -
cza ne na pi sy (sen ten cje) czy niły z nich obie kty uży t ko wa ne za rów no w sfe rze ży cia
pub li cz ne go, jak i pry wa t ne go, od gry wające nie rza d ko istotną ro lę, szcze gó l nie
w staroży t no ści i wie kach śred nich, w sfe rze związa nej z wie rze nia mi re li gij ny mi,
ma gią i oby cza jo wo ścią – w chwi lach uro czy s tych i co dzien no ści, mo men tach na ro -
dzin i ob rzę dach związa nych ze śmie r cią.

Umie sz cza ne na mo ne tach i ban k no tach te ksty to bez dys kusy j nie au ten ty cz ne za -
by t ki pi śmien ni c twa ważne dla wie lu ku l tur oraz ję zy ków, przez wie le wie ków sta no -
wiące „je dy ne po wszech nie do stę p ne wzo ry pi s ma zna j dujące się przed oczy ma, la pi -
da r ne i łatwe do po rów ny wa nia i roz wiązy wa nia” (Kiersnowski 1988, s. 91).

Oprócz tre ści o cha ra kte rze polity czno- pań stwo wym (świe c kim) do tyczącym
śro do wisk rządzących, napi sy- z na ki oraz dłuż sze fra g men ty te kstu od no siły się czę -
sto kroć do pro ble ma ty ki re li gi j nej. Odnosząc się do pod sta wo wych kwe stii wia ry
oraz te kstów wez wań i błogosławieństw nu mi z ma ty ta kie za wie rały, chara ktery sty cz -
ny dla li te ra tu ry re li gi j nej, prze kaz o cha ra kte rze dekla ratyw no-de wocyj nym, ma -
giczno - prakty cz nym, a ta k że info rma cy j nym, gdy prze ka zy wały tre ści do tyczące świę -
tych patronów, po pu larnych na da nym te re nie i w kon kre t nym cza sie (Kiersnowski
1988, s. 303).

Ry szard Kie r s no wski ana li zując okres euro pe j skie go men ni c twa śred nio wiecz -
ne go do szedł do uni wer sal ne go i ponad cza so we go wnio sku, jed noz na cz nie wska zu-
jące go bli skie re la cje za chodzące po mię dzy li te ra turą i mo ne ta mi (ban k no ta mi) –
umie sz czo ny na ste m p lach men ni czych oraz dru ka r skich ma try cach ma te riał li te ra cki 
i iko no gra ficz ny sta no wiąc wie r ne od bi cie epo ki, z któ rej po cho dzi, jest ty po wym
wy two rem jej ku l tu ry. To nie zwy kle ważne źródło archiwalno-dokumentalne, któ re -
go „kró t kie te ksty, pro ste wy ob ra że nia, mo że mało mó wiące o po szcze gó l nych mo ne -
tach, ze bra ne łącz nie dają prze cież swo i sty wykład ów cze s nej wie dzy o świe cie i ob -
raz prze mian w spo so bie wi dze nia te go świa ta” (Kiersnowski 1988, s. 421). Cha -
raktery sty cz ny dla nu miz ma ty ki ponad cza so wy ze spół teksto wo-iko nogra ficz ny do -
ty kał na prze strze ni dzie jów, podobnie jak tekst li te ra cki, nie mal wszy stkich pod sta -
wo wych ka te go rii i za gad nień po li tyczno- kultu ro wych oraz społecz nych. „Za bie rał
głos” mię dzy in ny mi w kwe stiach związa nych z władzą i pod ległością, spra wied li wo -
ścią, bo ga c twem oraz biedą, cnotą i grze chem, chci wo ścią, prawdą i kłam stwem, do -
brem i złem, z pro ble ma mi wia ry, ma gii i ku l tu re li gij ne go, oby cza jów, cza su, zna ku,
sym bo li, słowa i pi s ma, li cz by, pro pa gan dy, este ty ki (Kiersnowski 1988, s. 421), wresz- 
cie z walką o wol ność i to ż sa mość na ro dową oraz utwier dza niem od zy ska nej nie za -
leżno ści po li ty cz nej.

Nie zwy kle isto t nym ele men tem pro gra mu arty sty cz ne go Al fon sa Mu chy było je -
go prze ko na nie o służe b nej wo bec na ro du (mas) ro li sztu ki i twó r cy. Wo bec ta kich
pryn cy piów oczy wi stym było dla ar ty sty, że czyn nie włączy się w pro ces fo r mo wa nia 
no we go, po wstałego w 1918 ro ku cze chosłowa c kie go pa ń stwa.

Ja ko służ bę na ro do wi po tra kto wał (wy konywa ne pro pu b li co bo no), roz po czę te
w 1909 roku pra ce związa ne z pro je ktem wy stro ju Sa li Bu r mi strzo wskiej bu do wa ne -
go od 1905 ro ku w Pra dze gma chu władz mie j skich (Obe c ni dům). 18 grud nia 1918
roku, na pro śbę zarządu Klu bu Cze skich Fila te li stów, przed sta wił przy ję ty do re a li za -
cji pro jekt pie r wsze go cze chosłowa c kie go zna czka po czto we go przed sta wiające go
pa no ra mę Hra d czan. Lo giczną kon se k wencją tych prac było sporządze nie pro je któw
ban k no tów do ko na ne na pro śbę władz po wstałego 28 paź dzie r ni ka 1918 ro ku no we -
go pa ń stwa. 

W pie r wszym okre sie po od zy ska niu nie pod ległości na te re nie Repu b li ki w obie -
gu były ban k no ty Ban ku Au stro - Wę gier, na któ re z cza sem za czę to na kle jać spe cja l ne 
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zna cz ki (ko l ky). Dwa z nich, o wa r to ści 1 ko ro ny oraz 10 ha le rzy rów nież za pro je kto -
wał Mu cha.

Wa lu ta Re pu b li ki Cze chosłowa c kiej, dzieląca się na sto ha le rzy ko ro na, zo stała
usta no wio na 15 kwie t nia 1919 ro ku. Do emi sji zo stały wpro wa dzo ne ban k no ty o no -
mi na le 1 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč oraz 5 000 Kč1,
z któ rych dzie się cio ko ronowy (stro nę od wrotną; Bie niaś 2012), dwu dzie sto ko ro-
nowy, stuko ronowy i pięć se t ko ronowy za pro je kto wał Al fons Mu cha. Tym sa mym
cze ski ar ty sta zna lazł się w gro nie se ce sy j nych twó r ców ta kich jak np. Gu staw Klimt,
Ko lo man Mo ser, He in rich Le f ter, Ar t hur Kampf, Pa ul Thu mann czy Jó zef Me hof fer
i Adam Półta wski, któ rzy pro je kto wa li ban k no ty dla Au stro-Węgier, Nie miec i od ro -
dzo nej Pol ski.

Na pro je ktach za pro pono wa nych przez związa ne go w la tach 1889–1906 z krę ga -
mi se ce sji fran cu skiej (pa ry skiej) Mu chę, swoje od zwier cied le nie zna lazły wszy stkie
ele men ty chara ktery sty cz ne dla je go arty sty cz ne go sty lu. W cen trum wi zji twó r czej
Mu chy zna lazła się ko bie ta:

[...] to ona przy ku wa hip no ty cz nie […] uwagę swym nie opi sa nym spo j rze niem, które nie
pozwala oderwać oczu, będąc czymś w rodzaju niewy po wie dzia nej obie t ni cy – napełniająca
błogością, kusząca i ero ty cz nie krucha. Spo j rze nie ma nieco za mglo ne, jakby właśnie wracała do
świa do mo ści […]. Uroku dodają jej często war ko cze, loki, czy spo wi jające ją pukle włosów,
często roz wia nych na wietrze, podczas gdy jej głowę otacza au re o la. Jest dia me tra l nym prze ciw ie -
ń stwem […] wszy stkich cho ro wi tych, słabujących czy dia bo li cz nych kobiet, które w tym samym
czasie zapełniały obrazy Toulo use- Lau tre ca, […] Klimta, […] czy Ga u gu i na (Lipp 2007, s. 13). 

Ar ty sta pełny mi ga r ścia mi cze r pał z tra dy cji bi zan ty j skiej, ce l ty c kiej, ja po ń skiej,
go c kiej i ży do wskiej oraz słowia ń skiej (cze skiej, ale rów nież połud nio wosłowia ń -
skiej) sztu ki lu do wej. Bo ga ta, chara ktery sty cz na dla se ce sji or na men ty ka kwia to wa
i ro ślin na (naj czę ściej ro śli ny o wy smukłych lub wio t kich łody gach), in kru sto wa na
po wta rzający mi się mo ty wa mi sym boli cz ny mi, do mi nujące, tworzące na strój ciepła,
pa ste lo we ba r wy m.in. fiolet, róż, błękit, zie leń i biel, całko wi te wy pełnie nie po -
wierzchni de se niem (hor ror va cui) oraz czę sto sto so wa na asy me tria wi do cz na
w kompo zy cji dzieła stały się roz po zna wal nymi ele men ta mi pro je któw pie r wszych
cze chosłowa c kich ban k no tów. 

5 li pca 1919 ro ku ja ko pie r wszy do obie gu zo stał wpro wa dzo ny ban k not o no mi -
na le 100 ko ron ((por. fot. 1 i fot 2; ho no ro wa ny do 31 sty cz nia 1921). Z bra ku śro d -
ków te ch ni cz nych pie r wo t nie ban k not był dru ko wa ny na pry wa t nych, do mo wych
ma szy nach dru ka r skich, któ re w żad nym sto p niu nie mogły za pe w nić wy ko na nia na -
wet naj drob nie j szych anty fałsze r skich za bez pie czeń. Stąd wy ko na nie da l szych emisji
zle co no fi r mie Ame ri can Ban k no te Co m pa ny w No wym Jor ku.

Na re we r sie umie sz czo na zo stała na zwa emi ten ta (REPUBLIKA ČESKOSLO-
VENSKA) oraz na pi sana w sze ściu ję zy kach et no sów za mie sz kujących nowo u two -
rzo ne pa ń stwo – cze skim, słowa c kim, ukra i ń skim, pol skim, nie mie c kim oraz wę gie r -
skim wa r tość ban k no tu i na zwa wa lu ty. Po do b nie jak na awe r sie, wszy stkie pier wszo -
pla no we na pi sy miały ko lor cze r wo ny. Sza ro nie bie skie tło było pełne sym bo li ki od -
noszącej się do no wej, słowia ń skiej Repu b li ki. Po obu stro nach re we r su znalazł się ta -
ki sam po rtret ko bie ty, Słowian ki w chu ście na głowie, oko lo nej bar dzo cha ra kte ry -
styczną dla twó r czo ści Mu chy au re olą – to po do bi z na żo ny ar ty sty, Maruški (22 la ta
młod szej, z którą ar ty sta oże nił się w 1906 ro ku). Wi ze run ki połączo ne zostały
wijący mi się gałązka mi li po wy mi, na któ rych, po śro d ku (po mię dzy po do biz na mi),
z roz po star ty mi skrzydłami sie dzi so kół, nad któ re go głową umie sz czo ne zo stało
wschodzące Słoń ce2. Pod nim, na ob wie dzio nym ja ś niejszą li nią li ściu li py umie sz -
czo ny zo stał no mi nał. Re wers za wie rał nie zwy kle czy te l ne sym bo le od noszące się do
od ro dze nia, po wsta nia cze chosłowa c kie go pa ń stwa – so kół sym bo li zujący pe w ność
sie bie i du mę, ale ta k że nad zie ję na od zy ska nie wol no ści oraz li pa (jej li ście i gałęzie)
w słowia ń skiej mi to lo gii że ń ska za sa da by tu, drze wo bóstw miłości i ży cia ro dzin ne -
go, sym bol płod no ści i wi ta l no ści mający moc ochro ny przed złem (Wó j to wicz 2018).

Ko le j nym ban k no tem, któ re go re wers zo stał za pro je kto wany przez Al fon sa Mu -
chę była pie r wsza cze chosłowa cka dzie się cioko ronów ka (por. fot. 3) – wpro wa dzo na
do obie gu 28 lu te go 1920 ro ku i ho no ro wa na aż do 31 ma ja 1944 ro ku.

Tym ra zem ja ko mo de l ka posłużyła ar ty ście je go uro dzo na w 1909 ro ku cór ka –
Ja ro s la va, któ ra zo stała przed sta wio na po obu stro nach ban k no tu, na po do bie ń stwo
ru sałki z roz pusz czo ny mi włosa mi i wpię ty mi w nie białymi kwia ta mi (ma r garetki?),
któ re stały się do mi nantą mo tywu zdo b niczego re we r su. Tło ban k no tu sta no wiły
prze pla tające się ele men ty ro ślin ne, a w cen trum po raz ko le j ny zna lazł się, tym ra zem 
sty li zo wa ny liść li py, na któ rym umie sz czo no no mi nał. Na re we r sie wid niała ta k że
na zwa emi ten ta oraz po wtó rzo ny w sze ściu ję zy kach no mi nał i na zwa wa lu ty.

W 1920 ro ku wpro wa dzo no ta k że do obie gu ban k not o no mi na le 20 ko ron (por.
fot. 4).  Je go awers zdo biły w czte rech na ro ż ni kach wi ze run ki głów ko bie cych, ja k by
za czer p nię te z ob ra zów Epo pei Słowia ń skiej.

Si no nie bie skie tło sta no wiły mo ty wy ro ślin ne, w śro d ko wej czę ści umie sz czo ny
zo stał cie mnie j szy, hory zon ta l nie umie sz czo ny owal. W cen trum zna lazł się be żo wy
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2 Kolorystyka banknotu może również wskazywać na symbolikę lunarną, w pewnym
stopniu powtórzoną wokół głów dziewcząt. Ku takiej interpretacji może skłaniać przypisywa-
nie Musze umieszczania symboliki masońskiej na czechosłowackich banknotach. Mucha
wstąpił do Loży podczas pobytu w Paryżu w 1898 roku, a w niepodległej Czechosłowacji
został w 1923 roku Suwerennym Wielkim Komandorem Rady Najwyższej Rytu Szkockiego
Dawnego i Uznanego Czechosłowacji. Wię cej na te mat sym bo li wol nomu la r skich na cze -
chosłowa ckich ban k no tach Stolárova 2013, s. 15.
   O wolnomularskiej symbolice księżyca por. np. http://wol nomu la r stwo.info.pl/index.php/
ma son skie -de ski/item/569-symbolika-ksiezyca [dostęp: 02.07.2019].

1 Por. https://finance.idnes.cz/prvni-prvore publikove-pa pirove-penize -navrhoval -i-alfon s -
 mu cha-pxd-/sporeni.aspx?c=A081027_093344_bank_hru [dostęp: 14.10.2018].



kwa drat z no mi nałem i nazwą wa lu ty oraz info r ma cja mi o prze pi sach re gu lujących
wpro wa dze nie wa lu ty, a ta k że ostrze że nie o karze za fałsze r stwo i pod pis mi ni stra fi -
nan sów. W tle umie js co wio ny zo stał jas no czer wo ny herb Cze chosłowa cji. W gó r nej
i do lnej czę ści ban k no tu po wtó rzono no mi nał (cyfrą), a po bo kach, roz dzie lając nie ja -
ko po rtre ty ko biet w nie bie skich pro stokątach zna lazły mie j s ce zna ki se ry j ne. Or na -
men ty kę uzu pełniły czte ry roze ty, dwie kwia to we i dwie z cyfrą 20, umie sz czo ne wo -
kół śro d ko we go owa lu.

Re wers w ko lo ry sty ce sino cze r wo nej, za wierał nie ty po wy mo tyw kom pozy cy j ny 
– dwu kro t nie po wtó rzoną po bo kach ban k no tu, na krytą be re tem głowę mę ż czy z ny 
(por. fot. 5). Jest on in ter pre towa ny ja ko fran cu ski le gio nista (Sém 1977, s. 99), czy li
członek sfo r mo wa nej we Fran cji w ro ku 1914 (i biorącej udział w walkach na po lach
bi tew I wo j ny świa to wej do 1918 ro ku) Le gii Cze chosłowa c kiej. Mo ż na przy pu sz -
czać, że jest to mały fra g ment wię kszej (trud nej do ziden tyfi ko wa nia) ko m po zy cji
(wi dać dłoń trzy mającą drze wiec sztan da ru, na któ rym zna j du je się na ta r czy her bo -
wej cze ski lew). Po śro d ku ban k no tu umie sz czo ny zo stał, skie ro wa ny ostrzem ku
dołowi, ob na żo ny, spo wi ty w ro śli ny, miecz sym bo li zujący zwy cię stwo (Sém 1977,
s. 99). Ta k że w tym pro je kcie wy ra ź nie uwi do cz nio ne zo stały gałęzie i li ście li py.
U dołu w cen tra l nej czę ści usy tu o wa ny zo stał no mi nał, wy dru ko wa na na zie lo no na -
zwa emi ten ta oraz po wtó rzo na w sze ściu ję zy kach wa r tość ban k no tu.

W paź dzie r ni ku 1919 ro ku wy emi to wano ban k not o no mi na le 500 ko ron (por.
fot. 6), na któ re go awe r sie do minowała, od wołująca się do za mierzchłej przeszłości,
ale go ry cz na sce na sta no wiąca wy mo w ne przed sta wie nie zako rze nio ne go w hi sto rii
ma rze nia o wol no ści, któ re zi ściło się na początku XX wie ku, przed sta wiająca
słowiańską ro dzi nę – ko bie ta przędąca wełnę, obok któ rej w na czy niu ro ś nie małe
drze w ko li po we oraz mę ż czy z na po ka zujący dzie c ku ma jaczącą w od da li pa no ra mę
Hra d czan. Oprócz fo r muł pra wni czych, u gó ry ban k notu umie sz czo no in fo r ma cję
o no mi na le po wtó rzo nym w umie sz czo nych po bo kach okrę gach.

Na re we r sie, z pra wej stro ny (por. fot. 7) Mu cha zapla no wał wi ze ru nek ko bie ty
przy oz do bio nej na głowie wieńcem z kwia tów, kon te r fekt to ż sa my z po rtre tem na
ban k no cie dwu dzie stoko rono wym (gó r na pa ra), na prze ciw ko któ re go zna lazła się,
wpi sa na w okrąg z li ści li py ko m po zy cja her bów Czech (w cen trum), Słowa cji (nad
nim) oraz Mo raw i Śląska (po bo kach) – znak Le gii Cze chosłowa c kiej (utwo rzo nej
w Ro sji), uz na wa ny w la tach 1918–1920 za sym bol pa ń stwo wy. W do lnej czę ści,
w ko le j nym okrę gu, tym ra zem oto czo nym wie ń cem ze zbóż, owo ców oraz gałęzi
zna lazł się no mi nał (li cz ba), po wtó rzo ny w pra wej i le wej stro ny w sze ściu ję zy kach.
Do mi nujący mo tyw sta no wiły dwa cza r ne so koły, ja k by trzy mające się szpo na mi mo -
ty wu deko racy j ne go ban k no tu, z unie sio ny mi skrzydłami, stojące tyłem do sie bie,
lecz z wy gię ty mi w swo je stro ny głowa mi.

W 1920 ro ku zo stał wpro wa dzo ny do obie gu ban k not o no mi na le 1000 ko ron
(por. fot. 8), któ ry nie był pro je kto wa ny przez Mu chę, jed nak ar ty sta miał swój wy ra ź -
nie wi do cz ny udział w je go po wsta niu. Jed nym z ele men tów ko m po zy cji awe r su stał

się po rtret „słowia ń skiej księ ż ni cz ki/wie sz cz ki”. Pier wo w zo rem był stwo rzo ny przez
Mu chę w 1896 pla kat re kla mo wy oraz lo go po wstałej w 1868 ro ku naj sta r szej cze -
skiej in sty tu cji fi nan so wej – Ban ku Ube z pie czeń Sla via. Mo tyw zo stał po wtó rzo ny
przez ar ty stę w 1908 ro ku w na ma lo wa nym w USA po rtre cie przed sta wiającym
Josephine Cra ne Bra d ley (por. fot. 9), cór kę Ch. R. Cra nea, me ce na sa Al fon sa Mu chy
i spon so ra cy klu Epo pei Słowia ń skiej. Uto ż sa mia nie umie sz czo ne go na ban k no cie
wi ze run ku z ame ry ka ń skim po rtre tem jest oczy wi stym (po wie la nym bar dzo czę sto)
błędem, dokład ne po rów na nie trzech wy mie nio nych kon te r fe któw wy ra ź nie wska zu -
je, że na stu ko ro no wym ban k no cie zna lazł swe mie j s ce wi ze ru nek z pla ka tu re kla mo -
we go Ban ku Ube z pie czeń (por. fot. 10).

„Sla via” była je dy nym mo tywem se ce sy j nym i je dy nym „cze skim” te go pro je ktu. 
Po zo stałe, au to r stwa ry to w ni ków Ame ri can Ban k no te Co m pa ny, przy po mi nają sty -
lem do la ry ame ry ka ń skie.

Po raz osta t ni zwró co no się do Mu chy z prośbą o przy go to wa nie pro je ktu ban k no -
tu w 1929 ro ku, gdy se ce sja była już sty le passé, a w sztu ce kró lo wało art de co. Po mi -
mo te go ar ty sta za pro po no wał ko m po zy cję wy ra ź nie na wiązującą do prze brzmiałego
i kry tyko wa ne go prądu. Za pro je kto wa na pięć dzie sięcio koro nówka (por. fot. 11) zo -
stała wpro wa dzo na do obie gu w 1931 ro ku i po zo stała w nim do 1 li sto pa da 1945.

Ko m po zy cja awe r su opar ta zo stała na dwóch pro stokątach, mnie j szym z pra wej
i wię kszym z le wej stro ny. W le wym gó r nym ro gu (do mi nan ta mnie j sze go pro -
stokąta) ar ty sta umie ścił, w oto czo nym białą, nie mal ja ś niejącą li nią okrę gu, ujętą
z pro fi lu głowę ko bie ty z roz wia ny mi włosa mi i wpię ty mi w nie li ś ć mi li py. Pod tą ko -
m po zycją zna lazł się, uję ty w ja ś nie j szy kwa drat, no mi nał i nu mer se ry j ny. Całość do -
pełniały mo ty wy ro ślin ne i zwie rzę ce. Ele men tem cen tra l nym wię ksze go pro stokąta
była, wpi sa na w hory zon ta l nie usy tu o wa ny owal, na zwa no mi nału oraz wa lu ty. Pod
nią zna lazł się bar dzo roz bu do wa ny tzw. wie l ki herb pa ń stwo wy, za pro je kto wa ny
przez Al fon sa Mu chę i usta no wio ny (ra zem z małym i śred nim her bem) 30 ma r ca
1920 ro ku. Przed sta wiał on w cen tra l nej czę ści ta r czę her bową, na któ rej w cen trum
zna j du je się herb Czech – stojący na dwóch łapach lew w ko ro nie z pod wó j nym ogo -
nem, po je go bo kach na sie d miu po lach umie sz czo ne zo stały her by Słowa cji (trój -
wzgó rze z wbi tym w nie pa tria r szym krzy żem), Ru si Zaka r pa c kiej (na dwu dzie l nym
po lu, po le wej stro nie trzy złote pa sy, po pra wej nie dźwiedź wspię ty na ty l nych
łapach), Mo raw (orzeł w sza cho w ni cę), Śląska (cza r ny orzeł ze srebrną prze paską
i krzy żem na pie r si), Zie mi Cie szy ń skiej (złoty orzeł), Zie mi Opa wskiej (dwu po lo wy, 
srebr no- czer wo ny),  Zie mi Ra ci bo r skiej (połączo ne her by cie szy ń ski i opa wski). Ta r -
cze pod trzy mują dwa lwy z pod wó j ny mi ogo na mi stojące na gałązkach li py op le cio -
nej szarfą z za cze r p niętą z li stu Ja na Hu sa de wizą „Pra wda zwy cię ży” („PRAVDA
VITĚZI”). Prze strzeń pro stokąta wy pełnił or na ment ro ślin ny i wie lo kro t nie po wtó -
rzo ny za pi sa ny cy fra mi no mi nał.
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Re wers był kom pozy cy j nym po wtó rze niem awe r su (por. fot. 12). W małym pro -
stokącie po no w nie zna lazł się pro fi lo wy po rtret ko bie ty z li ś ć mi li py we włosach oraz
wpi sa ny w kwa drat no mi nał.

W cen trum du że go pro stokąta umie sz czo na zo stała w owa lu sce na przed sta -
wiająca na pie r wszym pla nie mę ż czy z nę, ro bo t ni ka z atry bu ta mi swe go za ję cia –
kołem zę ba tym oraz młot kiem3. Za nim umie sz czo na zo stała ko bie ta, któ rej wi ze ru -
nek sta no wił ko le j ny po rtret do rosłej już cór ki ar ty sty – Ja ro s la vy, sty li zo wa nej na
wiejską dzie w czy nę. Sym bo li zo wać miała ona na tu rę – trzy ma pod pachą snop zbo ża, 
w le wej dłoni sierp, a w unie sio nej pra wej na czy nie, z któ re go wy ra sta drze w ko li py.
Przed sta wie nie tej pa ry to sym bo li cz ne połącze nie te ch ni ki i na tu ry, nowo cze s no ści
i tra dy cji w pa ń stwie.

Wo kół owa lu, w czte rech ję zy kach (cze skim, nie mie c kim, wę gie r skim i ukra i ń -
skim) umie sz czo ne zo stały na pi sy in fo r mujące o no mi na le i wa lu cie. Wa r tość ban k -
no tu zo stała ta k że po wtó rzo na w roze tach umie sz czo nych w czte rech na ro ż ni kach du -
że go pro stokąta.

Zrea li zo wa ne pro je kty pie r wszych ban k no tów Re pu b li ki Cze skiej stały się dla
Al fon sa Mu chy wspa niałym me dium, dzię ki któ re mu mógł prze ka zać swe idee nie -
wyob raża l nie sze ro kie mu od bio r cy. Wyłamując się z se ce syj ne go pe sy mi z mu i stra -
chu przed przyszłością i te ch niką cze ski ar ty sta przekony wał o przy ja z no ści Wszech -
świa ta i mo ż no ści osiągnię cia szczę ścia w ży ciu. Wie rzył, że człowiek zaan ga żo wa ny 
jest w długą i bo lesną wa l kę, u któ rej kre su cze ka uwo l nie nie się od nie do sko nałości
i osiągnię cie sta nu nie bia ń skie go ideału. Po mocną ro lę w tym pro ce sie od gry wa tzw.
wie l ka du sza świa ta, ob ja wiająca się w po sta ci światła i mająca swój wy raz w sztu ce
(Lipp 2007, s. 13–15). Wi ze run ki i sym bo le umie sz czo ne na pro je ktach ban k no tów,
wy ra ź nie osa dzo ne w tra dy cji i hi sto rii słowia ńsz czy z ny były efe ktem fa s cy na cji,
u któ rej źródła legł, za mó wio ny przez rząd CK Au strii, pro jekt de ko ra cji pa wi lo nu
Bo ś ni i Her ce go wi ny na Wy sta wie Świa to wej w Pa ry żu w 1900 ro ku. Po wstał pe an na 
cześć dążeń Słowian Połud nio wych i ich tra dy cji, któ re go owo cem był rea li zo wa ny
w la tach 1910–1928 wspa niały cykl ma la r ski – Epo pe ja Słowia ń ska.
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3 To, wraz z kozłem (Bafometem?) umie js co wio nym za mężczyzną stanowić miało
kolejne nawiązanie do symboliki ma so ń skiej (Stolárova 2013, s. 15).
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Fot. 11. Banknot czechosłowacki o nominale 50 koron (awers), emisja z 1931 r. 
              (https://www.realbanknotes.com/upload/60/Czechoslovakia_p22s_50_Korun_1929_t.jpg)

Fot. 12. Banknot czechosłowacki o nominale 50 koron (rewers), emisja z 1931 r. 
              (https://1.allegroimg.com/original/0c76f5/a47f9de649308e50e51776205d01)

Fot. 10. Plakat reklamowy Banku Ubezpieczeń Slavia
              (https://www.alfonsmucha.org/thumbnail/135000/
                135474/mini_large/Slavia,-1896.jpg?ts=1459229076)

Fot. 9. Portret Josefhine Crane Bradley
     (https://c2.staticflickr.com/6/5485/
          11329612346_66f149590b_h.jpg)

Fot. 7. Banknot czechosłowacki o nominale 500 koron (rewers), 
            emisja z 1919 r.  (https://aurea.livebid.cz/auction/aurea_77/
              detail/3344)

Fot. 8. Banknot czechosłowacki o nominale 100 koron (awers), 
            emisja z 1920 r. (http://investicnisberatelstvi.cz/domains/investicni
             sberatelstvi.cz/wp-content/uploads/2015/04/100_Kč_1920_lic.jpg) 

Fot. 3. Banknot czechosłowacki o nominale 10 koron (rewers), 
            emisja z 1920 r.  (https://davidse.rajce.idnes.cz/samsu)

Fot. 4. Banknot czechosłowacki o nominale 20 koron (awers), 
            emisja z 1920 r. (https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=2002&lot=3083)

Fot. 2. Banknot czechosłowacki o nominale 100 koron (rewers), 
            emisja z 1919 r.  (https://www.gash.cz/1919-1938/vn-11-100-kc-1919)

Fot. 6. Banknot czechosłowacki o nominale 500 koron (awers), 
            emisja z 1919 r. (https://aurea.livebid.cz/auction/aurea_77/detail/3344)

Fot. 1. Banknot czechosłowacki o nominale 100 koron (awers), 
            emisja z 1919 r. (https://livebid.cz/auction/aurea_13eA/detail/8085#)

Fot. 5. Banknot czechosłowacki o nominale 20 koron (rewers), 
            emisja z 1920 r.  (https://www.aurea.cz/Katalog51/051kat3101.htm)
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Gencie, Oslo, Santiago de Compostela, Košicach, Bratysławie, Tampeji. Główne zain te re sowa -
nia naukowe: gramatyka współczesnego języka czes kie go, lingwodydaktyka, teoria przekładu
artystycznego. Ostatnio opublikowane prace: Překladatelské mi nia tu ry (Praha 2014), Bohe mis -
tické miniatury (Praha 2013), Kapitoly o češtině jako cizím jazyku (Plzeň 2010), Gramatika
a výuka češtiny jako cizího jazyka (Praha 2009). E- mail: Milan.Hrdlicka@ff.cuni.cz.

JA RO SLA VA JA NČA KOVÁ, prof. PhDr., CSc., eme ry to wa ny pro fe sor Instytu tu Li tera tu ry
Czes kiej i Kom pa ra tystyki Wyd ziału Filo zo fic zne go Uni wer sy te tu Ka ro la w Pradze. Głów ne
zain te re so wa nia nau ko we: his to ria li tera tu ry czes kiej XIX wieku, ga tun ki czes kiej prozy, prio -
ry te ty poezji w li tera turze XIX wieku. Ostat nio opu bliko wa ne prace: Česká literatura na předě-
lu století (Praha 2001), Gabriela Preissová. Realismus v intermediálních transformacích (2015), 
Návraty – K české literatuře od K. J. Erbena po Ladislava Fukse (2012), Adresátka v Kláce -
lových »Listech přítele k přítel ky ni« o původu socialismu a ko mu nis mu (Česká Tře bová 2008).
E- mail: ja na cek@ucl.cas.cz.

ALICE JEDLIČKOVÁ, PhDr., CSc., do cent w Instytu cie Li tera tu ry Czes kiej Aka de mii Nauk 
Re pu bli ki Czes kiej, do cent w Instytucie Li tera tury Czeskiej Uni wer sy te tu Ma sa ryka w Brnie.
Główne zain te re so wa nia nau ko we: poe tyka i teo ria prozy; in ter me dialne studia (wer balna i wi -
zualna reprezentacja, his to ria dyscypli ny), poe t yka his to ryc zna. Os tat nio opu bliko wa ne prace:
Zkuše nost prostoru. Vyprávění a vizuální paralely (2010); Vizualita, sugestivita a in ter me dia li ta 
literární deskripce (współau tor ka: Stanis la va Fe drová, 2016); Za obrysy média. Literatura
a medialita (pra ca zbiorowa, w dru ku). Re dak tor ka prac zbiorowych: Průvodce po světové
literární teorii 20. století (2012); On Description (2014); Vyvolávání točitých vět (2016). E-mail: 
jedlickova@ucl.cas.cz.

WO J CIECH JÓŹWIAK, prof. uczelni, dr hab., bułgarysta, literaturoznawca, Instytut Fi lo lo -
gii Słowiańskiej, Uni wer sy tet im. Ada ma Mick ie wic za w Pozna niu. Główne zainteresowania
naukowe: bułgarska proza XIX-XX wieku, kino bułgarskie doby socjalistycznej, numizmatyka
słowiańska. Ostatnio opublikowane prace: Obraz początku i końca średniowiecznego państwa
w bułgarskiej powieści historycznej z lat 1874– –1989 (Poznań 2017), Pi sarz – artysta, kreator,
manipulator. Początek i koniec państwa według bułgarskiej powieści his to ryc znej („Известия
на Института за Исторически Изследвания” 2017), Medale z wizerunkiem św. Cyryla i Me to -
de go. »Ikony« kommemoratywne („Zeszyty Muzealne Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Mu ze-
um Podlaskiego w Białyms toku – Ikona i Logos, Na przestrzeni wieków. Techniki artystyczne
i rozwiązania plastyczne stosowane w iko nie” 2019). E-mail: wojj@amu.edu.pl.

MICHA E LA KŘIVANCOVÁ, dr, Ph.D., bo he mi stka, ję zy kozna w czy ni, ad iunkt w In sty tu cie
Bo he mi sty ki Uni wer sy te tu Południo wo cze skie go w Českich Budějovicach. Głów ne zain te re so -
wania: etno ling wi sty ka, ję zy ko wy ob raz świa ta, fra ze o lo gia cze ska, współcze s ny ję zyk cze ski
ze szcze gó l nym uw z ględ nie niem gra maty ki, ję zy ko wa ana li za ko mu ni ka tów. Osta t nio opub li -
ko wa ne pra ce: Ob raz krále v české fra ze o lo gii. Frazémy ja ko materiálový zdroj pro jazykový ob -
raz světa. In Parémie národů slovanských IX (Ostra va 2019), Phra se me and Meta pho rica li ty.
Po ten tial Fe a tu res vs. Ne ces sa ry Fe a tu res of Phra seo lo gi cal Units („Sla vi ca Slo va ca” 2019),  
Ob raz světa ve fra ze o lo gii. K me to di ce analýzy a kla si fi ka ce frazeologických jed no tek („Naše
řeč” 2019), Pojďte s námi do pohádky. Ob raz pohádkových bytostí v české fra ze o lo gii. In:
Moderní lin g vi sti ka me zi pragmatickým a kognitivistickým přístupem (Plzeň 2017). E- ma il:
mkri van co va@ff.jcu.cz.

ALE KSAN DRA PAJĄK, dr hab. dr hab., bo he mi stka, lite ratu rozna wczy ni, pro fe sor ucze l ni,
In sty tut Na uk o Li te ra tu rze Uni wer sy te tu Opo l skie go. ORCID 0000-0002-6538-4848. Głów ne
zain tere so wa nia na uko we: re la cje mię dzy li te ra turą a hi sto rią oraz mię dzy li te ra turą a re li gią,
ob raz XIX wie ku we współcze s nej pro zie cze skiej, ku l tu ra cze ska. Osta t nio opub li ko wa ne pra -
ce: W ob ję ciach Klio: li te ra c kie re pre zen ta cje wie ku XIX we współcze s nej pro zie cze skiej  (Opo -
le 2017), Literární re pre zen ta ce ro ku 1866 v prózách Vladimíra Körnera („Sla via” 2017), Tři
po hle dy do živo ta Boženy Němcové (Miloš Ur ban, František Novotný, Len ka Lagronová) („Bo -
he mi ca Olo mu cen sia” 2018);  »…a počínal tušit, že s ob ra zy to ta dy ne bu de jednoduché«. Ek fra -
sty cz ność (w) po wie ści »Ce sta do pe kel« Václava Vo ko l ka („Sla via” 2019). E- ma il: ol -
paz@wp.pl.

ONDŘEJ TICHÝ, Mgr., na uczy ciel ję zy ka i li te ra tu ry cze skiej w gi mna zjum, do kto rant Ka -
te dry Li tye ra tu ry Cze skiej i Te o rii Li te ra tu ry Wy działu Filo zofi cz ne go Uni wer sy te tu Ostra -
wskie go (Ka te dra české li te ra tu ry a literární vědy, Filozofická fa ku l ta Ostravské uni ve rzi ty).
Głów ne zain tere so wa nia na uko we: po li ty ka ka dro wa w li te ra tu rze rea li zo wa na po ro ku 1968, li -
te ra tu ra okre su nor ma li za cji, polity czno- lite ra cka sy tu a cja na Ostra wsku po ro ku 1968, li te ra tu ra 
re gio nu ostra wskie go. E- ma il: on drej.ti chy@gnj.cz.

JAN VOREL, doc., PhDr., Ph.D., ru sy sta, bo he mi sta, lite rati rozna w ca, do cent w Ka te drze
Sla wi sty ki Wy działu Filo zofi cz ne go Uni wer sy te tu Ostra wskie go. Głów ne zain tere so wa nia na -
uko we: kom para ty sty ka li te ra cka, kom para ty sty ka geno lo gi cz na, cze ska i ro sy j ska li te ra tu ra
przełomu XIX i XX wie ku. Osta t nio opub li ko wa ne pra ce: Astrální pró za An dre je Bělého (Ostra -
va 2007), Od de ka den ce k te u r gii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské li te ra tu ry přelomu
19. a 20. století (Ostra va 2012), Ruská a polská literární ese ji sti ka kon ce 19. a počátku 20. století 
v komparativním pojetí (współau tor, Ostra va 2017). E- ma il: jan.vo rel@osu.cz

FRANTIŠEK VŠETIČKA, doc. PhDr, CSc., bo he mi sta lite ratu rozna w ca, długo le t ni kie ro w -
nik Ka te dry Ję zy ka i Li te ra tu ry Cze skiej Uni wer sy te tu im. F. Pa la c kie go w Ołomu ń cu. Głów ne
zain tere so wa nia na uko we: li te ra tu ra cze ska, li te ra tu ra Mo raw, po ety ka dzieła lite ra c kie go. Osta -
t nio opub li ko wa ne pra ce: Kuděj aneb krása kuráže (Pra ha 2017), Ce li st vost ce l ku (Pra ha 212),
Bezručův »Ko v kop« („Bo he mi sty ka” 2017), Olo mo uc literární 3: O literárních tvůrcích
spjatých s Olomoucí (Pra ha 2016), Historický román Františka Neužila („Bo he mi sty ka” 2012),
K pro fi lu Rážových próz („Češtinář” 2010/2011), Žena hašteřivá a zoufanlivý manžel („Li sty
filologické” 2011). E- ma il: fvse ti cka@se z nam.cz.

PRZE MYSŁAW ZNO JEK, hi sto ryk ku l tu ry, lite ratu rozna w ca, bo he mi sta, do kto rant w In-
sty tu cie Lite ratu rozna w stwa i Języ koz na w stwa Uni wer sy te tu Ja na Ko cha no wskie go w Kie l -
cach. Głów ne zain tere so wa nia na uko we: pro za cze ska lat 60 i 70 XX wie ku, per spe kty wa aer go -
cen try czna w li te ra tu rze cze skiej XX wie ku, mnie j szo ści na ro do we i et ni cz ne w Cze chosłowa cji
w XX wie ku. Osta t nio opub li ko wa ne pra ce: The film ad ap ta tion of Ota Pavel’s »The De ath of
the Be a u ti ful Ro e bucks« di re c ted by Ka rel Kachyňa („Stu dia Filo lo gi cz ne Uni wer sy te tu Ja na
Ko cha no wskie go”  2018), Pra ska wio s na w »Nie zno ś nej lek ko ści by tu« Mi la na Kun de ry i fi l mo -
wej ad ap ta cji w re ży se rii Phi li pa Ka u f ma na In: Rok 1968 – ku l tu ra, sztu ka, po li ty ka (Byd-
goszcz 2019). E- ma il: prze my s law.zno jek@wp.pl.
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