
BOHEMISTYKA
4/2010

Rocznik X – ISSN 1642–9893



Re da ktor na cze l ny

MIECZYSŁAW BALOWSKI

Se kre tarz Re da kcji

AN NA ZU RA

Ra da Na uko wa

Ne il Be r mel (Shef field), Ma rie Čechová (Praga), Jiří Damborský
(Ostra wa), Ernst Ei chler (Lipsk), Ja ro s lav Hubáček (Ostra wa), Ma rie
Krčmová (Br no), Jan Kořenský (Pra ga), Edu ard Lo t ko (Ołomu niec),
Sva ta va Machová (Pra ga), Alena Ma curová (Pra ga), Margerita
Mla de no wa (So fia), Walery Mo ki jen ko (Peterburg), Do bra va
Moldanová (Ústí nad La bem), Galina Nieszczimien ko (Mo sk wa),
Ja nusz Sia t ko wski (Warsza wa), Ha na Sodeyfi (Wie deń), Jiří Svo bo da 
(Ostra wa), Elżbieta Szczepańska (Kra ków), Jó zef Za rek (Ka to wi ce)

Wy da w ca: Ko mi sja Sla wi sty cz na Pol skiej Aka de mii Na uk,
Od dział w Po zna niu
In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te tu
im. A. Mi c kie wi cza w Po zna niu
Wy daw ni c two „Pro”

Ad res: ul. A. Fre dry 10, 60–701 Po znań, tel. 61 829 4517

E- ma il: bo he mi sty ka@amu.edu.pl
mie czy s law.ba lo wski@amu.edu.pl



SPIS TRE ŚCI

AR TY KUŁY I STU DIA

L u k á š  N e u  m a n n, Od vanutí po záhřmotí – hlásková 
in stru men ta ce v po ezii Vladimíra Ho la na . . . . . . . . . . . 249

A l e  k s a n  d r a  P a j ą k, Ka rel Hy nek Mácha a hi sto ria . . . . . 274

F r a n t i š e k  V š e t i č k a, Tvar Máchových »Cikánů« . . . . . 291

S z y  m o n  B r a n  d y s, Sprze ciw wo bec wo j ny i prze mo cy
w twó r czo ści cze skich te k ścia rzy . . . . . . . . . . . . . . . . 301

ZE ZJA WISK WSPÓŁCZE S NE GO JĘ ZY KA CZE SKIE GO

M i l a n  H r d l i č k a, Jaký je ten/to stu dent? . . . . . . . . . . . 311

M i l a n  H r d l i č k a, Do Černé Ho ry ve r sus na Černou ho ru . . 312

RE CEN ZJE, OMÓ WIE NIA, NO TY

Martin PILAŘ, Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století.
Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008, 164 s.,
ISBN 978–80–7368–134–0 (przez L a d i s l a v ę  L e  d e r  b u  -
c h o v ą). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

KRO NI KA

G r a  ż y  n a  B a  l o  w s k a, Ju bi le usz Pro fe sor Ma rii Krčmo vej . 319

M i  c h a ł  S t e  f a  ń  s k i, Ju bi le usz Pro fe sor Ewy Sia t ko wskiej . 321

E l  ż  b i e  t a  S z c z e  p a  ń  s k a, W ro cz ni cę śmierci Pro fe sor 
Teresy Zofii Orłoś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Treść ro cz ni ka 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

CONTENTS

AR TI C  LES & RESEARCHES

L u k á š  N e u  m a n n, From vanutí to záhřmotí –  
instrumentation of sounds in the poetry of Vladimír Holan . . 249

F r a n t i š e k  V š e t i č k a, The form of Gypsies by Mácha . . . 274

A l e  k s a n  d r a  P a j ą k, Karel Hynek Mácha and history . . . . 291

S z y  m o n  B r a n  d y s, Objection to war and vio len ce 
in the works of Czech lyricists . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

FROM THE PHE NO ME NON OF MO DERN CZECH LAN GU A GE

M i l a n  H r d l i č k a, What is this student like? . . . . . . . . . 311

M i l a n  H r d l i č k a, „Do” Černa Hora ve r sus 
„na” Černa hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

BOOK RE VIEWS & DIS S CU SIONS

Martin PILAŘ, Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století.
Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008, 164 s.,
ISBN 978–80–7368–134–0  (by L a  d i  s  l a v a  L e  d e r  b u -
c h o v á) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

CHRONICLE

G r a  ż y  n a  B a  l o  w s k a, The an ni ver sa ry of Pro fes sor 
Ma rie Krčmová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

M i  c h a ł  S t e  f a  ń  s k i, The an nive r sa ry of Pro fes sor  
Ewa Sia t kowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

E l  ż  b i e  t a  S z c z e  p a  ń  s k a, The anniversary of de ath 
of Professor Teresa Zofia Orłoś . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Contents An nals 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325



Lukáš NEU MANN

Olo mo uc

Od vanutí po záhřmotí – 
hlásková in stru men ta ce v po ezii Vladimíra Ho la na

Vladimír Ho lan v první polovině šedesátých let v jed nom
z rozhovorů s Vladimírem Ju st lem, edi to rem svého díla, po tvrdil
důležitost, ja kou sémantice le xi ka a ozvláštnění básnické mlu vy
přisuzuje, když vyřkl následující: 

Slova zbavená smyslu – pokoušel jsem se o to, ale není to umění (Ba ga te ly,
svazek X, s. 532). 

Výrok dokládá Ho la no vo uvážlivé promýšlení a pre ci z nost, s níž
ke své tvorbě přistupoval a kdy z na se be kladených nároků ni k dy ne s -
le vil – ať se to týkalo kompoziční výstavby textů ne bo na úrovni témat 
a motivů sémantické opo zi t no sti Ho la no va básnického světa či z ja zy -
kového hle di ska aktualizovaného výraziva s akcen tem na neologizač-
ní ten den ce. 

Předmětem předložených závěrů a ukázky dílčí analýzy je po u-
kázat na umělecky úkonné aktivizování zvukové vrstvy básnického
ja zy ka v Holanově díle. Cílem zkoumání je vy hle dat v te x tech re le -
vantní hlásková opakování, kon fi gu ra ce a hláskově instrumentované
plo chy1, ne boť se domníváme, že v Holanově po ezii obecně hláskové
kon fi gu ra ce vytvářejí zce la nový sémantický potenciál, jež lze in te -
gro vat do úhrnného významového dění2. Do cen tra po zo r no sti

stavíme právě podíl in stru men ta ce, te dy způsobu básnického využití
zvukové vrstvy ja zy ka, podíl sty li za ce a mo di fi ka ce hláskového slo-
žení, jež koneckonců vždy něco pro úhrnný význam znamená, byť by
to měla být pouhopouhá eufoničnost implikující ha r mo nii3. V rámci
analyticko-interpretačního výkonu je mno h dy nezbytné ab so l vo vat
po nor do základních vrstev básnického ja zy ka, které v Ho la nově pří-
padě jsou – a vždy ten to jev zůstával tak tro chu v pozadí komentářů
k temnému, zaumnému, hermetickému ja zy ku – ozvláštněny neméně. 

Ori gi na li ta básnické výpovědi Vladimíra Ho la na se přenáší i do
plánu zvukového pořádání, te dy segmentální a suprasegmentální
vrstvy, do plánu pořádání fonologického materiálu a je ho využití pro
potřeby umělecké ex pre se. Čtenář Holanových básní v prvé řadě čelí
ja zy ku mno h dy hraničícímu až se stylistickými a lexikálními or gie mi
napínajícími, i s pomocí variabilní kompoziční složky, hra ni ce veršo-
vé řeči až na, někdy i za hra ni ce, sro zumi tel no sti. Je to napětí me zi
konkrétností a abstrakcí, v čem je skry ta síla Ho la no va básnického
vyjadřování, které dokáže být vlastně přesné a jasné. Sle duje me - li to -
tiž text důsledně ve všech je ho rovinách (složky te ma tic kou, ko m po-
ziční, mo ti vic kou, zvu ko vou, veršovou, sty li stic kou), shro mažďuje-
me tak potenciál ke vzájemnému propojení vnitřní výstavby díla a je -
ho smy s lu. Domnívám se, že právě pro to, že báseň nemůže na čtenáře
působit ničím jiným než tím, z čeho je udělána, tj. slo vy a vzta hy me zi
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 a sledů vyvolává kon fron ta ci jakéhosi „druhého, druhotného plánu” – vzájemného
významového zrcadlení – přičemž významy slov se takto navzájem obohacují o trsy 
představ, jež nejsou vlastní žádnému z nich, je-li ho užito mimo danou zvukovou
sounáležitost a jež by čtenář bez zvukové po do bno sti třeba ani neza z na me nal.
Takovou po ten cia li tu vykazují četné paralelní a inverzní zvu ko s le dy v Holanově
lyrice. K tomu srov. Mukařovský 2001, s. 83 (kapitola K sémantice básnického
obrazu), resp. Mukařovský 2001, s. 318 (kap. Genetika smyslu v Máchově poezii).

3 Považujeme úlohu in stru men ta ce a zvukosledné stránky básnické řeči nedoce-
něnou. J. N. Tyňanov tuto pro ble ma ti ku staví v básnických textech do popředí. „Zvu-
ková nápodoba, zvukové metafory vstupují do určitých vztahů s významy slov,
mnohdy výrazně deformují významy slov, zatemňují jejich základní významy a roze-
hrávají tzv. kolísavé příznaky” (cit. dle Jiráček 2007, s. 106). Podle Tyňanova je nutné 
provádět rozbor této sémantické deformace (!) vždy případ od případu. 

1 Pod termínem in stru men ta ce rozumíme „seskupování hlásek v osamostatnělé
útvary” (Červenka 2002, s. 28).

2 Básnický text v důsledku své estetické funkce ruší významovou indi fe ren t nost ba 
i izolovaných hlásek. Seskupování hlásek do nápadných a opakujících se konfigurací



ni mi, mo hou vstup do Holanových básních us nad nit i upozornění na
to, co je pro hláskový materiál v rámci le xi ka charakteristické4. 

Dokladů o reflektování hláskové in stru men ta ce v Holanových
básních nacházíme překvapivě ne mno ho. Závažnou výtku směrem
k Ho la no vi učinil v r. 1941 Václav Černý, když zavrhl eu fo nii v tom
smy s lu, že básník může eufonií obo ha tit po uze významově důležité
slo vo: 

Slovo, jež znamená, může znít i hudbou; slovo, jež míní pouze znít hudbou
a nechce už nebo nemůže zna me nat, nemůže a nedokáže ani zazpívat. Zvukový efekt
slova zbaveného své esenciální funkce: být významem – mění se v slu cho vou grimasu 
(Černý 1941). 

V. Černý však opomíjí, že ja k mi le význam slo va uvolňuje zvu ko -
vou působivost, ta to opět se může podílet na (re)konstituování význa-
mu a mno h dy jej i zásadně mo di fi ko vat. O rok dříve, v sou vi s lo sti
s Ho la no vou nejartistnější sbírkou, jíž je Záhřmotí, hodnotí Bo hu mil
Po lan zvukové zvýraznění ja ko sty li sti c ky nevhodné a umělecky
nízké5. Re vi ze této jednostranné kri ti ky se, při vědomí vzájemného
a neoodělitelného působení významové, obrazné či zvukové složky
ujal Ale xan der Stich. V r. 1964 ve stu dii nazvané Holanův le xi kon ve
sbírce Na po stu pu6 Stich poukázal na básníkův originální přístup k in -

stru men ta ci, která je v Holanově tvorbě nápadná a účinná (hovoří do -
kon ce o zvukosledných po stu pech odkazujících k Máchovi) a která se
někdy (tj. zvuková složka sa ma) sémantizuje a podněcuje další rozví-
jení te x tu (zde si můžeme uvést verš z Mo za r tian „Jen to lik schoulení,
| jež stačí chocholouši”). Vladimír Justl uvádí odlišnosti me zi ru ko pi -
sem sbírky Bez názvu, připraveným krátce po r. 1942, a dru hou úpra-
vou známou z knižního vydání z r. 1963 (Justl 1986, s. 11–26). Další
re fle xe aktu a li za ce zvukové vrstvy Ho la no vy po ezie již spadají do let
nedávno minulých. V ka pi to le o hláskové in stru men ta ci uveřejněné
v publika ci Po hle dy zblízka: zvuk, význam, ob raz7 užívá Mi ro s lav Čer-
venka ja ko do kla dy instrumentací verše z Ob lo u ku a lyrickoepické
povídky Te re z ka Planetová (vydáno r. 1943, psáno r. 1942). Jiří Ope-
lík se v Holanovských nápovědách v pasáži věnované Záhřmotí
zmiňuje o oslabení referenční složky textů a přesunutí težiště výrazu
a významu ze slov na hlásky8. Ve stu dii o vokalické ha r mo nii polský
ba da tel Wi ktor Ja rosław Da rasz konkrétní období ne j me nu je (ex p li-
citní je po uze v komentáři k možným inspiračním zdrojům, za něž po -
važuje mj. dědictví po eti s mu a po ezii Máchovu), nicméně užité pří-
klady potvrzují ten den ci, již však ne l ze ome zit jen na 30. a počátek 40. 
let, čehož důkazem je ci ta ce z pozdějšího La men ta (Da rasz 2006, s.
55–58). Časté poukazování na 30. a 40. léta, kdy Ho lan ve svých
metrických a vázaných verších kladl na in stru men ta ci a zvu ko vou
stránku zvláštní důraz, vůbec ne z ba vu je te x ty uveřejněné v 60. le tech
po ten cia li ty aktu a li zovaného hláskového složení.
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Holanovy poezie ve sborníku Úderem tepny (Úderem tepny. Sborník ze semináře
k in ter pre ta ci básnického díla Vladimíra Holana. Praha 1986, s. 138–158). 

7 Srov. zejména kapitolu Hlásková in stru men ta ce na s. 9–54 (Torst, Praha 2002).
8 Také jiní literární vědci pojmenovávají totéž, co Opelík, avšak oslabení lexi-

kálního významu slov akcentují implicitněji – např. Přemysl Blažíček v Sebeuvě-
domění poezie. V jedné z nejprůbojnějších a nejaktuálnějších studií o Holanově díle
nazvané Ka be lo gra my z Erebu hovoří Giuseppe Dierna o tom, že úlohu zprostřed-
kovatelů smyslu, tedy jakýchsi abstraktních nositelů významu přebírají samy tvárné
postupy psaní (větná struktura, syntaktické uspořádání, interpunkce, stylistické záli-
by…). Dierna zdůrazňuje auto refe ren ciali tu textu, z níž vyniká působnost zvukové
složky (Dierna 2005, s. 40). 

4 Kdy je vnímatelova pozornost orientována na výraz? Vedle stylizace eufonické 
a kakofonické nastává „přiřazování zvuků k písmenům pouze tehdy, setká-li se
čtoucí s izolovanými slovy nebo se slovy, která nezná”. Blíže viz Frank Smith
v knize Un de r stan ding Reading, z níž M. Červenka cituje ve studii Literární arte-
fakt (Červenka 1996, s. 60).

5 „Také nelze na Holanovi schvalovat vše, co vyjde z jeho promyšleného úsilí pra-
covat se slovem jakožto svébytnou hodnotou významovou, protože zde slovesný este- 
tik, jinde tak ostře vědoucí, zachází do holého pri miti vi s mu stylistického.” Polan dále
uvádí ty nejtypičtější případy („Kře, kde lká pel a křepelka”; „trs, trs rysů prská | nad
hrstkou srstek), o nichž soudí, že „to sice nejsou pouhé mechanicky skládané pře-
smyčky, ale jistě esteticky nevysoké ukázky verbálního hledačství, jež ztratilo tvár-
nou míru” (viz Polan 1940a, s. 172–173). 

6 Původní verze článku byla publikována v Knižní kultuře č. 1 (s. 349–351). Opra-
vená a doplněná studie vyšla pod názvem Několik marginálních poznámek o jazyku



Vez me me - li v po taz Ho la no vu tvor bu v úplnosti, lze předpokládat,
že opuštěním pravidelného verše a symetrického dodržování stro fic-
kého členění a metrické uspořádanosti (první názvuky od klo nu jsou
v ly ri ce z let 1942–1943) došlo po r. 1945 ke snížení podílu zvukové
složky na sémantickém efe ktu. Např. rýmy v Rudoarmějcích, Příbě-
zích či Bo le sti jsou vzácné (za výjimku lze po važovat po ezii pro děti
Ba ja ja)9. Zřetel ke zvukovému pořádání však neo pu stil Ho lan ni k dy,
stačí připomenout je ho atonální ha r mo nii, v níž spatřoval a hle dal ry t -
mus volné řeči. Vrchol podílu in stru men ta ce na mimořádnosti a nalé-
havosti poetické výpovědi lze si tu o vat do let 30. a 40., přičemž Vanutí je 
v to m to ohle du na počátku vývoje, Záhřmotí (psáno 1937–1939, vy-
dáno 1940), první Mo za r tia na z r. 1937, jež jsou součástí Záhřmotí,
a skla d by Sen a První te sta ment z let 1939 a 1940, jsou na je ho vrcholu. 

Výraznou změnu lze sle do vat v plánu básnického využití zvukové
vrstvy ja zy ka. Zatímco aktualizování hláskového složení, případně
přímo využití hláskových konfigurací, je v Blouznivém vějíři a Triu m -
fu smrti v sou vi s lo sti se začleněním do úhrnného smy s lu a do stru ktu -
ry díla ještě záležitostí marginální, ozřejmené na bázi ex pre si vi ty
hlásek ne bo „vln” hu de b no sti veršů, již ve Vanutí je závažnost kon-
krétních případů in stru men ta ce vyšší. Nad to so u z vu ky objevivší se
v Triu m fu smrti (četněji navíc až v přepracováních z let 1936 a 1948)
jsou záležitostí po eto logi c ky orientovaného zkoumání, zaměřeného
na hláskové složení te x tu primárně. Zvukové uspořádání sbírky Va nu-
tí orien tu je běžného čtenáře vůči hláskovým responzím nápadněji10,
a to s do da t kem, že v Záhřmotí, sbírce vydané r. 1940 (ale psané bě-
hem tříletí předcházejícího), a v jinotajných skladbách z období oku -
pa ce, je závažnost sta tu su hláskové in stru men ta ce – už jen vzhle dem
k nesporné autorově záměrnosti v pra xi realizované upoutáním k na -

hromadění vzácných souzvuků – vůbec nejvyšší. Jinotajná ro vi na Ho -
la no vy ly ri ky i básnických povídek z let válečných je po se ta ce lou
řadou aluzí na dobový společensko-politický kon text, intertextuál-
ními od ka zy a kry p to gra my, jež jsou součástí nároku na čtenářovu in -
ter pre ta ci. Je to právě opakování hlásek, hlásková po do bnost, ne bo
na opak ne li bo z vuk, opakování a nahromadění fi gur, které je třeba od -
ha lit, ne boť také ony se výrazně podílejí na navození spojů me zi
významy zúčastněných slov – mo hou je po tvrdit, popřít, ne bo na opak
vytvořit své vlastní, osobité významy. 

Záhřmotí

Básně Záhřmotí, jak ti tul sbírky napovídá, vzni ka ly v sousedství
„hlavního hřmotu”, cyklů reagujících na události ze září 1938, zábor
pohraničí a počátek oku pa ce v březnu 1939. Zatímco v plánu te ma tic-
ko-motivickém se Záhřmotí od paralelně vznikajících souborů odlišu- 
je neexplicitním pojmenováním vnější si tu a ce a ohrožení11 a ještě
převažujícím lyrickým živ lem, což lze uvést do sou vi s lo sti s akcen tem 
na hláskové složení slov, které vo l bu výrazu v Záhřmotí mno h dy řídí
a je muž možnost přímého pojmenování podléhá. Viděno zřetelem ke
ko m po zi ci sbírky, ta je ještě „tradičně” lyrická, tj. je rozdělena na dílčí
útvary-básně, i když cyklickým pořádáním (dvě ústřední části –
A teprve… a Jen pro ně dva; první část ob sa hu je dva kratší cy kly
Z dětství a Děvčátko) naznačuje příbuznost s paralelními sbírkami12. 
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9 Mohli bychom uvést též Holanovy sporadické rýmy v pozdní poezii, které
s oblibou a o mnoho let dříve užíval i Oldřich Mikulášek. 

10 Tímto „termínem” nemáme na mysli jakoukoliv disk vali fi ka ci, pouze zde bere-
me v potaz rozlišení mezi čtenářem, zkoumajícím zvukovou vrstvu z odborného
hlediska, tj. poetologem a čtenářem, který takto zaměřen není a který zvukovou vrstvu 
básní vnímá spíše jen podvědomě. 

11 Září 1938 a Odpověď Francii zřetelně vyjevují Holanův postoj. Známá jsou
vyspílání francouzskému ministerskému předsedovi Da la die ro vi z Odpovědi Fran-
cii a celkově zřetelné a až černobílé pojmenování a rozlišení mezi dobrem a zlem –
tj. mezi zrádci a spojenci. I v případě jinotajného zašifrování motivace rozpoznáme. 
Nicméně ve skladbách Sen či První testament bychom bez kontextu celých skladeb
a znalostí kulturně-historických při in ter pre ta ci neuspěli. Viz např. toponyma vlako- 
vých zastávek v Prvním te sta men tu („Stanice: Těšín, Pustý Krov, | Outěchovice,
Hrádek Větrů, | […] Záplatov”; Holan 2002, s. 23) anebo původ spojení „melanch-
lainové dávnověcí” ze Snu.

12 I když i o nich ještě není možno hovořit jako o přímých předchůdcích
lyrickoepických poem, již zde dílčí básně postrádají titul a jsou tak zceleny pouze



Po lyrické tri lo gii je to však Záhřmotí, které do Ho la no vy po ezie
uvádí mo ti vy snu, no ci a stínu co by jinotajných poukazů na pro te kto-
rátní do bu13. Ty to mo ti vy bu de me sle do vat v je jich napojení na pří-
znakově aktualizované hláskové složení. V návaznosti na vyřčené
můžeme cha ra kte rizo vat lexikální složení sbírky, ve které hláskové
složení často podmiňuje vo l bu výrazu. Opro ti lyrické tri lo gii (a z ní
zejména Vanutí a Ob lo u ku) básníkův výraz zhutněl14. Nicméně od pří- 
mých poukazů ke společenským otázkám dne se ubírá ce stou, up lat-
ňovanou v le tech německé oku pa ce na pl no, ce stou skrytého, ji no taj-
ného, k čemuž dopomáhá také značně aktivizované hláskové složení
a konfigurování. Důraz je tímto více kla den na izolované slovní jed no -
t ky, na syn ta g ma ta, která ale spíše než společnými re fe renčními po -
uka zy k fiktivní realitě jsou poutána potřebami in stru men ta ce:
opakováním, skládáním či převracením hláskových sku pin, mj. i efe -
ktem paronomázie. 

Hláskovou in stru men ta ci v Záhřmotí lze cha ra kte rizo vat ja ko
záměrné aktivizování, plnící závažnou kompoziční úlohu, které ne s -
louží po uze účelům eufonickým s významovým důsledkem spíše jen
podpůrným. V Záhřmotí shledáváme kakofonické efe kty či atypické
ko m bi na ce hláskových sku pin, např. v rámci neologismů: šk („chuť

na tvárnost v rozkoši | se snůškou šuškajících škádlivostí”15 – Ho lan
1999, s. 203), mlk („zmlkly do milůstek”, s. 206), ne bo v inverzním
skla du hlásek -cknu- („ja ko ceknutím | krucánky reptilů”, s. 201).
Hlásky jsou bezprostředně na po je ny na význam (či vytvářejí hlavní
sémantický náboj sa my) a jsou vzbuzovány zdánlivé etymologické
po do bno sti („v tratolišti ok no tratí lišty”, s. 210). Hláskové so u z vu ky
na se be navazují v syn ta g ma tech lineárně, inverzně16 či v sekvencích. 

Je zřejmé, že k aktu a li za ci hláskového složení a výstavby textů ve -
d la Ho la na okupační a válečná cenzurní re a li ta. K jinotajné rovině,
fantasmagorickému bezčasí a příšeří plnému „anonymátu jmen” od -
kazují mi mo jiné právě kakofonické efe kty (za všechny příklady po-
stačí prozatím jediný z Hourání bouraček: „Hourání bouraček cár ha r -
tusení courá | po mo u ru chmu ry, která vyšla z míry”, s. 195), mumlavá
a mumlající řeč, která postrádá sro zumi te l nost a význam. Zvu ko s le dy
připomínají šílené odříkávání, rituál času postrádajícího smysl17. Ka -
kofonické efe kty dotvářejí pochmurný ráz, čímž jsme ve de ni zpět
k efe ktu významovému. 

Za sta v me se nyní u případů in stru men ta ce, které ve sbírce do mi-
nují a utvářejí její celkový cha ra kter. V úvodní básni Předjarní svítání
je aliterací zdůrazněna sku pi na „obl” v prvním verši. Tytéž hlásky se
v přeskupeném pořadí opakují ve verši třetím: „V ob la ku ob le ozáb-
lém | ruměná trpkost letíc, | neví si ra dy, bloudí v něm | jak víno v břiše
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označením římskou explicitním tématem, odvíjejícím se buď v chronologické
následnosti, anebo z multiperspektivního náhledu autorského hlasu. 

13 Neopomíjíme ani motivy opozitní – světlo, jas, bdění, den aj. Nezbytně dopl-
ňujeme, na což jsme poukázali již v sou vi s lo sti s centrálním tématem protivenství
duchovního a pozemského v Kameni, přicházíš…, a to na trvalou polaritu Holanova
básnického světa, který (spolu s básnickou filosofií) „se kon sti tu u je do značné míry
(ne-li primárně) právě na základě sémantických opozic […]” (Hroudová 1993,
s. 204). 

14 Navzdory zdánlivě idylickému okruhu básní navozenému názvem oddílů (Děv-
čátko, Z dětství) se Holanův výraz, vezmeme-li například v potaz srovnání s milost-
nou lyriku z Kameni, přicházíš…, značně zkon cen tro val směrem k lapidárnosti; viz
poslední, třetí strofa básně Zrození motýla: „Tak motýl, který k vůni klek, | natáčí
věčnost všemi směry | na lačný žaludek | anděla u kamery” (Holan 1999, s. 173).
J. Opelík poukazuje na posílené role jednotlivého obrazu a na zvýšenou autonomii
nižších stavebných složek (srov. Opelík 2004, s. 50–51). 

15 Zde nutně vyvstávají výslovnostní potíže; čtenář je tak upoután ke grafické
i ortoepické podobě slov a zřetelněji se táže po významu, který tyto opakující se
shluky hlásek implikují.

16 Inverzní přeskupení hlásek je pojato důsledně v básni Odjezd, např. alterno-
váním pořadí hlásek o a t a následně p a t: „Jak odevzdaně ztroskotává lítost | o živý
plot, to ústřední | topení ptáků, […]” (s. 197). V téže básni sledujeme inverzní pořadí
i ve verších „loučení dře hrubou dálku | skelným papírem vlaku” (l–ř–r–l | l–r–l).
Zachování inverzního členění je patrné také v básni Večerní jarmark, kde ve verši
„Na- stydlý karbid bud a stánků” (s. 178) je pořadí shodujících se hlásek v souřadném
spojení „bud a stánků” opačné vzhledem ke spojení „nastydlý karbid”. 

17 Doslovně je absence možnosti smysluplného vyjádření zachycena v básni Věci
nestvořené: „Rty nemohou se odtrhnout od klihu mumlání” (s. 191).



světic” (s. 172). Úvodní kva r tet básní (ještě Zrození motýla, Vánoční,
Ma t ce) představuje jakýsi předzpěv – pozorování přírody vprostřed
příchodu nového ročního období, vzpomínky na dětství a přináležitost 
k božskému a andělskému do hle du, vzdání ho l du ma t ce. Kladné ži-
votní ji sto ty jsou zároveň v každé z básní popřeny a ironizovány.
V Předjarním svítání bloudící trpkost naznačuje neu ko t ve nost a zá-
roveň ji stou la x nost, nechutenství k živo tu, s čímž ko in ci du je ob raz
vína v břiše světic. Zdá se, že i aliterační opakování je zde přítomno na 
do klad neukotveného neúčastenství, až jakési vu l ga ri ty (víno v břiše
světic) to ho, co se právě děje a bu de i nadále dít bez naší vůle a našeho
přičinění. Odpoetizování obrazů a příklon ke zmíněnému vulgárnímu
líčení jsou patrné ve druhé a třetí strofě: 

Sníh ve spánku se odkopal:
je vidět nohu trávy. |
[…]
Ra m po uch slét a na vrabce se roztřísk ve sny.

Klasické poetické mo ti vy a sym bo ly ja ko snění, spánek či sníh
jsou konfrontovány s le xi kem až zhrubělým (od ko pal se, roztřísk).
Závěrečná dvo ji ce veršů je nápovědou blížícího se příchodu ja ra,
nevyhnutelného a přesného: 

Už brzy čmelák vnoří v květ
sa cha ro metr přesný.

A zároveň dokonáním sémantického po hy bu básně – od ne u ko t ve-
ného a ještě nezřetelného východiska (byť již s naznačením trpko sti)
zvýznamněného i podílem aliteračního činitele ve statickém ob ra zu
„ob le ozáblého ob la ku” k defi niti v no sti po in ty, kde již není nutné
hláskové složení aktu a li zo vat a činit jej příznakovým. Statičnost a ne-
dynamičnost je dosvědčena i po eti c kou inverzí přirozeného slo vo s le -
du, kdy shodný přívlastek je v post po zi ci.

Ve druhé básni v pořadí, Zrození motýla, je kon tra punkt klidného
živoření a připravující se léčky předestřen chro nolo gi c ky: 

Po levé straně nevědomosti 
kukelný stín se cuchá 

v ty ka d la drobností 
s lehounkým prominutím ucha
                  (s. 173) 

Příchod motýla na svět me to ny mic ky předestírá ztrátu in ti mi ty
a chráněného porozumění („Všechno je náhle nezachumlání”18, praví
se ve druhé strofě) a také otevření se osu do vo sti, vrcholící zno vu
v pointě: 

Tak motýl, který k vůni klek, 
natáčí věčnost všemi směry 
na lačný žaludek 
anděla u kamery.

Motýl je te dy sym bo lem zmocnění se lidského, věčnost je na jed -
nou vy sta ve na až lehkovážnému počínání, s člověkem je zacházeno
ja ko s lo u t kou (je do kon ce kamerován). Ja ko by si anděl, do sud pro-
středník me zi Bo hem a člověkem, us my s lel pohrávat si s člověkem,
hýbat děním jen tak pro nic za nic a s libostí jej ovládat. Ne možnost
nalézt prvopříčinu ústí v označení možného viníka, boží a andělské
ne mi lo sti. Život je ponechán mi mo možnost spásy, na níž lze jen
vzpomínat: 

Ve víčko člověka se ti sklo oko boží. […] 

Hle, to je vše. Vše pozděj vyzobané. 
Drobečky… Dětství… Blaho u oblohy.
               (Vánoční, s. 174)

Zopakování sku pi ny „bl” (příp. přeskupení hlásek blho) má za
následek uvedení obou slov do neoddělitelné blízkosti, čímž je po -
tvrze na dřívější a nyní odvolaná blízkost lidského a božského (či
všeho, spjatého s nebeským ja sem a prozářeností) a gradována vzpo-
mínka na uplynulé. Obdobně je v básni Vánoční na sta ve na pro ti klad -
nost intimního náležení si (ma min ce, bo hu, času dětství) a náhle
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18 V Záhřmotí se objevuje hojné množství neologismů vytvořených odvozením
od existujícího slova či ana lo gi c ky utvářených podle slov v jazyce běžných, např.
složenin.



změněného času, který „není pro nás” (zimní den vráží ostrý sníh do
jehelníčku očí), pro ti klad nost, která je opět, ja ko v Předjarním svítání, 
za chy ce na zce la disparátními ob ra zy – jed nak subjektivně po ciťova -
nou no stal gic kou vzpomínkou („Jak víčku to mu byl, ach, pod oben |
maminčin důlek vytlačený broží”) a návratem do anonymního ne-ča-
su, v němž se vytrácí snění, boží přízeň a ti cho („ti cho vsta ne | a dočká
se své no hy”). 

Také ve čtvrté básni (té části Záhřmotí, již jsme „pracovně”
označili ja ko předzpěv) Ma t ce narazíme na výraz bla ho, ni ko liv však
už v aliterovaném ne bo jak ko liv hláskově motivovaném kon te x tu.
Podstatné je, že jde o slovní jed no t ku či sku pi nu hlásek, které se ob je -
vují v těsném sousedství úvodních básní a na nichž básník „trvá”. Ve
sbírce naj de me ještě je den do klad výskytu této sku pi ny hlásek, který
přesně odpovídá mo ti vu zvůle osu du: „Jsme více v neblahém než
pozemském” (Osud, s. 209).19 Ještě než do ložíme, jak trvání na jistých 
hláskách je v Záhřmotí spja to s opakováním týchž slov, jež patří ke
stěžejním motivům, vraťme se k mo ti vi ce básně Ma t ce. V ní je do pro -
ti kla du k ma t ce, by to sti jsoucí sym bo lem ja su, světla a ti cha, po sta ve -
na výčitka synovské beznaděje jak ko liv op la tit jí její chování, na-
příklad být jí opo rou alespoň v době hmotného ne do sta t ku: 

Že bych chtěl tobě blaho skle no ut 
a v chudobě tě nechávám, 
hnán v zoufalství a v jeho křiky…
                     (s. 175) 

V sémantické opo zi t no sti Ho la no va básnického pro sto ru je křik,
spjatý s chu do bou a zoufalstvím, pro ti kla dem ti cha. Jde o hlasové
projevení se ja ko výraz re zi g na ce, nevědění si ra dy. Křik však mívá
v Holanových básních jiné významové opo ry. Ob vy kle ji jde o výraz
přirozené ob ra ny před neznámem a stra chem či o pro jev bytí v ne j ry-
zejším smy s lu přináležení živo tu zde a stvrzení své exi sten ce. Křik je

v Holanově po ezii hod no cen ja ko jakási nižší fo r ma slo va, což potvr-
zují slo va I. Hroudové: 

Sféra známého bytí – života – je […] reprezentována slovem (me to ny mic ky
zastupujícím řeč), nebo alespoň křikem, hla so vou akti vi tou postrádající sice verbální
náplň, pro niž je ovšem rovněž příznačné instinktivní úsilí polidšťovat ticho (světa)
nebo přemáhat (svou vlastní, fa kti c kou nebo obávanou) němotu (Mlčení a ticho
v Holanově lyrice, s. 205).

Do klad trvání na týchž hláskách či skupině lze nalézt v třetí básni
cy klu Děvčátko, jejíž ti tul Probouzející se doznívá v te x tu prostřed-
nictvím hlásek p a s: 

Pročpak, můj sne, jsi spěchal rychle schovat 
pozvání na ples pořádaný tmou, 
zrovna když hleděla jsem došněrovat 
střevíček va ni l kou?
                            (s. 181) 

Sen, spjatý s možností utvářet vlastní, fantazijní svět, nepřipouští
trvání tmy, te dy trvání přímo své, a stává se apostrofovaným abs trak-
tem-věcí, je muž je vyčítáno. Po la ri ta tmy (v níž lze snít) a světla je tu
převrácena; příchod dne není vítán, jas není pro subjekt-mluvčí
příslibem, ne boť s se bou přivádí re a li tu: 

Jak jsem se těšila, že opominu 
ten okamžik, kdy skápne vřelý svit. 
A on už skáp do mleté kávy stínů. 
Je den… Nechci jej pít.
                      (s. 181)

Oddíl Záhřmotí nazvaný Děvčátko je te ma ti c ky svázán s mo ti vy
spánku a snu. Hra vost fan ta zie to ho to času či spíše bezčasí je za chy ce -
na také ve výpovědi, která z úst hovořícího subjektu-děvčátka zní,
vza to věkově a per spe kti vou „mentálních kompetencí”, nepatřičně
a ry ze po eti c ky: 

neb sama skutečnost, že nemám času v ose, 
mne vzdouvá pryč do lehkých šňupek nebe, […] 
                                 (s. 180) 

19 Slovnědruhové opakování upoutávající zvukovou shodou je ve sbírce přítom-
no vícekrát. Dále např. „Dvojinka mžikání zapouští vlášení” (navíc v rýmovém sou- 
zvuku „šášeni”, s. 210).
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Všimněme si kon fron ta ce slov, kterými verše začínají a končí –
neb a ne be. Archaická spo j ka a sub stan ti vum jsou si blízké kvůli shod- 
nému hláskovému složení (ja ko by tu vstu po va la do hry i „falešná” hra 
na fo r mant -e ve výrazu ne be) i příslušnosti k témuž sémantickému
okru hu – patří to tiž do po le fantazijního zacházení a zmocnění se jak
času, tak skutečnosti, realizovaných ja ko by „právě nyní” aktem mlu-
vení. Dvo ji ce neb – ne be v to m to aktu představuje rozmytí významo-
vé určitosti a dosvědčení hravé, vynalézavé řeči, schopné těchto hlás-
kově-významových analogií ve sta vu mimo -jso uc no sti a ire a li ty. Mo -
tiv stínu odráží přechodovou fázi me zi nocí/tmou a dnem/světlem
s příklonem ke stínové podobě živo ta již denního. 

Prolínání těchto pro sbírku zásadních sémantických opo zic je ty-
pické pro báseň, jejíž le i t mo tiv je ob sažen v názvu – Stín, stín a stín…
Ve shodě s básni Probouzející se ti tul básně „připravuje” ve d le tématu
také hláskové složení následující te x tu, k nimž od ka zu je až závěrečné
trojverší, a to ne jen zopakováním názvu básně, ale též čtverým výsky-
tem sku pi ny st:

Stín, stín a stín… A jak se stmívá, 
park s chutí na tvou hlavu
nestačí polykat zčechranou slinu střemchy.
(s. 181) 

 Báseň nazvaná Po led ne úst je již třetím případem, kdy je hláska či
sku pi na, objevující se v názvu, zopakována v te x tu básně. Opět se jed-
ná o sku pi nu st a mo tiv stínu: 

Poledne úst zkrátilo stíny slov 
na chládek němoty…
(s. 194) 

Báseň je připomenutím te ma ti ky slo va aktualizované výrazně ve
sbírce Ka me ni, přicházíš… V Záhřmotí se jedná o řeč a slo vo za sko-
čené v mezičase („…nedozvíš se | nic, proč zrak na pjat v bu ben čeká”) 
me zi, na straně jedné, ustrnutím v nostalgickém vzpomínání na plnost
slov (viz verše „povodeň Bo ha, jež kdys sto u p la | až k čáře úst”) a na -
pro ti to mu napětím, jež lze vnímat ja ko očekávání neznámého a do sud 

nepoznaného, ne te dy ve skrze negativně. Sku pi na st ira diu je do
závěrečné gnó my- po in ty: 

Život, ač krok je mladší nežli on, 
je napřed o slast z neznámého pohybu 

Ještě je den do klad zopakování hlásek z názvu naj de me v předpo-
slední básni Záhřmotí, v Osu du. Jedná se o zvláštní případ užití po -
etické ety mo lo gie. Oci tu j me dru hou stro fu v plném znění: 

Chór takto stoupal do or che stry podél dlaní, 
neb slepým chtěl jej mít i Bůh i vina. 
A kroužil temně, čpavě, bez ustání 
jak su do vi na…
                             (s. 209) 

Osud je prezentován ja ko příbuzný k výrazu „su do vi na” společným
morfémem -sud-, jež čtenáře navádí ke zvukovému i významovému
sblížení obou slov. Osud a su do vi na se navíc objevují na neuralgických
místech te x tu – osud v ti tu lu ja ko první a su do vi na ja ko poslední slo vo
celé básně. Je nasnadě, aby vnímatel to to zvukové spojení vy hod no til
ja ko rébus nutný k rozpletení. Přirovnání je v obrazném plánu za loženo
na in ter pre ta ci su do vi ny ja ko temné, čpavé vůně, která ja kožto vůně po
su du zanechává ve víně nes maza tel nou pa chuť podobně ja ko se osud
nesmazatelně a slepě vpi su je do lidských životů, nad ni miž bez ustání
krouží. Etymologická hra na roz klad slo va a efekt paronomázie je
součástí Z ma so pu stu a v ní ob ra zu končícího dne, jenž je vy po do ben
„červánky, | v jichž tratolišti ok no tratí lišty” (s. 211).

V poslední básni sbírky, Ol ze Majakovské, shledáme typičtější
příklad hláskové ira dia ce, kdy opakování hlásky „připravuje” výskyt
klíčového slo va, jež je sémanticky zatížené. Užití hlásky „s” ve tří-
strofické básni gra du je (I. stro fa: Go los, hla sy, se stra; II.: čas, střevíc,
snů, silných, skic) směrem ke strofě třetí:

eč co tu samu věčnost sytí, 
toť láska, která může být 
nejtvrdší kámen slov a bytí […]
                   (s. 212) 

261 262



Věčnost, láska a slo vo (ta to dvo ji ce navíc prostřednictvím hlásky
l) se snoubí do sémanticky „nabitého” triumvirátu, v němž každý
z uvedených motivů lze vy ložit pomocí druhého a které báseň-poctu
sestře básníka Majakovského situují mi mo čas (viz čas mocný ski co-
váním, te dy po uze přibližností a neurčitostí) a aktuální dění, což platí
o te x tech Ka me ni, přicházíš… a Mo za r tian sui ge ne ris20. 

V cy klu Jen pro ně dva se objevují básně s do slo va rozbujelým vý-
skytem instrumentovaných ploch, přičemž sku pi na st je nej frek ven to -
vanější. V básni Je to lik…, která Po led ni úst přímo předchází, není
výskyt této sku pi ny pod ložen jen náhodným zřetelem či ohle dem sta-
tistickým, nýbrž platí, že sku pi na st je přítomna ve slo vech jed nak
silně významově akcentovaných a jed nak, že všechny jed no t ky lze
uspořádat do jediného sémantického po le/okru hu – jedná se o násle-
dující le xi kum: slast, strast, bo lest, zkušenost, ra dost, ce sta a bu do u c -
nost. Báseň Na zahradě využívá sku pi ny st ve vnitřním rýmu, navíc je
pra vi de l nost hláskových opakování podepřena samostatným opa ko-
váním hlásky t: 

To je ta chvíle, jež se žene 
přes  m ů s t e k  sbitý z ptačích  k ů s t e k  
jak ticho trochu vyjevené…
                           (s. 206) 

Pozoruhodným do kla dem příznakového hláskového složení je ve
sledované sbírce vnitřní rým. Ve d le básni Na zahradě jej na le z ne me,
do kon ce zdvojený, v Hourání bouraček – „A přece ještě  v č e r a
drobná p e  r a  štěstí | o míru  š e r a  psa la v těchto do mech” (s. 195).

Ve druhé strofě Na zahradě je po tvrze no dílčí zjištění z úvodu ka -
pi to ly, že to tiž v Záhřmotí je těžiště sémantického dění přesunuto ze
strof na dílčí verše a z nich ještě spíše na izolované slovní jed no t ky či
spojení, akcentující svo ji izo lo va nost a uzavřenost užitím určité, dále
v básni se neobjevivší hlásky či různě modifikované sku pi ny hlásek

(např. ve změněném pořadí). Tak je v první dvo ji ci veršů druhé stro fy
učiněn návrat ke skupině st a k hlásce s: 

Zlé ostří světla v střenku sklaplo, 
jen třísky řas kol součků očí cítíš. 

Zce la zjevná je přítomnost jed no tek s hláskou „ř” v obou verších;
v tom druhém navíc na se be jed no t ky svou hláskovou pod obou
lineárně navazují21, v závěru verše zejména opakováním hlásek s (š),
o, č (c) a dlouhých vokálů. Ve vytčených pasážích sle du je me více než
jen zvu kos led nou se k ven ci chara kteri zova nou stopově shodným či
hláskově podobným opakováním ve spojeních třísky řas a součků očí
cítíš. Významová izo lo va nost potvrzená i odlišnou hláskovou skla d bou
se odvíjí v dalších verších: „a to jak zmlkly do milůstek” s opa kováním
se k ven ce mlk + [i] ve třetím a „ko lo ra tu ry hrášku v luskách” ve verši
čtvrtém, kde vícekrát zaznívají r a sk [šk]. A konečně v po sledním
dvojverší se opa ku je hrdelní h spo lu se labiálou l, opět v iniciální po zi ci:

Hleď, na svůj heligón i hlemýžď přestal hrát 
a sliny vylévá…

Ve d le odlišných hláskových opakování po zo ru je me v básni Na
zahradě také další příznaky izo lo va no sti obrazů – jsou ji mi apo sio pe -
se a náhlá změna výpovědní per spe kti vy ustavující v poslední strofě
subjekt-mluvčího a adresáta (Hleď…) v dialogické potencialitě. Fo r -
ma souřadného navázání ve druhé strofě („a to, jak zmlkly do milůstek 
| […] | a v masných krámcích růží”) je kvůli hete ro gen no sti obrazů
těsnou kolo kabi li tou po uze zdánlivou. Další frekventované sku pi ny
hlásek vesměs podporují efekt nepříjemného, nelibého čtenářského
zážit ku, ať již z důvodů výslovnostních, kdy s obtížemi na va zu je me,
či kvůli nahromadění nelibozvučných sku pin22. 

20 Uveďme ještě jeden zvláštní případ zabarvení širšího kontextu hláskou či
skupinou hlásek. Ve verších „[…] rukávník tvůj zvadlý, | to dynamo, jež nabíjí tě
choulením” vnímáme rozložení dvojice hlásek d a l do dvou slov. 

21 Zvukosled tohoto verše s gradující opakovaností fonémů: ak – třsk – řas – ko
– sočk – očí – cítíš.

22 Pravdou však je, že ne celé Záhřmotí je podrobeno upřednostnění hláskově
ozvláštněného lexika. Situace příznakovost vs. nepříznakovost aktualizovaného
hláskového složení však v této sbírce dostává zcela jiný ráz. Báseň Až k jádrům očí
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Vza to celkovým náhledem, verše Záhřmotí buď svým hláskovým
složením vzbouzejí kakofonické (řídce i eufonické) vyznění přímo –
můžeme se zde s ji sto tou opřít o ex pre si vi tu hlásek – ane bo je nutné
do hle dat hláskoslovný zvu ko s led zpětně, ne boť ten působí méně ná-
padně a spíše jen podvědomě. Vždy záleží na kon te x tu hláskového
složení celé básně, kdy pod vli vem jedné zřetelné in stru men ta ce jsme
scho p ni orien to vat čtenářskou po zo r nost na zvukový plán básně zá-
měrně, čímž mo hou vyvstávat zce la jiné významové sou vi s lo sti a ana -
lo gie. Zce la jiný po hled bu de me jistě zaujímat vůči básni, v níž na le z -
ne me očividné a záměrné spo do by a kde nezáleží na tom, zda se objeví 
na začátku te x tu či na je ho kon ci, ne boť taková záměrnost strhává
čtenářovu po zo r nost kýženým směrem: 

Někdy se zdá, že trs, trs rysů prská 
nad hrstkou srstek
           (Z ma so pu stu, s. 210)

I on znal stud, jenž krvi urdí 
růměnec hněvu nad 
broukáním rukou v haraburdí, 
když naděje má hlad.23 
            (Nad knihou, s. 184) 

Odlišný, a lze s po chy ba mi do dat vůbec-li jaký, sémantický rys
připíšeme veršům z básně Po dešti: 

Leč divé temno nepoleví, 
syrovým masem krmené
                   (s. 196)

Záhřmotí je sbírkou, v níž je orien ta ce na příznakovost hláskového
složení zřejmá na to lik, že v některých básních může být čtenářovo
očekávání směrováno progresivně, tj. způsobem, podobajícím se oče-
kávání téhož metrického uspořádání, vrcholícího například rýmovou
pravidelností. Verše z básně Po dešti by chom v okolí jiných, nepří-
znakově organizovaných textů, a to ne jen Holanových, zřejmě ja ko
hláskově aktualizované ne hod no ti li. Ta kto, byť i jen minimální, vý-
znamové „naladění” můžeme uvedeným veršům, v nichž se hlásky
nepravidelně, ale ve větším počtu opakují, připsat. V básni Po dešti se
o progresivní výskyt nejedná, zde na opak neobvyklý hláskoslovný
sklad dohledáme až zpětně a s pomocí vnitřních i vnějších signálů24.
Báseň Z ma so pu stu je příkladem te x tu, který akcen tu je hláskové slo-
žení v prvé řadě, řekli by chom, až rafinovaným experimentováním. 

působí příznakově, vzhledem k okolnímu, záměrně a zřetelně instrumentovanému
„okolí”, nehledáním zvukových podobností, hraničících v jiných básních sbírky
s až nápadným exhi bi cio nis mem. Volný verš dodává citovaným pasážím na aspektu 
antipoetičnosti, ba až ter mino logi za ce básnického jazyka: „mžiknutí hejna hájí běl-
mo slepých vzduchů, | pernatá mysl klouzá po důvěrném zrcadlení” (s. 207). Záro-
veň však dodáváme, že báseň nevybočuje z kontextu sbírky, neboť si ponechává
výše uvedený příznak rituální řeči, litanického zaříkávání (viz srov. dodržování sto -
po vo sti v obou verších). 

23 V první z ukázek (Z masopustu) sledujeme velmi podstatný kontrast mezi
výpovědí věty hlavní, směřující k nikterak netradičnímu, lyrickému pocitu, byť
objektivizovanému třetím singulárem („Někdy se zdá”), a následnou vedlejší větou,
v níž je „zaumným” jazykem vysloveno doplnění věty hlavní. Doplnění směřuje,
v důsledku anaforického opakování hlásky r v podobných si skupinách, k rozostření
významu a nesubjektivní abstrakci, v níž je v prvním plánu upřena pozornost na hlás-
kový zvukosled. Takto je dosaženo (a platí to o sbírce jako celku) primárně jedno-
značně reflektovatelného rozdílu mezi jakýmsi „náběhem” k tradiční lyrické situaci

a jejím rozmělněním v aktualizovaných nositelích (denotátech) básnické mluvy.
J. Opelík odkazuje k neologismům, archaismům, dialektismům, rusismům či odbor- 
ným termínům (viz verše „Svit louží vykroucený v pružné ligatury | začíná mlsat
z tvého ostýchání” z básně Po dešti; s. 196); ke zmíněnému srov. Opelík 2004,
s. 52). Ve druhé ukázce sledujeme opakování skupiny ru a hlásky h. Instrumen-
tována je celá strofa; zřetelněji vystupuje do popředí dvojí užití přesahu (urdí/rů-
měnec; nad/broukáním), jež opakovaně situuje na pozici prvního slova ve druhém
a třetím verši skupinu ru. Třetí verš se díky tomuto efektu stává nejexplicitněji
možným poukazem na zmíněnou hláskovou skupinu, neboť ta je součástí všech
slov ve verši obsažených vyjma předložky (broukáním rukou v haraburdí). 

24 Mezi externí signály řadíme kontext celé sbírky, vnitřními rozumíme umístění
citovaných veršů na pozici pointy (vůbec v celé sbírce až drtivým počtem převažuje
uvození pointy odporovací částicí leč), k níž je upřena vnímatelova pozornost
výrazněji; dále těsnou blízkost veršů, v nichž se opakují hlásky ř a v („Nejbližší
z výmluv boří kře a neví, | jak vystřídat se v ženě se sochou”) a přítomnost ter-
minologického jazyka v této básni (slova typu ligatury, falzet), který sám o sobě
akcentuje význam nižších jednotek než jsou slova. 
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Ex pre si vi tu hlásky r naznačily výše uvedené ukázky; není to však
po uze ta to hláska, která by ovlivňovala okolí svým převážně záporně
po ciťovaným významovým sym bo li s mem. Jak jsme již uve d li, tla ku
to ho to kakofonického zvukového dete rmi ni s mu (ve vyšším „patře”
složek díla by chom ve vzájemném vli vu shledávali přechod ze sno-
vého prodlévání v tvůrčích fantazijních krajinách do „vystřízlivění”
reálného a statického „nečasu”) podléhají i hlásky buď na pozadí
běžné řeči vyskytující se ojediněle, ne bo hlásky expresivně neutrální,
které sa my o sobě prožitek li bo sti/ne li bo sti nevzbuzují25. Ta kto je vy -
z d vižena hláska c, které by chom pod le úzu připisovali významové
naladění zdrobnělosti či něhy. Ve zmíněné básni však vliv ka ko fo nic-
kého okolí pod ro bu je verše, obsahující tu to hlásku, významu povrch-
ní, vyčpělé a po uze předstírající, náhražkové masopustní atmosféry: 

Po malé chvíli úsměv odklápí 
puklici tváře 
a málo dbá, že odtud vy ra zi la pára 
vařených li cho tek, 
jež letí k stěně, kde už dávno 
pod jódem mušinců až do čpění 
se cuká zrcadlo…
                     (s. 210) 

Domníváme se, že připisovat hlásce c(č) zvýšený podíl na význa-
movém chvění příslušných pasáží, by by lo nadinterpretací26, nicméně
po uka zu je me na zdůraznění jed no tek a celého kon te x tu, v němž se
hláska opa ku je. 

Vyvazování tradičních symbolů-emblémů z je jich ustálených (ly -
rických) významů se po tvrzu je v návaznosti na ironicko-expresivní
kon text, antipoetičnost a významové rozmělnění, je jichž součástí je
„mumlavá a mumlající řeč” převážně kakofonických hláskových spo -
dob. Od ka zu je me na výše po stu lova nou vul ga ri za ci klasických po -
etických motivů a zhrubělé le xi kum (viz báseň Předjarní svítání).
V básni Z ma so pu stu jsou eufonické souzvukování a příslušnost le xi -
ka ke kladnému sémantickému po li uzemněny obhroublým ironizová- 
ním tanečního re je ve třetím verši, kde je ta nec žen zpo do ben ja ko
„kroužení”. Významová neurčitost a bezcílnost „kroužení” re zo nu je
se zastřešujícím monotématem básní Záhřmotí, tvar „škvařených”
pak dodává jak svojí hláskovou skla d bou, tak významem, nelibý
emoční pod text těkavosti a roz ru chu. Genitivní me ta fo ra „máslo val-
číků” zce lu je ironické ponížení původně vznešených motivů a emblé-
mů. Do sku pi ny takových symbolů v básni Z ma so pu stu patří noc, zde
taktéž odpoetizovaná, včetně svých „tradičních” doprovodných ko m -
po nentů – lu ny a červánků: 

Noc zatím možná strhává už s palce nehet lůny 
až na červánky, […]
                               (s. 211) 

Při zmínce o sym bo lu no ci od ka zu je me k sémantickým opozicím,
konstituujícím Holanův básnický svět. Opo zi ce v něm zda le ka ne fi gu- 
rují ja ko jed nou provždy dané. V Záhřmotí je noc jed nou mo ti vem
uchráněné možno sti snít, te dy podílet se na dění dle vlastní vůle (tak je 
to mu v této básni27); podruhé noc představuje plnost te mno sti a neo -
dvola tel no sti a je vztažena k temnotě vesmíru, těmito si la mi ničeného:

a nahoře? Ne, vesmír nebyl by tak nocí, 
kdyby se ničil méně jasnou mukou…
          (Na nepaměť je pozdě..., s. 202) 

25 Což můžeme uvést do sou vi s lo sti zejména s výslovnostní realizací, buď
obtížnou či jed no du chou, jak naznačil např. rozbor verše z Blouznivého vějíře, kde
jsme sledovali sémantický potenciál hlásek v objektivní, subjektivní a časové
dimenzi v sou vi s lo sti s artikulací. Obecně však ať už čtenář, poetolog či fonetik
bude jako nelibé či jako hlásky, vzbuzující negativní významový pocit, hodnotit
hlásky velární a laryngální (h, g, ch) nebo vibrant r. 

26 Interpretací v konečném důsledku vždy se opírající o význam slov, kterému
hlásky samotné podléhají.

27 Naproti tomu opozitum den představuje v analyzované básni nevítaný čas, kdy 
snění je u konce. 
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Pointě, dokládající zaměnitelnost hodnocení motivů a symbolů
v rámci sémantických opozic, v textu předchází te ma ti za ce NE ja s no sti
a NEsro zumi tel no sti28 vyprázdněného času prostřednictvím rozměl-
nění významu v abs tra kci uměle utvářených instrumentovaných ploch:

Pět křepkých skořápek se skoře kolébá29 
na pustém náměstí, 
jak do nich ťuká nehet bezroučky. 

Kout okouní a vzruchy morousují, […]

Zvýšené nahromadění hlásky r se v Záhřmotí stává nejnápadněj-
ším do kla dem aktu a li za ce záměrné nelibozvučnosti. Z četných přípa-
dů uvádíme verše z oddílu Děvčátko: 

Leč v kor no u t ku z těch přání-plev 
po kro u t ka jedna zbyla 
a číhá jako mra v ko lev… 
Nevadí… Přec jsem víla!
                    (s. 182) 

Zde v básni Mlsající, v níž je tematizována, stejně ja ko v celém
oddílu, to u ha po světě bez daností, po fantazijním snění, gra du je ve
tro ji ci podobně znějících sub stan tiv30 významový po hyb po ose ko r -
no ute k-pokrou tka-mrav ko lev směrem od hřejivého vlastnění přes
znehodnocení, ztrátu iluzí k proměně v odcizené nebezpečí a ohro-
žení. Zde je pa tr no, jak je čtenář v podobně znějících slo vech, spjatých 
příslušností k témuž slovnímu dru hu, nu cen od ha lo vat silné význa-
mové nu an ce. Závěrečná po in ta básně Nad kni hou („Jsme, čím je žal
a strast a dra ma, | ka to r ga31 srdce v šachtách dnů”) patří me zi básníko-

vy autocitáty. Slo va, v nichž opakovaně zaznívá hláska r, jsou si blízká 
po lo hou a jsou příbuzná i po stránce významové. Užití prvního plurálu 
ve finální sen ten ci souvisí, počínaje sbírkou Ka me ni, přicházíš…,
s vpádem vnějšího světa do Ho la no vy po ezie32. Příznačná je až pro -
klamovaná nesu bje kti v nost, zde v básni prezentovaná er- fo r mou.
Mluvčí-subjekt vstu pu je do dění básně až v závěru, avšak ne v první
osobě singuláru, ale pro ka zu je příslušnost k ce l ku, je „po uze” jedním
z mnohačetného da vu a přitom současně se z něj ja ko rétor „gnó mi c -
ky” vyčleňuje. Ve d le hlásky r je v kakofonických souzvucích kla den
důraz na aty pi c kou hlásku „ch”. Zatímco ještě v předchozí dvo ji ci
sbírek objevíme po uze tva ry slov chmurný a ro u cho, v Záhřmotí
narazíme na osm případů užití této hlásky33 – ve d le opakující se chmu -
ry jsou to dále střemcha (2x; z to ho jed nou v syn ta g ma tu „zčechraná
střemcha”), nezachumlání, choulení, chiméra, včetně nej komp li ko va- 
nějšího případu z Hourání bouraček s ch na anaforické po zi ci: 

Chvil chundelaté chichotání s chutí
                      (s. 195) 

To, co se zdá být na úrovni hlásek experi mentem -po ku sem, jak
přenést důraz ze slov na nižší jed no t ky, vyrůstá na rovině významu ve

28 Oproti jediné jistotě: zřetelným mukám.
29 Záměrnost a artificiálnost je podpořena paronomázií skořápek-skoře. Kurzívou

zvýraznil L.N.
30 Jedná se o preferování téhož slovního druhu. První dva výrazy se liší jen ve třech

hláskách, se třetím mají společné hlásky o, r a k. Kurzívou zvýraznil L.N.
31 I tu Holan nevynechává možnost aktu a li za ce, když tentokrát využívá rusismu,

jejž k příslušnosti ke kontextu opravňuje hláskové složení a utajený význam

cizojazyčného slova. Katorga je výraz pro pracovní tábor z dob sta li ni s mu. Obraz
tedy vyznívá jako těžká denní „práce” srdce, tlak na emoce, nároky na cit a potý-
kání se s nepříjemnými prožitky. 

32 Druhý singulár je v básních Vladimíra Holana spíše předstupněm k prvnímu
plurálu. V příslovích nebo gnómech nei den tifi ku je jedince s celkem, s příslušností ke
kolektivu, ale oslovuje (kromě již komentovaných případů sebeoslovení) obecně,
obecného adresáta v tom smyslu, že poučení nebo zjištění se potenciálně týká kaž-
dého z nás. 

33 Je příznačné, že v cyklu Jen pro ně dva (stejně jako v případě hlásky r a ostatních 
závažných kakofonických případů in stru men ta ce ve sbírce) je přítomno sedm dokla-
dů v sérii patnácti po sobě jdoucích básní z celkových pětadvaceti, zatímco v cyklu
A teprve… zaznamenáme jen jediný výskyt, a to ještě se zcela nevýraznou negativní
konotací („všechno je náhle nezachumlání” – báseň Zrození motýla). Potvrzuje to
výraznou propast mezi oběma cykly spočívající ve využití prostředků hláskové in -
stru men ta ce. 
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ste reo typ, v zavinuté abs tra kce34, které však ve výsledku, v náhledu na 
izolované pasáže veršů či do kon ce ce lek básně, ne sou význam poměr- 
ně přesný. V sou vi s lo sti s příznakovým hláskovým složením básně
Z ma so pu stu a v návaznosti na vyřčený dílčí závěr ohledně výskytu
hlásky c v netradičním významovém naladění doplňme, že také veršo- 
vé pasáže za ložené na opakování hlásek p a s by v odlišně te ma ti c ky
vybaveném kon te x tu nabývaly významového zřetele eufonického: 

Ale jak sladce sukně žen 
sbírají pěnu pěn 
s kroužení škvařených na másle valčíků!
                          (s. 211) 

Ta kto, navíc na vzdo ry sémantickému po li jednoznačně kladnému
(z ob la sti až ireálně sentimentální – jed no t ky sla d ce, sukně žen, pěna
pěn), spadají do úhrnného rámce (zřetelně ironizovaného pro vo ka tiv-
ním eufonickým ape lem) vševládnoucí kakofonické abs tra kce vypl-
ňující a nahrazující významové va ku um fiktivního časoprostoru bás-
ně, což platí o sledování účelu hláskové in stru men ta ce ve sbírce Záhř-
motí obecně.

Prameny

H o l a n  V., 1999, Jeskyně slov. Spisy 1; eds. V. Justl, Pavel Chalupa. Praha–Lito-
myšl, Paseka, [1965].

H o l a n  V., 2000, Ale je hudba. Spisy 2; eds. V. Justl, Pavel Chalupa. Praha–Lito-
myšl, Paseka, [1968].

H o l a n  V., 2000, Lamento. Spisy 3; eds. V. Justl, Pavel Chalupa. Praha–Litomyšl,
Paseka, [1970].

H o l a n  V., 2001, Dokumenty. Spisy 6; eds. V. Justl, Pavel Chalupa. Praha–Lito-
myšl, Paseka, [1976].

H o l a n  V., 2002, Příběhy. Spisy 7; eds. V. Justl, Pavel Chalupa. Praha–Litomyšl,
Paseka, [1970].

H o l a n  V., 2006, Bagately. Spisy 10; eds. V. Justl, Pavel Chalupa. Praha–Litomyšl,
Paseka, [1988].
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Ale ksan dra PAJĄK

Opo le

Ka rel Hy nek Mácha a hi sto ria

Dla hi sto ry ka li te ra tu ry, któ re go in te re su je jed no z klu czo wych dla
cze skiej ku l tu ry za gad nień, ja kim jest spór o sens cze skich dzie jów,
pro ble mem za wsze wzbu dzającym cie ka wość ba dawczą po zo sta nie
post rze ga nie przeszłości w ró ż nych mo men tach pro ce su histo ryczno -
litera ckie go. W ro ku, w któ rym przy pa da dwu se t na rocznica uro dzin
Ka r la Hyn ka Máchy chciałabym przy j rzeć się bli żej te mu te ma to wi
w twó r czo ści naj wię ksze go cze skie go ro man ty ka. Ma te riałem umo ż -
li wiającym ana li zę jest prze de wszy stkim kró t ki tekst pod ty tułem
Křivoklad. W cen trum zain tere so wa nia znajduje się mo ty wa cja wy bo -
ru bo ha te rów, po nie waż w od ró ż nie niu od wcze ś nie j szej twó r czo ści
pre ro man tycz nej to właś nie po stać – kre o wa na w ciągłym na pię ciu
wo bec świa ta zew nę trz ne go – do mi nu je nad całą ko m po zycją (Vodič-
ka 1994, s. 353). Za trzy mam się rów nież kró t ko nad wątka mi bez po -
śred nio związa ny mi z au to rskim ro zu mie niem hi sto rii na ro do wej.

Na wstę pie trze ba za uwa żyć, że Mácha two rzy w cza sie, kie dy do -
pie ro za czy na ro dzić się cze ska pro za hi sto ry cz na, cze go do wo dem
mo że być ów cze s na re fle k sja kry ty cz na Václava Kli menta Kli c pe ry
za wa r ta w przed mo wie do włas ne go opo wia da nia hi sto rycz ne go
Točník1. Jej główną tre ścią było po bożne ży cze nie, by dzie je oj czy ste
stały się dla cze skich pi sa rzy nie wy cze r paną skar b nicą in spi ra cji, by
Cze chy w ko ń cu do cze kały się swe go Wa l te ra Scot ta. Nie był to
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1 „V našich dějinách je hojnost velikánských předmětů. V Hájkovi je třeba čísti;
od Kroka pak začiti, a každý vývoda, každý kníže dá se kouzelně po eti c ky ob ra zo -
va ti, a když se mimo to každý z nich dozadu jen postaví, tu se opět kol a kolem nich 
celé světy básnické ustvořiti dají” (cyt. za: Kolar 1978, s. 527).

V a ň k o v á  I., 1993, To strom anebo kámen mlčí (Reflexe mlčení a vyslovení v poezii
Vladimíra Holana). In: Mlčení a ticho v komunikaci a v umělecké reflexi.
Praha.

Sum ma ry

The aco u stic layer of Vladimír Holan´s poetry pro vi des its readers and po eto lo -
gists with a new se man tic po ten tial which must be in te gra ted into the total se man tics
of the work of art itself. That is why we place pro po rtion of in stru men ta tion of sounds
into the centre of Holan´s in ten tio nal mo di fi ca tion of aco u stic layer in his poems. Aim 
of the ar ti c le is to find re le vant re pe ti tions and sound con fi gu ra tions in the spheres of
iso la ted words, lines of poetry, stro p hes or col le c tion of poems. We proceed from the
as su m p tion that every li te ra ry work of art consists of words which are ar ti sti cal ly sty -
li zed and that it always holds a se man tic sign. Fur the r mo re, we try to draw at ten tion,
on the basis of a de ta i led ana ly sis of in di vi du al col le c tions of poems, to or ga ni sa tion
of vocals and con so nants and their con fi gu ra tions. We aim to de scri be the way it
becomes, more or less, a self - suf fi cient element of co m po si tion. In the col le c tion of
poems Záhřmotí pu b li s hed in 1940 the im po r tan ce of status of sound or che stra tion is
the most serious in co m pa ri son with Holan´s other works. Here, the ca co p ho ny effects 
do mi na te and through their abstract cha ra c ter they fill and sub sti tu te se man tic gaps in
a fi c ti cio us spa ce - ti me of poems in Záhřmotí. 



pogląd odo so b nio ny. W po do bnym to nie, ta k że od wołując się do
szko c kie go „oj ca” pro zy hi sto ry cz nej, Jo sef Kra so s lav Chme lenský
ape lo wał o po etę ro man tycz ne go, któ ry otwo rzy wszy księ gę hi sto rii,
pa trio ty cz ne pra wdy by zeń cze r pał (Hysek 1926, s. 112), akcen tując
wa gę te go ro dza ju twó r czo ści wo bec bra ku kom p le t nej hi sto rii oj czy ź -
nia nej. 

Na ni wie stri c te li te ra c kiej tym, któ ry w zna cz nej mie rze to ro wał
dro gę Wa l te ra Scot ta do li te ra tu ry cze skiej był Jo sef Ka je tan Tyl. Re a -
gując na ar ty kuł pod dający w wątpli wość ce lo wość za po zna nia cze -
skie go czy te l ni ka z dziełem pre ku r so ra pro zy hi sto ry cz nej, zajął się
pracą nad Ivan hoe (dużą część tłuma cze nia opu b li ko wał we „Vla sti -
mi lu”; Hysek 1926, s. 113). Nie co wcześniej – w  1834 r. – uka zał się
ar ty kuł Františka Čelakovskiego na te mat au to ra Wa we r ley oraz je go
przekład Pa ni Je zio ra. O ile, założy ciel nowo cze s ne go cze skie go te a -
tru nie odniósł wie l kich su kce sów na po lu be le try sty ki hi sto ry cz nej,
o ty le swą dość cha o tyczną twó r czo ścią zwró cił uwa gę współcze s -
nych na jej za gad nie nie.

Zwrot ku hi sto ryz mo wi wy ni kał rów nież ży wo t nie z pro gra mu od -
ro dze nia na ro do we go. W po dej ściu do cze skiej hi sto rii od bi jał się
cały cha ra kter ru chu, któ ry w dzie jach oj czy s tych i ję zy ku po szu ki wał 
ar gu men tów dla po dej mo wa nych sta rań bu dzi cie l skich (Čornej
1986b, s. 123). Jed no cze ś nie wa r to za uwa żyć, że w ba da niach Vla di -
mi ra Ma cu ry (Znamení zro du. České národní obrození ja ko kulturní
typ) kwe stia ta zo stała po tra kto wa na jako swe go ro dza ju mi sty fika cyj -
na gra, kon cen trująca się na pro ble mie ide a li zacji przeszłości i pró -
bach kre a cji nie ist niejącej rze czy wi sto ści li te ra c kiej sprzed wie ków.
Wy ni kało to z jed nej stro ny z uczu cio we go i dość swo bod ne go po dej -
ścia do włas nych dzie jów chara ktery stycz ne go nie ty l ko dla cze skich
pa trio tów, z dru giej zaś było kon se k wencją nie do sta tecz nej świa do -
mo ści hi sto ry cz nej oraz bra ku rze te l nej wie dzy, kry ty cz ne go po dej -
ścia do opra co wań i ma te riałów źródłowych – wszak hi sto ry kiem był
prze cież je dy nie František Palacký! Stąd można wręcz mó wić o ahi -
sto ry cz nym hi sto ry z mie cze skie go od ro dze nia na ro do we go (Čornej
1986a, s. 196).

Jak za uwa żają Zdeněk Hrba ta i Ma r tin Procházka (Hrba ta, Pro cha -
z ka 2005, s. 214), już He gel łączył ro man tyzm z po wsta niem chrze ści -
ja ń stwa i śred nio wieczną ku l turą ry cerską, przez co na dał mu wy miar
hi sto ry cz ny. Jed no cze ś nie jed nak pod kre ślał, że sztu ka ro man ty cz na
jest w swej isto cie ukie run ko wa na ku przyszłości. Przeszłość mo że
być tra kto wa na dwo ja ko: ja ko naj wy ższa wa r tość, któ ra we współcze -
s no ści pełni ro lę wzo r co we go ideału oraz ja ko na za wsze utra co ny
świat, któ re go po zo stałości na le ży tra kto wać z czcią do rów nującą ku -
l to wi re li gij ne mu. W kon te k ście tym czę sto mó wi się rów nież o sa kra -
li za cji dzie jów.

„Věčnost” této monumentální mi nu lo sti spočívá v tom, že je dokonalým celkem,
k němuž odkazují jednotlivé stopy – mýty, slovesné památky, torza soch a zříceniny.
V tomto kon te x tu je ro man ti s mus chápán jako umění zaměřené do mi nu lo sti a za-
chycující pomoci ima gi na ce zdání či odlesk ztraceného ideálního světa (Hrbata, Pro -
cha z ka 2005, s. 214).

Cha ra kte ry sty ka ta dość do brze od da je sto su nek cze skie go po ety
do hi sto rii. Szcze gólną estymą ob da rzył on epo kę śred nio wie cza. Re -
a li zo wało się to, co naj mniej w dwóch płasz czy z nach. Z jed nej stro ny
był to wy bór te ma ty ki pro zy hi sto ry cz nej w zna cz nej mie rze osa dzo ny 
w cza sach wie ków śred nich oraz fa s cy na cja sta ry mi za mka mi, a zwła- 
sz cza ich ru i na mi. Po zo stałości da w nej wie l kiej hi sto rii – te raz leżące
w gru zach – na le żały do ty po wych lo ci com mu nes krajo bra zu ro man -
tycz ne go. Ule gając ów cze s nej mo dzie pa nującej w Eu ro pie, któ rej nie 
opa r li się rów nież in ni działacze od ro dze nio wi, po szedł jed nak Mácha
da lej. Dla nich były to głów nie wy cie cz ki krajo zna w cze wy ni kające
z ko nie cz no ści po zna nia wszy stkich śla dów cze sko ści, dla nie go zaś
były to ra czej wy pra wy w po szu ki wa niu in spi ra cji, czę sto pod ró że po -
za gra ni ce cza su, gdzie przeszłość pro wa dziła dia log z przyszłością2.
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2 „V prostředí po zvo l na se rozpadávající gotické klenby vyvstával rozpor mezi
domněle slavnou minulostí a neu spo koji vou přítomností, nedopřávající rozlet
tužbám in di vi dua, zvláště naléhavě a vyvolával mučivý pocit beznaděje a zmaru.
Právě evokace tohoto vytržení, v němž se dá jen těžko rozlišit sty li za ce od bytostné
potřeby, byla hlavním důvodem Máchových cest na české hrady. Nepřekvapí proto, 



Jak po ka zują ana li zy Pe tra Čorneja (1986b, s. 140), Mácha w od ró -
ż nie niu od współcze s nych so bie „bu dzi cie li”, któ rzy szczy to we mo -
men ty cze skiej przeszłości wi dzie li w epo ce bu do wa nia cze skiej pa ń -
stwo wo ści, w la tach pa no wa nia osta t nich Prze my śli dów i złotym wie -
ku Ve le s lavína (apo te o za ta była wi do cz na głów nie w nu r cie ję zy ko -
wym), ów szczyt do strze gał ra czej na sa mym początku cze skiej hi sto -
rii. Okres ten za tem mo ż na by scha rakte ry zo wać, posługując się Pa -
točkowską ka te go rią wie l ko ści. To u sa me go za ra nia cze skich dzie jów 
– w dy na stii Prze my śli dów – cze ski au tor upa try wał naj wy ższe go na -
pię cia, ma ksi mum roz wo ju, po któ rym od ro ku 1306 cze ska hi sto ria
nie od wra cal nie obie ra ten den cję ma lejącą. W du żej mie rze ta kie po-
strze ga nie było efe ktem cho ć by go r li wej le ktu ry Rę ko pi sów Królo -
wodwo r skie go i Zielo nogó r skie go, cze go do wo dem mogą być czę sto
wyko rzy sty wa ne z nich mot ta – ta k że w Křivokladzie. Obok wspo -
mnia nych już fal sy fi ka tów rę ko pi sów ma te riałem „hi sto ry cz nym”
były w du żej mie rze Kro ni ka česká Václava Hájka z Libočan3, Píseň
vyšehradská, Slávy dce ra Kolára, pro zy Lin dy i przy wołany już
Točník Kli c pe ry. Sa mo wy li cze nie po ka zu je, że są to źródła da le kie od 
rze czy wi sto ści hi sto ry cz nej – dość przy po mnieć znaną te zę Pa la c kie -
go o „szkod ni ku” cze skiej hi sto rii, ja kim był dlań właśnie au tor wspo -
mnia nej kro ni ki. Do dać jed na k że na le ży, że zwłasz cza Hájek był dla
Máchy ra czej in spi racją niż źródłem hi sto ry cz nym (por. cy tat umie sz -
czo ny w przy pi sie). Jed no cze ś nie wi dać wy ra ź nie, że te ksty te w du -
żej mie rze stały u początków po wsta wa nia i fun kcjo no wa nia mi tu
o wie l kiej przeszłości na ro do wej, wy rosłego w od po wie dzi na zapo -

trze bo wa nie społecz ne (Čornej 1986b, s. 195). Wspó l ny punkt wyj -
ścia nie przesądził jed nak o jed na ko wej in ter pre ta cji przeszłości. Wię -
kszość „bu dzi cie li” oparła swój pro gram o ideę po wro tu do przeszłoś- 
ci w prze ko na niu o cy kli cz no ści ja ko za sa dzie rządzącej świa tem.
Dla te go twó r cy od ro dze nio wi wi dzie li w przeszłości ki l ka mo men tów 
szczy to wych, a dla Máchy owym mo men tem wie l ko ści był sam po-
czątek cze skich dzie jów, bo był on – po do b nie jak Palacký – zwo len -
ni kem li nea r ne go upływu cza su (Čornej 1986b, s. 197). Przy j rzy j my
się za tem, jak owa „prze my śli dz ka to na cja” (F. Všetička) rea li zo wa na
jest w Křivokladzie. 

O ge ne zie utwo ru mó wi sam po eta w iro ni cz nym posłowiu sty li zo -
wa nym na roz mo wę: 

Že povídka ta zcela ukončena není, připouštím — ačkoli celý smysl svůj a ideu
hlavní roz ve de nou má — neboť povídka ta jest jen výjimek z větší práce, kteráž,
sestávající ze čtyř neb pěti povídek, po hradech, na kterýchžto se děj koná, svůj název
beroucích, teprve celý román pod názvem „Kat” v sobě uzavírá (cyt. za: Janský, Jirát
1947, s. 9). 

Do dać na le ży, że cykl ów miał się składać z czę ści: Va l dek,
Křivoklad, Vyšehrad, Karlův Týn. W spu ści ź nie au to ra za cho wały się
je dy nie nie spó j ne fra g men ty bądź szki ce, pla ny, no ta t ki do ko le j nych
to mów. Ty tułowa po stać miała być osią sca lającą, choć jej ro la na pod -
sta wie za cho wa nych ury w ków nie jest zu pełnie ja s na. Po na pi sa niu
je dy nej w mia rę pełnej i za mknię tej czę ści czy li właś nie opo wia da nia
Křivoklad (1834), któ ra uka zy wała się pie r wo t nie w od cin kach w cza -
so pi śmie „Květy”, au tor Ma ja stra cił zain tere so wa nie na pi sa niem
całości (Všetička 1969, s. 35).

Kry ty cz ne po dej ście do przeszłości za wa r te jest już w sa mej eks -
po zy cji, gdy gę sta mgła ota czająca oko li ce za mku jest pre te kstem do
re fle ksji na te mat sta nu współcze s ne go, wy po wie dzia nej przez jed ne -
go z drwa li, pro wadzących roz mo wę – Však sko ro jest čas, aby nad
českou zemí, již jed nou vyšel jasný den. Mo ż na tę me to ni miczną wy -
po wiedź od nieść do cha o su pa nujące go w kró le stwie cze skim. Zasy -
gna lizo wa na zo sta je rów nież isto t na kwe stia, jaką jest upa dek au to ry -
te tu kró le wskie go: Pra ha teď více vládne, nežli král Václav, jenž se
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že básník sice důvěrně znal četné hradní objekty jako málokdo, ale o jejich skuteč-
né hi sto rii, s výjimkou Pražského hradu a Karlštejna, toho mnoho nevěděl a bez
systematického studia pramenů ani vědět nemohl” (Čornej 1986a, s. 194).

3 O tejże miał jakoby powiedzieć Sabinie: „Hájkova kronika je nejpěknější román
český aneb chceme-li nejladnější sbírka povídek a pověstí. Nevím zdali Walter Scott
na anglický lid více působí, nežli Hájek na český. Co tam nestojí, toho se čtenář
snadno domyslí. Kýžbychom se takového románu u nás dočkali, který by tak rázně
k českým srdcím mluvil, jako spis Hájkův. Přiučuji se jeho slohu – nevím, zdali mi
možná bude, abych ho dostihnul” (cyt za: Vodička 1940, s. 84).



déle po vězeních toulá, než na trůnu sedí. Dzię ki te mu czy te l nik
wciągnię ty po zo sta je w pro ble ma ty kę utwo ru i po zna je dwóch głów -
nych pro ta go ni stów te kstu: kró la, „jak jej Pražané jmenují lenivý”,
czy li Wacława IV (1378–1419) i po zo stające go w bli skich z nim re la -
cjach ka ta. Te dwie po sta cie wy ra ź nie do mi nują nad całym te kstem,
przy czym dokład na ana li za wy zna cza kró lo wi pry mat w czę ści pie r -
wszej, a ka tu – w dru giej (Všetička 1969, s. 34). Jak za uwa żył już F.X.
Šalda: 

[...] na dvojím kon tra stu ryze abstraktním stavěna a rozlišena jest tato dvojíce: oba
jsou lidé nitra zcela disharmonického, v obou se mísí a bojuje spolu živel nízký
s živlem ušlechtilým – ale vedle toho kontrastují se sebou, ač jsou si příbuzní,
a kontrastují spolu ovšem zcela abstraktně: kat je synem obra zot vor no sti, Václav –
rozumu (Šalda 1950, s. 49).

Nie skom pli ko waną fa bułę tworzy właści wie epizod uwię zie nia
obu bo ha te rów na za mku Křivoklát, na stę p nie ich ucie czka stamtąd.
Pa rę tę uzu pełnia je sz cze pię k na Mi la da, któ rej oj ca przed la ty na roz -
kaz wład cy ściął kat, sam stając się jed no cze ś nie oj cem jej dzie cka.
Po ma ga wię ź niom uciec, a na jej po grze bie za czy na wy ja ś niać się za -
ga d ka po cho dze nia ka ta. Bar dziej znacząca jest jed nak pa ra król – kat.

Już wy bór bo ha te ra – wład cy stojące go w cie niu swo je go wie l kie -
go oj ca – Ka ro la IV „oj ca oj czy z ny” – trze cie go z dy na stii Lu ksem bu -
r gów na cze skim tro nie właści wie w przy pa d ku Máchy nie dzi wi. To
pa nujący, któ ry bu dził chy ba naj wię cej kon tro we r sji, a co naj mniej do
cza sów współcze s nych au to ro wi w ró ż nych epo kach, w za le ż no ści od
wie lu czyn ni ków po li ty cz nych, wy zna nio wych, ideo lo gi cz nych był
bar dzo skra j nie oce nia ny. Po po stać tę się ga no chę t nie w li te ra tu rze
pię k nej za rów no w XIX jak i XX wie ku4. Za pe w ne przy czy nił się do
te go nie ja ko pod wó j ny ob raz, z ja kim ma my do czy nie nia. Z jed nej
stro ny to okru t ny, chi me ry cz ny, za pa l czy wy wład ca, od dający się na -
mię t nie my śli stwu, z dru giej zaś to spra wie d li wy mo na r cha, karzący

nie ucz ci wość, sym pa ty zujący z bie dotą. Pi sa rze ro man ty cz ni połą-
czy li w jed no dwa le gen da r ne krę gi, któ re aż do ko ń ca XVIII wie ku
wy ra stały wo kół pa nujące go. Pie r wszym z nich był rex iu stus – wład -
ca spra wie d li wy, dru gim ty ran. Oba te wy ob ra że nia mo ż na od na leźć,
re kon stru ując hi sto ry cz ny wi ze ru nek Wacława IV. W ro li ty ra na wy -
stę po wał prze de wszy stkim w pi śmien ni c twie kato li c kie go kle ru, na
co „zasłużył” so bie, roz wiązując kon flikt z arcy bi sku pem Ja nem
z Jenšte j na przez wy da nie roz ka zu uto pie nia je go ge ne ral ne go wi ka -
riu sza Ja na z Po mu ku. W kon we ncji li te ra c kiej za tem po rów ny wa no
kró la do wład ców Sta re go Te sta men tu: Sa u la, Nabu cho dono zo ra, Ro -
bo a ma, przy czym ta osta t nia ko m pa ra cja była wzmo c nio na pod wó j -
nie, bo zły wład ca był prze cież sy nem mądre go Sa lo mo na. Nie dzi wi
więc na wet fakt, że przez mar ki za de Sa de jest on uz na ny za jed ne go
z naj wię kszych okru t ni ków lu dz ko ści, zna lazłszy się w do bo ro wym
to wa rzy stwie ce sa rza Ne ro na. Roz sze rzający się re pe r tu ar ne ga ty w -
nych cech przy pi sy wa nych pa nujące mu do pro wa dził na wet do te go,
że się g nię to po ob raz za żyłości po mię dzy mo narchą a ka tem (opi saną
do pie ro po śmie r ci wład cy w źródłach ob cej pro we nie ncji), któ ry po -
tem zaczął żyć włas nym ży ciem ta k że w cze skich opra co wa niach,
cho ć by u Hájka i stał się in spi racją dla Máchy. Tak na ro dziła się le gen -
da, u któ rej pod staw stał czy te l ny ta k że dla nie wy kształco nej czę ści
śred nio wiecz ne go społecze ń stwa ob raz tyra na- prze ślado wcy chrze -
ści jan, pogłębio ny przez opo zy cję wzniosłości i upa d ku. Dla rów no -
wa gi – zu pełnie in ny wi ze ru nek wyłania się ze źró deł hu sy c kich,
gdzie Wacław IV, przy naj mniej w czę ści swe go pa no wa nia jest
władcą z Bo żej łaski, re a li zującym mo del spra wied li we go pa nujące -
go, sprzy jające go rodzące mu się wy zna niu. Już sa mo współist nie nie
tych dwóch ob ra zów mu siało czy nić kró la po ciągającym te ma tem.
Być mo że rów nież wpływ na wy bór au to ra Cy ga nów miał ta k że li te ra -
cki pra wzór, ja ki dał Wa l ter Scott w swo ich pro zach hi sto ry cz nych
(Ivan hoe, Qu en tin Du re wand), się gając właś nie po pa rę król – kat
(Krejčí 1975, s. 125).

W in ter pre ta cji Máchy bar dziej za le ż ny od swo je go ko m pa na zda -
je się być wład ca, sta le zaprzątający so bie my śli tym, co ro bi je go
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4 Artykuł P. Čorneja (1985, nr 4, s. 408–423), dalej służący za podstawę re kon -
stru kcji obrazu władcy w czeskiej li te ra tu rze i hi sto rio gra fii, przynosi również wy li -
cze nie tekstów beletrystycznych, których był bohaterem.



druh. Re la cja ta jest nie co para do ksa l na, bo to prze cież Václav –
według służ by za mko wej – ra no nie szczę ś ni ka ska rze, ten że roz kaz
na stę p nie zo sta nie wy ko na ny przez ka ta, a wie czo rem z te go po wo du
upiją się obaj do nie przy to mno ści. Za żyłość tę pod kre śla je sz cze do -
da t ko wo to, że mo na r cha jest oj cem chrze st nym po to m ka swe go to -
wa rzy sza (je go matką, jak się oka że jest Mi la da). Václav nie ma l że
brzy dzi się swo je go do sto je ń stwa, a jed no cze ś nie nie mo że się po go -
dzić z sy tu acją kró la- wię ź nia. Jest po sta cią bar dziej sta tyczną, czę sto
by wa za my ślo ny. O tym, że chce się ze m ścić na swo ich prze śla do w -
cach też do wia du je my się właści wie z roz mów osób trze cich.

Obu bo ha te rów cha ra kte ryzu je rów nież smu tek, któ re go przy czy -
na nie do ko ń ca jest zna na, ale ró ż na. Kat skry wa go co pra wda do cza -
su pod maską uda wa nej we sołości. Te dwie po kre w ne so bie du sze są
mo men ta mi nie mal bli ź nia czo po do b ne. Za pe w ne to po kre wie ń stwo
stało się pun ktem wyj ścia do pro ro cze go qui pro quo, gdy wład ca, nie
znając je sz cze po cho dze nia swe go ka ta, ba wi się, mó wiąc:  Králi ka -
te! […] Ka te králi! Ta wie lowa r stwo wa se man ty cz nie alu zja na bie ra
pro fety cz ne go cha ra kte ru.  

Wa r to też za uwa żyć, że po stać opra w cy była zde cy do wa nie bar -
dziej po ciągająca dla au to ra i zo stała dokład niej roz pra co wa na. Obie
są stwo rzo ne na za sa dzie kon tra stu – zwłasz cza zew nę trz ne go. Do
cha ra kte ry styki Mácha użył czy te l nej dla so bie współcze s nych sym -
bo li ki barw. W przy pa d ku mo na r chy do mi nują ko le j no kró le wskie ko -
lo ry: cze r wo ny, biały, sre br ny, złoty. Pie r wsze trzy to sym bo le wład zy
Lu ksem bu r gów i ich pra wa do cze skie go dzie dzi c twa, któ re go da re m -
nie pra g nie kat (Čornej 1986b, s. 122). Ten z ko lei jest opi sa ny przy
uży ciu ze sta wu cza r ny – cze r wo ny, przy czym właś nie ten dru gi ko lor
mo ż na już in ter pre to wać ja ko alu zję do je go kró le wskie go po cho dze -
nia, choć trze ba do dać, że były to rów nież ba r wy ka to wskie. W anty ku 
i śred nio wie czu był cze r wo ny sym bo lem szla che c twa i do bre go uro -
dze nia.

Już wy bór pro fe sji pre de sty nu je ka ta do te go, by stał nie ja ko po za
społecze ń stwem, by po sta wić go po za ma r gi nes, sko ro na wet w śred -
nio wie czu opra w cy nie mo gli mie sz kać w ob rę bie mu rów mie j skich.

W XIX w. na to rze miosło zwró cił m. in. uwa gę świe cki przed sta wi -
ciel te o lo gii ka ry śmie r ci Jo seph de Ma i stre (1753–1821), któ ry w
swym po mni ko wym dzie le Wie czo ry pete rs bu r skie (Les So i re es de
Saint -Pete rs bo urg, 1821) pre zen tu je apo lo gię ka ta, będące go – po do -
b nie jak żołnierz – fun da men tem or ga ni za cji społecz nej. Pi sał: 

Cała wie l kość, cała potęga, cała dys cy p li na spo czy wa na kacie: on jest post ra -
chem i więzią społecz no ści lu dz kiej. Za bie rz cie światu ów nie po ję ty czynnik,
a w jednej chwili ład ustąpi mie j s ca cha o so wi, trony upadną i społecze ń stwo zniknie
(cyt. za: Ję drze je wski 1995). 

Co wię cej w roz wa ża niach fran cu skie go my śli cie la był on nie ja ko
do pełnie niem pa nujące go, któ ry rów nież swoją wład zę spra wu je
z wo li Bo żej. Dzię ki tej pa rze mo ż na nad świa tem pa no wać, mo ż na
utrzy mać boską rów no wa gę świa ta, a obie po sta cie są jej gwa ran ta mi
(Krejčí 1975, s. 111). Kat do z nał rów nież wów czas awan su społecz -
ne go przy naj mniej w li te ra tu rze – czę sto się gał doń po emat baj ro ni cz -
ny, po wieść wal ter sko to wska, dra mat sze kspi ro wski, a na stałe za go -
ścił w pi śmien ni c twie o mnie j szych wa lo rach ar ty sty cz nych (Krejčí
1975, s. 123). Ale u Máchy kat ja ko po stać sym bo li cz na na bie ra je sz -
cze zna mion oso by po zba wio nej dzie dzi c twa, wszak jest po to m kiem
(wnu kiem) Wacława III, po chodzącym co pra wda z nie pra we go łoża.
Wa r to za uwa żyć, że z wy ko rzy sta niem po do bne go mo ty wu – wy ko -
rze nie nia, wy gna nia z oj czy z ny, po zba wie nia doń pra wa (Ma cu ra
1995, s. 146), spo ty ka my się u au to ra czę ściej. Na wiązu je on tu do ko -
le j ne go pro ble mu, ja kim jest wręcz nie mo ż ność kon tynu o wa nia da w -
nej sławy oj ców. Stąd prze cież czę ste się ga nie do mo ty wów gro bów,
w któ rych kry je się da w na wie l kość, siła i moc. Tym wię ksze za tem
roz cza ro wa nie cza sa mi współcze s ny mi, gdy kon trast ten pod miot jest
w sta nie so bie wy ob ra zić. Jak prze ko nu je Ma cu ra po stać „zu bo żałego
ary sto kra ty”, któ ra jest inną re a li zacją te go sa me go mo ty wu, była czy -
telną czę ścią ko du pa trio tycz ne go społecze ń stwa i jed noz na cz nie od -
syłała do „upa d ku” na ro du cze skie go (Ma cu ra 1995, s. 147). 

U Máchy cha ra kte ry styka ka ta jest bar dziej szcze gółowa niż dru -
gie go pro ta go ni sty. Ja wi się ja ko po stać bar dziej złożo na, ta je mni cza,
a przez to wzbu dzająca cie ka wość. Za sa da, że zło jest bar dziej po -
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ciągające, spra w dza się rów nież w tym przy pa d ku. Dla osób trze cich
to prze cież ty l ko opra w ca, łaknący świe żej krwi swych ofiar. Na po-
czątku to wa rzy szy mu nie mal za wsze iro ni cz ny (u)śmiech, czę sto po -
ja wia się zgrzy ta nie zę ba mi. Po czu cie dys kom fo r tu z za ist niałej sy tu -
a cji bra ku wol no ści wzra sta, gdy zo sta je po zba wio ny swo je go mie -
cza. Od zy skując go zaś na po grze bie Mi la dy, gdy sam stał „ne po h nu-
telný co so cha kamenná”, jakby po no w nie po wró cił do da w no po grze -
ba nej w świa do mo ści my śli o utra co nym dzie dzi c twie oj ców. Do pie ro 
„spo wiedź”, któ ra do ko nu je się przed byłym na uczy cie lem roz wiązu -
je osta te cz nie skry waną dotąd ta je mni cę. Wy kształce nie, ja kie otrzy -
mał, z jed nej stro ny umo c niło w nim nihi li sty cz ne po dej ście do ży cia,
ale też pogłębiło w nim żądzę wład zy, którą po tem rów nież bę dzie
przy po mi nać mu Mi la da.

Dla Ma ria na  Szy j ko wskie go (1946, s. 91) kat jest po sta cią bo twe -
lowską – po nu ra twarz, na któ rej ście rają się uda wa na ra dość, smu tek,
me lan cho lia czy gro za. Po mo c ne przy roz szy fro wa niu tej za ga d ki
było mot to po prze dzające trze ci roz dział, po chodzące właś nie z Ma rii 
Stu art Słowa c kie go. Rze czy wi ście sce na wez wa nia ka ta przez pa zia
kró le wskie go przy po mi na roz kaz kró lo wej wo bec Bo twe la w pol skim 
dra ma cie, by ten – mi mo nę kających go we wnę trz nych roz te rek –
przy brał po god ne ob li cze. Bar dziej isto t ne wy da je się być, że kat jest
po sta cią właści wie łączącą trzy epo ki hi sto ry cz ne – prze my ślidzką,
lu kse m burską i hu sycką (miał zginąć w czę ści Karlův Týn, zaś król
miał um rzeć w czę ści Vyšehrad; Všetička 1969, s. 36). W te k ście zna j -
dzie my od syłacze do te go, iż jest on po to m kiem Przy my śli dów, da lej
jest ka tem i to wa rzy szem kró la z dy na stii lu ksem bu r skiej, wre sz cie
jest ucz niem Ja na Hu sa. Ten osta t ni sta wia mu zresztą dia g no zę, że
roz gry wa się w nim od wie cz ny boj srdce dobrého s hla vou zlou.
Mácha pre zen tu je go „ty l ko” ja ko księ dza – spo wied ni ka, nie re for -
ma to ra re li gij ne go, choć na pod sta wie te kstów po ety c kich mo ż na uz -
nać, że był prze zeń post rze ga ny w du chu Her de ro wskim ja ko je den
z założy cie li re fo r ma cji eu ro pe j skiej (Čornej 1986a, s. 198). 

Według Pe tra Čorneja (1986a, s. 200) nie ma do wodów na to, by
au tor Ma ja ce nił bar dziej epo kę hu sycką niż prze my ślidzką – była to

ra czej nadin ter pre ta cja, czy ra czej świa do ma „dezin ter pre ta cja” Sa bi -
ny, któ ry w za ko ń cze niu Křivokladu chciał wi dzieć ob raz początków
rodzące go się ru chu re li gij ne go. To on „za no to wał” wy po wiedź au to -
ra na te mat jed ne go z lei t mo ti wów, któ rym było po wta rzające się ni -
czym man tra ży cze nie: 

„O králi, dobou noc!” což nepochybuješ, co v tom leží? Všeho, že konec! Celý
osud Václavův že se již vyplňovati začíná. Den jeho že zašel – dlouhá noc že mu
nastává, jemu i všemu, co zamýšlel. S tím „dobou noc” jsem chtěl vyznačiti kus české
hi sto rie, ukončení staré doby, kterážto na popraží nových přechodu stála (cyt. za
Všetička 1969, s. 35–36). 

Ten właści wie „hi sto ry cz ny” ko men ta rz zre kon stru owa ny przez
Sa bi nę mo że być ro zu mia ny ró ż nie – ró ż nie też ba da cze pod cho dzi li
do kwe stii wia ry god no ści in fo r ma cji prze ka za nych za po śred ni c twem 
pie r wsze go bio gra fa po ety. Mo że oz na czać ko niec wie l kiej epo ki
Prze my śli dów – mo że do ty czyć fi zy cz ne go ko ń ca obu pro ta go ni stów
te kstu. Wre sz cie w ich po sta ciach za szy fro wa ne mo że być tra gi cz ne
prze ko na nie o nie od wra cal nym ko ń cu da w nej mi nio nej wie l ko ści
Czech skontrasto wa ne z dzi sie j szym po ni żającym położe niem (Le xi -
kon české li te ra tu ry... 2000, s. 34). 

Za ko ń cze nie te kstu właści wie nie przy no si roz wiąza nia. Mi mo
odsłonię cia se kre tu po cho dze nia ka ta, któ re go jed na k że świa d kiem
był ty l ko Hus, wszy stko to czyło się na stę p ne go dnia sta rym ry t mem.
Król ska zał na śmierć swo ich wro gów, któ rzy przy czy ni li się do je go
uwię zie nia, kat roz kaz kró le wski wy ko nał, do ko nując eg ze ku cji,
którą mo na r cha oglądał z wy so ko ści swo je go apa r ta men tu, co mo że
sym bo li zo wać prze strzen ny mo del stru ktu ry społecz nej. Wszy stko
od by wało się w bla sku wschodzące go słoń ca (Sa bi na wi dział w tym
początki hu sy ty z mu), a to wa rzy szył te mu dźwięk dzwo ne czka. Co oz -
na czał, pod po wia dał sam au tor (wschodzące słoń ce, żal nad śmie r cią
ska za ń ców, kres ma rzeń ka ta), osta te cz ny wy bór po zo sta wiając jed -
nak czy tel ni ko wi. Przy założe niu, ze po wra cające ni czym re fren ży -
cze nie kró lo wi do brej no cy od no si się do ka ta, wia ry god na po zo sta je
osta t nia al ter na ty wa (Čornej 1986b, s. 142). 

284283



Wi dać za tem że sam wy bór po staci mo że być kwe stią wie le mó -
wiącą o sto sun ku au to ra do przeszłości, do hi sto rii włas ne go na ro du.
Dru gim za gad nie niem jest wy ko rzy sta nie mo ty wów, któ re od syłają
do dawno mi nio nej wie l ko ści cha ra kte ry zującej epo kę prze my -
ślidzką. Pod da j my je za tem kró t kie mu oglądo wi.

W trze cim roz dzia le Mi la da śpie wa pieśń, któ ra po wstała na cześć
uwo l nie nia kró la Wacława II z rąk Ot to na Bran denbu r skie go. Jej osta -
t nia zwro t ka wy ko rzy stu je czy te l ny dla dzie więtna stowie czne go od -
bio r cy kod ku l tu ro wy: 

a darmo bouře slunci hrozí,
Na svůj trůn vsto u pil Václav král;
A pode vládou Přemyslovců
Lev český v staré slávě stál! 

Po no w nie kwe stia ta po wra ca znów w związku z ko bietą. Pod czas
jej po grze bu, gdy le ży ubra na na biało z mie czem na se r cu, kat do -
strze ga na ołta rzu ob raz przed sta wiający Wacława – mę czen ni ka
z kró le wskiej dy na stii, za mor dowa ne go na roz kaz bra ta. Pa dające
pro mie nie słoń ca zwra cają uwa gę na na pis, któ ry głosi: Přemyslovec.
Znaczący jest tu rów nież miecz. Przy na le ż ny ra czej ro dom ry ce r skim
ja ko znak od wa gi, wa le cz no ści, tu sta je się atry bu tem ka ta, na -
wiązującym jed na k że do je go kró le wskie go po cho dze nia. Tra ci swo je 
zna cze nie sym bo li cz ne i sta je się na rzę dziem pra cy właści cie la, któ re -
go ene r gia zda je się po cho dzić właś nie z te go re k wi zy tu. Au tor ka że
mu chwy cić wspo mnia ny re k wi zyt, przy po mi nający mu o kró le -
wskim ro do wo dzie, i ucie kać z nim do Pra gi po włoże niu w je go usta
znaczącej me to ni mii Meči! ob ra ze můj!, antycy pującej roz wiąza nie
za ga d ki po cho dze nia. Wy ja ś nia się ona do pie ro w osta t nim roz dzia le
utwo ru, kie dy to na roz kaz ka ta otwa r to sa lę kró lewską na Vyšehra -
dzie, by tam do ko nać kon fe sji. Do pie ro te raz Mácha za zna ja mia czy -
te l ni ka z fa ktem, że jest on osta t nim po to m kiem kró le wskiej dy na stii
Prze my śli dów. Dzię ki wy ro ko wi du cho w ne go zo sta je po zba wio ny
złudzeń, co do swo jej przyszłości. Dzie je się to w prze strze ni, któ rej
układ archi tekto ni cz ny jest nie mym, bo ka mien nym, ale jed nak mó -

wiącym świa d kiem da w nej wie l ko ści, o czym mo że nas prze ko nać
na stę pujący opis: 

V síni královské na Vyšehradě […] naproti dveřím pod bohatými ko be r ci stál na
dvou stupních vyvýšený trůn králů českých […]. V každém uhlu síně stála vždy socha 
jednoho z Přemyslovců, celá v brnění rytířské za ha le na; dlouhé dvě pera, jedno vždy
bílé, a jedno červené, plápolala z přilbice jednékaždé, a bledí obličejové postav
královských z otevřených vzhlídali hledí. Po pravé stráně trůnu, v levém koutě, stála
socha Přemysla Otokara, v pravém socha vo je vo dy Vla di s la va, který Ottova, jejížto
socha po levé stráně trůnu stála, roku 1111 na Křivoklad dal zajmutého zavezti,
a teprva roku 1115, po da ro vav ho velkým dílem Moravy, na svobodu pro pu stil.
V posledním uhlu pokoje stála postava Václava třetího, kterýž roku 1306 v Olo mo u ci
oukladně zavražděný, byl posledním králem a vládcem nad českou zemí z kmene
Přemyslova. Ostatní síň byla bohatě a královský ozdobená; zlaté štíty a znakové
k českému království přináležejících zemí byli rozvěšeni po zdích kolem znaku
českého, v kterém stříbrný lev český v poli krvavém zrovna nade trůnem se chvěl. 

Ana lo gia z położe niem, w ja kim zna le ź li się bo ha te ro wie na
początku te kstu, jest czy te l na. Już sa mo ty l ko wy li cze nie tych ki l ku
ja k że znaczących miejsc i mo ty wów, któ re od gry wają ważną ro lę i są
siłą roz strzy gającą o da l szym roz wo ju wy pa d ków, ja s no wska zu je, że
dla au to ra czas da w nej świe t no ści bez po wro t nie prze minął i był
związa ny z początka mi pa no wa nia pie r wszej dy na stii. To, co na stę po -
wało, począwszy od za ra nia dzie jów da lej, było nie ustan nym dąże -
niem ku prze pa ści. Naj bole śnie j szy mo ment kon fe sji ka ta to wy zna -
nie, w któ rym po wra ca znów miecz: 

Já jsem se stal katem Václavovým, a kde otcové moji žezlem a mečem vládli,
vládl jsem já jejich mečem toliko. 

Wa r to tu wspo mnieć już ty l ko o ana lo gii, na jaką zwró cił uwa gę
w swej ana li zie wątku ka ta Ka rel Krejčí (1975, s. 138), pod kre ślając,
że po do b nie jak osta t ni po to mek kró le wskie go ro du prze ży wa swoją
de gra da cję w oto cze niu ka mien nych świa d ków przeszłości, tak sam
Mácha w swo jej po ezji naj bo leśniej prze ży wa tra gi cz ne położe nie na -
ro du, spoglądając lub prze bywając w kró le wskich ne kro po liach.

Mo ż na zwró cić uwa gę, że za uwa żo ny już przez Fran tiška Xa ve re -
go Šaldę du a lizm w post rze ga niu świa ta wi do cz ny jest rów nież w tej
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kwe stii. W ki l ku co naj mniej wie r szach (np. Hro b ka českých králů
a knížat, Na příchod krále, V chrámu) zna j dzie my ze sta wio ne ze sobą
cza sy mi nio nej wie l ko ści za pa no wa nia pie r wszej dy na stii i od ma lo -
waną w cza r nych, ewen tu a l nie sza rych ba r wach rze czy wi stość ota -
czającą pod miot li ry cz ny, noszący wi do cz ne ry sy auto bio grafi cz ne.
Naj czy te l niej brzmi to w li ry ku V chrámu, gdzie no c na wi zy ta w pra -
skiej ne kro po lii przy no si na stę pujący ob raz: 

Při každého nohou kamenný spí lev 
Co um d le la síla i ukrotlý hněv. 
Slávy zašlé stín […]. 

To roz da r cie pod kre śla ne jest kon sek wen t nie przez uży wa nie czy -
te l nych em b le ma tów od syłających od bio r cę do cza sów da w nej świe t -
no ści – naj czę ściej jest to cze ski lew (te raz śpiący, ka mien ny), złoto
po kry te grubą warstwą ku rzu, Vyšehrad, gó rujący nad Pragą, ja ko sie -
dzi ba le gen da r nych i hi sto ry cz nych wład ców. 

Od upa d ku nie da le ko do roz pa du dzie dzi c twa oj ców, któ re u Má-
chy spo ty ka się z ro man ty cz nym ku l tem ru in, wzbo ga cając go jed nak
o ko le j ne zna cze nia. Po ja wia nie się te go ele men tu w związku z Vyše-
hradem – pie r wotną sie dzibą dy na stii prze my śli dz kiej, czy ni wie l ce
pra wdo po dobną te zę o prze ko na niu o wie l ko ści cze skiej hi sto rii
w cza sach, gdy two rzyły się pod wa li ny cze skiej pa ń stwo wo ści. W te -
k ście opo wia da nia służy rów nież do wzmo c nie nia ró ż nic mię dzy tym, 
co już nie po wró ci, a dziś. Przed oczy ma wra cających z wię zie nia za -
czy na wyłaniać się na ho ry zon cie mia sto sym boli zo wa ne ze sta wie -
niem wież no wej Pra gi (te raz) z bryłą Vyšehra du (da w niej). Na ka cie,
któ ry ne po h nutě hledě na slavné dru h dy Přemyslovců sídlo, ob raz wy -
wie ra wię ksze wra że nie. Emo cje wra cają w sce nie spo wie dzi, gdy
wspo mi na on swo je przy by cie z da le kich stron (z Wę gier) do ko le b ki
swych oj ców. Wów czas to był je sz cze skłon ny do oka zy wa nia uczuć,
któ re wzbu dziły weń ele men ty krajo bra zu na tu ral ne go i kul tura l ne go: 

[...] vzadu rozlehlá Praha, za Prahou  modraly se pa hr b ky, nad Vltavou stál nový hrad
královský, […] a přede mnou, na hrdé skále nad řekou, strměl v parném slunci
v modrojasný blankyt bezestinný, slávou korunovaný Vyšehrad, na kterém již otcové
moji nevládli více. 

Jak po ka zał F. Vodička (1994, s. 232), pry mat od kry w cy te go mo -
ty wu w li te ra tu rze cze skiej na le ży do Jo se fa Lin dy. Nie mniej i dla au -
to ra Cy ga nów był on nie ustan nie po wra cającym źródłem in spi ra cji –
„Věru, kdy by mne osud k nejzazším končinám světa za hnal, ne mohl
bych ji nak, než že bych připutoval časem k starému Vyšehradu a mysl
svou po hle dem naň po si l nil” (cyt za: Vodička 1940, s. 84). Czy te l ny
zwłasz cza w po ezji Máchy jest nie mal sa kra l ny wy miar te go wie cz ne -
go ob ro ń cy strzegące go swój na ród5. Bie gu nem dla da w nej sie dzi by
pie r wszych wład ców była – według au to ra Ma ja – Biała Gó ra, czym
nie ja ko anty cy po wał oce nę jej kon se k wen cji żywą do pie ro w la tach
sze ś ć dzie siątych XIX wie ku (Čor nej 1986b, s. 200), ale to już zu -
pełnie in ny te mat.

Pod su mo wując, wa r to przy to czyć kon sta ta cje do tyczące re la cji
po mię dzy przy wołanym na początku Wa l te rem Scot tem a Máchą. Je -
go pro za hi sto ry cz na nie ogra ni cza się do wypo ży cza l ni ko stiu mów
hi sto ry cz nych, jak nie zbyt eufe mi sty cz nie okre ślił me to dę twórczą
szko c kie go pro za ika F. X. Šalda, ale chę t nie wkra cza w za wiłe ta je -
mni ce lu dz kiej du szy, po do b nie jak je go po e zja (Šalda 1936, s. 208).
Spo śród wie lu znaczących ró ż nic mię dzy obo ma au to ra mi, na le ży
zwró cić uwa gę na od mien ne po dej ście do sa mej hi sto rii. Scott go dził
się ze współcze s no ścią, akce p tując pa nujące za sa dy i porządek, na
człowie ka pa trzył ja ko na efekt środo wi ska i przeszłości. Mácha
chciał zna leźć wy ja ś nie nie dla świa ta, z któ rym się nie zga dzał i z któ -
rym po le mi zo wał. Z tra dy cji, do ja kiej się od woływa li twó r cy, wy ni ka 
ko le j na ró ż ni ca: wzo r cem po wie ści Scot ta była an gie l ska po wieść
przy go do wa (We llek 1938, s. 386). Jej bo ha te rem był naj czę ściej

5 „[…] Máchovo pojetí Vyšehradu jako slavného a zároveň žalostného pomníku
české minulosti se rodilo z opětovné četby Rukopisů a Písně vyšehradské. Tento
pocit, utvrzovaný častými návštěvami vyšehradské skály, se časem proměnil
v jakési zbožnění lokality, takže se Vyšehrad básníkovi stal sakrálním místem, kde
protiklad velké minulosti a neutěšené současnosti, ležící v troskách, nacházel přímo 
hmatatelné vyjádření. Intenzita tohoto chápání stále gradovala, až v umělcových
představách vykry stali zo va la ve vizi Vyšehradu jako věčného panovníka, střežícího 
svůj národ” (Čornej 1986b, s. 125).
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młod zie niec wę drujący przez świat w po szu ki wa niu wy bran ki se r ca
i szczę ścia. Mácha za swą uz nał tra dy cję ro man ty cz nej no we li nie -
mie c kiej, co wi dać cho ć by w eks po zy cji oma wia ne go te kstu (roz mo -
wa pro wa dzo na przez drwa li, przy po mi na jed na k że początek Ivan -
hoe, gdzie po dobną dys pu tę pro wa dzi li dwaj an gie l s cy pa ste rze).
Tym, co łączy obu pi sa rzy jest ta k że pró ba jak naj bar dziej dokład ne go
od da nia ko lo ry tu lo ka l ne go i hi sto rycz ne go, przy czym pie r wsze ń -
stwo na le ży tu do Scot ta. Mácha czę ściej po sta cie hi sto ry cz ne ob da -
rzał świa do mo ścią i pro ble ma mi człowie ka współcze s ne go. Nie mniej 
pi sa r stwo szko c kie go au to ra po zo sta wało dla nie go wzo rem i źródłem 
wie lu ro man ty cz nych mo ty wów w je go włas nej twó r czo ści. Bez in -
spi ra cji je go cy klem Wa ve r ley no vels nie po wstałby po mysł stwo rze -
nia sze re gu po wie ści hi sto ry cz nych, któ rych źródłem miały być cze -
skie dzie je (We llek 1938, s. 384). 

Jed nak wa r to raz je sz cze za zna czyć, że dla Máchy hi sto ria po zo -
sta je pre - te kstem do po ka za nia roz te rek człowie ka mu współcze s ne -
go. Dla te go też je go po sta ci w od ró ż nie niu od bo ha te rów in nych au to -
rów są w swej isto cie ahi sto ry cz ne – myślą i za cho wują się jak au tor
sam, mający do przeszłości sto su nek bar dziej emo cjo na l ny niż po zo -
sta li „bu dzi cie le” (Štěpánek 1984, s. 36). Wie lo kro t nie pod kre śla ny,
zwłasz cza w sta r szych ba da niach, baj ro ni cz ny cha ra kter bo ha te rów
Máchy, jest pod da wa ny rein ter pre ta cji (Pa ve ra 2000 s. 20). O ile
wspó l ne naj czę ściej po zo stają sa mo tność i kon flikt ze świa tem, o ty le
od ró ż nia ich już brak ty ta ni cz nej siły. To po sta cie, któ rych działaniem
w du żej mie rze kie ru je przeszłość, po zo stająca dla czy te l ni ka naj czę -
ściej ta je mnicą – jak w przy pa d ku bo ha te rów oma wia ne go utwo ru.
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Sum ma ry

The ob je c ti ve of the present ar ti c le is to analyse the main cha ra c ters and the hi sto -
ri cal events in the short prose Křivoklad by Karel Hynek Mácha. The paper ana ly ses
the main characters’ mo ti va tions – the king and his exe cu tio ner – and their mutual re -
la tion.  The plot de ve lo p ment is a proof of the sta te ment that the Premyslid’s regnal
years were for Mácha a period of na tio nal pro spe ri ty,  after which the story and the
history is heading towards an ine vi ta b le decline. 
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František VŠETIČKA

Olo mo uc

Tvar Máchových Cikánů

Máchovi Cikáni mají v české literární hi sto rii výjimečné postavení 
– jsou to tiž Máchovou pró zou, jíž by la do po sud věnována největší po -
zo r nost. Ta to přílišná po zo r nost by la způsobena tím, že román ja ko ce -
lek vyšel poprvé 21 let po autorově smrti (ro ku 1857) a že se ne za cho -
val je ho au to graf. Následkem to ho se sta lo, že téměř všechna li te ra tu ra 
o Cikánech má ponejvíce textologický cha ra kter a řeší otázky je jich
autorství. To u to pro ble mati kou se nezabývají po uze časopisecké ne bo 
sborníkové příspěvky, ale celé knižní pu b li ka ce. Oldřich Králík, který
ještě na počátku padesátých let po važoval Ka r la Sa bi nu za pouhého
upra vo va te le Máchových Cikánů, jej v šedesátých le tech označil za
je jich au to ra (Králík 1953, 1969; Pol skie mot ta... 1963). Pa vel Vašák
pak v po le mi ce s Králíkem ve dvou knižních publikacích dokázal, že
tvůrcem Cikánů je zce la nepochybně Ka rel Hy nek Mácha (Vašák
1980, 1986).

Máchův text byl obhájen, je te dy možnost se k němu obrátit také
z jiných zorných úhlů, např. z hle di ska morfologického.

Tvaroslovným problémem je do jisté míry už sám ti tul románu.
U obou hlavních mužských hrdinů se v průběhu děje vyjeví, že ne j sou
cikánského původu, přesto však dává Mácha své pró ze název Cikáni
a ještě v ex p li ci tu praví: „Odešel v šírý svět mladý cikán”. Máchovi
cikáni ne j sou praví cikáni, to to sub stan ti vum je au to ro vi sy no ny mem
pro po sta vy svobodně žijící a po svobodě toužící, pro to se pro za ik od
začátku až do kon ce přidržuje zmíněného označení.

Ti tul Cikánů je ti tul protagonistický, k němuž se Mácha poměrně
často uchy lo val. V pró ze má to to označení Ma rin ka, Via sil Viasilovič,
Poutník a Dudák; v dramatě pak všechny Máchovy dramatické zlo m -

ky: Král Fri drich, Bo le s lav, Bra tro v rah, Bratři a Polesný. Stejně čas-
ný je protagonistický ti tul i v Máchově po ezii, viz např. názvy ja ko
Mních, Ivan, Královič ad.

Obdobný do sah, ne - li ještě významnější, mají mot ta jednotlivých
ka pi tol. Povšiml si jich již Ma rian Szy j ko wski, který o nich na psal: 

Román Cikáni, ukončený v li sto pa du roku 1835, tvoří použitím mott téměř
unikum v evropských literaturách. Ne na lez ne me snad nikde v žádném jiném literár-
ním díle takovou přehlídku citátů z jediného písemnictví, užitých jako hesla v záhlaví
jednotlivých kapitol (Szy j ko wski 1946, s. 93).

Cikáni mají ce l kem 29 mott, z to ho 28 je od polských básníků
(některé ka pi to ly obsahují to tiž i několik mott). Třináct jich je od
účastníků polského povstání z let 1830–1831, z čehož je zřejmá Má-
chova sym pa tie s tímto povstáním. Největší počet mott (čtyři) je od
Ste fa na Garczyńského, který zemřel v dva ce ti os mi le tech. V je ho
životním osu du je bezprostřední příbuznost s osu dem Máchovým. Ga -
r czy ń ski navíc sko nal tři ro ky před Máchou a dá se předpokládat, že
český básník byl o je ho smrti informován. Vo l ba polských básníků by -
la ovšem dána také al ma na chem Zie won ja z ro ku 1834, jejž Mácha
četl a z něhož čerpal.

Máchovi Cikáni začínají introdukčním od sta v cem, v němž tvůrce
a vypravěč zároveň vyjadřuje své po ci ty. Vypravěčova mysl je roz ryv- 
ná, pronásledují jej po ci ty ne spo koje no sti a ne kli du, tichá kra ji na, kte -
rou po zo ru je, se mu jeví ja ko pro past. Stav, v němž se vypravěč nachá- 
zí, je typický stav ro man ti ka. Introdukční od sta vec je jediný případ
přímé pro mlu vy básníkovy, ne boť v dalším te x tu se pro mlu va to ho to
dru hu již neo bje vu je.

Po subjektivním vyznání v první osobě následuje obšírný po pis
kra ji ny a osob. Ta to část in tro du kce svým po pi sem do sti překvapuje,
ne boť starší Křivoklad nezačínal sta ti c ky, ale dy na mi c ky, dějově, má-
lem ja ko moderní pró za („Hlu bo ko v křivokladských lesích přivítala
kukačka jarní ji tro. Jaroš a Stivín poráželi na ko pci nad hlubokým ou -
vo zem stověký buk...”). Po sun od dějového vstu pu k popisnému,
z hle di ska morfologického regresívní, je dán patrně žánrem – Křivo-
klad je to tiž povídka, kdežto Cikáni mají cha ra kter románu.
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Na je ho začátku přijdou do žido va ho stin ce dva cikáni, sta ne se tak
v so bo tu, o židovském šabatu, to znamená ve zce la výjimečný a svá-
teční den: 

Taktéž i čisté bílé punčochy, bílé rukávy tenké košile a bílý při krku límec ne sice
ne z vy klou národu jeho čistotu, nýbrž více, že den sobotní jest, pro zra zo va ly...1 

Sig nifi kan t nost sobotního dne spočívá v tom, že začíná příběh, je
židovský svátek a přicházejí cikáni. Pro samotný román to značí, že
začíná nezvyklý příběh, něco výjimečného. Signifikantní den v něm
zabírá první tři ka pi to ly. Atmosféru šabatu umo c nil Mácha Le i nou
písní o zničeném Jeruzalémě v 2. ka pi to le („Jeruzalém zpu st la – ni
místo neznámo”). Z hle di ska společenského třeba zdůraznit, že židé
by li v tehdejší době a societě stejnými párii ja ko cikáni. Šabatový den
tak s cikány úzce souvisí textově i mimotextově.

Veršované pa r tie v prozaickém te x tu jsou typickým zna kem
romantické tvor by. Ve d le židovské písně má v románě významnější
postavení cikánská píseň Na gy -I day v 3. ka pi to le.

Židovský šabat je signifikantní ještě v jiném smy s lu – je předzvěstí
smrti několika po stav, včetně židovského sta r ce a je ho dce ry Ley. At-
mosféra tro ji ce introdukčních ka pi tol to mu odpovídá. Hovoří se v nich
o mrtvu kra ji ny, o její tiché hrůznosti, o náhrobcích tichého papršleku
měsíce, o brlo hu po msty. Vy s loužilec Bárta se ve svém obšírném vyprá-
vění zmíní o smrti hrnčířovic Fran ty ve Fran cii a posléze o sko nu hra-
běnky Lomecké a jejího sy na. Židovské téma vyznívá v Cikánech stejně
beznadějně a tra gi c ky ja ko v Sabinově románě Blouznění, který sho dou
okolností vyšel ve stejném ro ce ja ko román Máchův. Ro man ti s mus měl
zájem o li di z okra je společnosti – ve d le po sta vy poutníka k ní Mácha
a Sabi na přiřadili po sta vy židovské. Jan Patočka, který časovým ka te go-
riím v Máchově díle věnoval rozměrnou stu dii, zvláštnost a výjimečnost
židovského šabatu v ní zce la po mi nul (Patočka 2007). Během sobotního
signifikantního dne se vy s loužilec Bárta zmíní o události, jež se sta la
u kostničího ka me ne. Kostničí kámen má v románě hrůzné vzezření: 

Šla totiž o tomto místě pověsť, že po této ouzké pěšině mezi vysokými, le b ka mi
a hnáty posetými stěnami straší; drkotající lebky a hnáty že se pohybují na svých
místech, a kdo zde bílou postavu spatří, toho že brzká očekává smrt.

Kostničí kámen je místo, kde se křižují všechny rozhodující děje –
hrabě Lomecký spo lu s Bártou se vracejí z vo j ny a u kostničího ka me -
ne se střetnou s Angelínou, uje dou před ní a po čtvrt hodině se s ní
střetnou na témže místě zno vu (2. ka pi to la); bláznivá Angelína u kost-
ničího ka me ne sedává a žebrá (5. ka pi to la); mladý cikán u kostničího
ka me ne žárlivě osočuje Leu (6. ka pi to la); u kostničího ka me ne je
v no ci za bit hrabě Lomecký (9. ka pi to la); u kostničího ka me ne vy ko -
pou zámečtí služebníci mrtvo lu (u Máchy zásadně mrtvol) hraběte
Lomeckého (9. ka pi to la) a na témže místě je zámeckými služebníky
zatčen mladý cikán pro podezření z vraždy hraběte Lomeckého (9. ka -
pi to la). Zejména v 9. ka pi to le hra je kostničí kámen závažnou ro li. Ve
své podstatě tvoří ten to kámen te ma tic kou, sémantickou a kompoziční 
osu, ko lem níž probíhají všechny stěžejní děje Máchova románu.
Kompoziční osa to ho to dru hu představuje hlavní prostředek přispí-
vající k so udržno sti a ce li st vo sti románového tva ru.

Mladý cikán prožívá u kostničího ka me ne osudové děje, jež se
završí anagnorizí. Mladý cikán má uprostřed prsou krvorudé znamení
ja ko k přísaze zdvižené ru ce. To to znamení přispěje na ko nec k anag-
no ri zi, k poznání, že je sy nem hraběte a hraběnky Lomeckých. K ana-
gno ri zi dochází v Máchově románě ni ko li v úzkém kru hu rodinném
(jak by lo běžné od dob antických), ale na místě veřejném a před li d mi
do značné míry cizími – konkrétně před soudním tribunálem a pří-
tomnými zámeckými úředníky.

Dramatické události, k nimž v Cikánech dochází, mají také svou
odpovídající ku li su. Povšiml si to ho už F. X. Šalda: 

Zde – v Cikánech – naučil se Mácha poprvé připínati přírodu k osudu člověkovu,
ne ovšem jako soucítící útvar, nýbrž jako náladově hudební do pro vod dějů lidských,
jako pitoreskní kulisu dra ma tic kou2. 
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1 Cituji z 2. svazku Spisů K. H. Máchy (1961).

2 Charakter bouřlivé přírodní kulisy má v neposlední řadě i motto 7. kapitoly, jež 
Mácha převzal v Mic kie wi czo va Pana Tadeáše.



Přírodní ku li su to ho to dru hu za chy til Mácha v 7. ka pi to le, v níž
bouřlivý stav v přírodě odpovídá vznícenému sta vu my s li a ni tra
mladého cikána, který se ne j pr ve dozvídá o zneuctění Ley a vzápětí
na to poznává v bláznivé Angelíně svou domnělou ma t ku. Máchova
scéna je do kra j no sti vyexponovaná: 

Silný, za dlouhou chvíli trvající rozsvítil se blesk. Celá krajina, temné stíny
stromů, hrůzné postavy po skalné stěně, věž zřiceného hradu, protější stupeň skal,
celý dol planul v siné jeho záři. – Zuřivě vyvalené oko cikánovo polou os le p lo. –
Vlasy měl vzhůru naježeny, s pravicí k nebi na pnu tou stál při kamenné tabuli, levicí
drtě svůj hudební nástroj; strůny pra ska ly a umírající hlas jejich jako by mluvil.

Scénu umo c nil Mácha také personálně, ne boť v dané chvíli jsou na 
ní přítomny všechny hlavní po sta vy – mladý cikán, vy s loužilec Bárta,
Lea, starý cikán a bláznivá Angelína. Noční bouře má navíc své lidské
oběti, ne boť během ní zemře židovská dívka Lea, její otec a Va l de mar
Lomecký, hrabě z Bor ku, který je na rozdíl od předchozích dvou za bit
(Šalda 1950, s. 52).

Bouřlivá scéna se v oslabené podobě opa ku je v 10. ka pi to le při
přísaze hraběnky Emy. Hraběnka přísahá, že dítko, jež očekává, není
ne manželského původu. Její přísaha a rozepře s manželem má ten to
přírodní do pro vod: 

Vtom silný zasvítil blesk, jako by se nebe otevřelo, a všecky hory, i ty
nejvzdálenější, byly viditelné jako v oslepujícím světle jako černé vlny, pak opět
temná sevřela se noc, a již opět neviditelné hory opětovaly tisíciletým ra cho tem
strašné hromové rány. Hlasité vzdechnutí zaznělo z neznámých ust mezi námi, jako
by vyšlo z těla jejího.

V obou případech, tj. v 7. i 10. ka pi to le, jde o přírodní ku li su
romantického zabarvení.

Vojtěch Jirát, který psal o Máchových Cikánech především z hle di -
ska komparativního, pod ce nil ro li vy s loužil ce Bárty: 

Protože však je Bárta do děje volně zapojen a slouží jen za folii a sta ti stu dramatu,
není třeba věřit, že byl od počátku součástí plánu: zcela dobře se tam mohl dostat až
v definitivní úpravě někdy v druhé po lo vi ci r. 1835 (V. Jirát [in:] Janský, Jirát 1941,
s. 109–110).

V. Jirát ne do ce nil zejména tva ros lov nou a kompoziční ne z by t nost
této po sta vy, která svými vyprávěními (ale také některými pasivními
činy – nasloucháním ap.) zpřístupňuje ostatním postavám a čtenáři
dávné události, docelující románový syžet. Bártova fun kce v te x tu je
vysloveně výpomocná, ne boť on vypráví mladému cikánovi o mi nu -
lo sti Angelíny ne j pr ve v druhé a později v 5. ka pi to le, v 7. ka pi to le
vypráví rovněž mladému cikánovi o zneuctění Ley a v 9. ka pi to le
podává zámeckému služeb ni c t vu obsáhlou in fo r ma ci o smrti hraběte
Lomeckého. Vy s loužilec Bárta je z hle di ska Máchovy syžetové tvor -
by po sta va pomocná, pro to je to také on, kdo ve 4. ka pi to le bezděčně
opůlnoci vy s le ch ne mučivou zpověď svého pána.

Vy s loužilec Bárta je po mo c nou po sta vou z hle di ska konstrukční-
ho, v románě samotném je to však typ tlučhuby, chva sto u na, mlu v ky,
mi les glo rio sus, který se vychloubá zejména svými vojenskými úspě-
chy. Svým cha ra kte rem a svým počínáním se tak řadí do ga le rie vo -
jenských tlučhubů, která začíná Plautovým žoldnéřem Pyr gopo li ni -
kem (Tlučhuba) a pokračuje přes Fre dro va Pa p ki na (Po msta) a Bu l -
we ro va kaprála Bun tin ga (Eu gen Aram) do li te ra tu ry novější3.

Román ob sa hu je ne jen po mo c nou po sta vu, ale také pomocné re k -
vi zi ty. Obecně ji mi bývají li sty, jež seznamují čtenáře a po sta vy
s předchozími ději, dále pak li sti ny, které obsahují mo ti va ci činů
svých pisatelů. Pomocná re k vi zi ta su p lu je za jistých okolností Vor -
ges chi ch te, na rozdíl od něho je podstatně rozvitější a rozsáhlejší. Ve
své podstatě plní ob do bnou fun kci ja ko pomocná po sta va. V Cikánech
použil Mácha dvou pomocných re k vi zit. V 10. ka pi to le je jím list
hraběte Lomeckého, nalezený na je ho nahém těle dýkou přibitý na
srdce, v němž se vypráví o hraběnčině přísaze a o narození po zna me-
naného sy na; ve 14. ka pi to le pak list starého Gia co ma, v němž vypráví 
o své mladistvé lásce v Benátkách. Obě re k vi zi ty jsou romantického
původu a cha ra kte ru.
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3 O Máchově vztahu k Bulwerovi psal V. Jirát (Janský, Jirát 1941). Na příbuzné
chvastounské typy v polské literatuře, konkrétně u Mi c kie wi cze a Słowackého,
upozornil M. Szy j ko wski (1946, s. 96).



Pomocná po sta va a pomocná re k vi zi ta se vyskytují především
v počáteční vývojové fázi české románové pró zy a svědčí o úporném
hledání románového tva ru. Výpomocná fun kce po sta vy i re k vi zi ty je
v Máchově pró ze do značné míry zastřena její romantičností a nad-
míru složitým dějem.

Máchův román je v neposlední řadě také zarámován, a to situačně.
Na začátku oba cikáni přijdou a na kon ci každý z nich jiným způso-
bem odchází. Mladý cikán odchází v závěru románu z to ho to kra je,
starý cikán pak odchází z to ho to živo ta, ne boť jej popraví.

Máchovi Cikáni jsou pró za romantického vidění a cítění. V básní-
kově době ne byl romantický po stoj ke světu a romantický způsob
ztvárňování ničím výjimečným, v Máchových zápisnících se naj de
ne je den výpisek z díla au to ra podobně vidoucího a cítícího. Jedním
z nich je německý ro man tik Cle mens Bren ta no, z je hož hry Za ložení
Pra hy si Mácha za zna me nal ve svém Zápisníku tři citáty a později si
vy p sal rozsáhlou pasáž z referátu He in ri cha Stef fen se o Brentanově
kni ze Hořké utrpení Pána našeho Ježíše Kri sta4.

Mácha a Bren ta no jsou si ce současníci, ale po uze částeční, ne boť
Bren ta no se na ro dil 32 let před Máchou (ro ku 1778) a zemřel 6 let po
smrti českého básníka (1842). Částečnými současníky by li pro to, že
celá Máchova tvůrčí éra spadá do období Bren ta no va bigotního ka to li -
cis mu, kdy žil v blízkosti augustiniánské řádové se stry An ny Ka t ha ri -
ny Emmerichové, za pi so val její vidění a názory a za vrho val svou
předchozí tvor bu. Po ro ce 1817, kdy vy ko nal tzv. generální zpověď,
přestal Bren ta no pro německé umění exi sto vat. Výsledkem to ho je, že
ro ku 1833 vydává Bren ta no anonymně vidění a názory Emmerichové, 
zatímco rok na to pu b li ku je v sousedních Čechách český básník
Křivoklad, Večer na Bezdězu a Ma rin ku.

Přes ty to rozdíly mají oba autoři do sti společného. Především je
spojují italské reálie a italská te ma ti ka. Otec Cle men se Bren ta na byl
italský ku pec, jenž se usa dil v Německu; otcův původ se promítl do
básníkovy tvor by tím, že psal své Italské pohádky. I v Máchově bio -

gra fii je něco italského, a si ce je ho pěší ce sta do severní Itálie. V je ho
díle se ta to zkušenost pro je vi la v podobě po sta vy Gia co ma a je ho be-
nátského příběhu v Cikánech.

Mácha a Bren ta no měli dále ve své tvorbě zájem o cikánské po sta -
vy, jež oběma autorům ztělesňovaly ro man tic kou vi zi svo bo dy. U
Bren ta na jsou takovými po sta va mi Mi cha ly a je ho se stra Mi ti di ka
z povídky Příliš mno ho Wehmüllerů a uherské národní po do bi z ny.
V této pró ze, podobně ja ko v Máchových Cikánech, zpívá mladý
cikán sta rou cikánskou píseň Na gy -I day, jejíž ob sah je v Brentanově
povídce obsáhle charakterizován, kdežto v Cikánech je v plném roz sa -
hu citován. Obě písně jsou jak u Máchy, tak u Bren ta na po uze vo l nou
digresívní vložkou, jež nemá přímý vztah k hlavnímu ději. V de ta i lech 
se obě písně liší.

Mácha a Bren ta no by li konečně pozoruhodnými kreslíři. Po Má-
chovi se za cho va la řada kre seb českých hradů, Bren ta no pak ilu stro -
val svou dru hou ve rzi Pohádky o Kokrháčovi a Kdákalce. Nová ve rze
této italské pohádky je značně moralizující, takže její výtvarný do pro -
vod se po važuje za da le ko významnější než přepracovaná báchorka
sa ma.

Uvedené styčné bo dy me zi Máchou a Bren ta nem ne mo hou však
překrýt různý cha ra kter je jich tvor by. Máchovo dílo má to tiž těžko-
myslné, k tragickému pó lu mířící zaměření, má a zná je nom tu to po lo -
hu (ne náhodou na psal Mácha báseň Těžko my s l nost); u Bren ta na je to -
mu podobně, ale ve d le této po lo hy je u něho radostný, nadlehčený až
bezstarostný svět pohádek, to znamená atmosféra, kte rou roze rva nec
Mácha vůbec nezná a jež je mu bytostně cizí.

Předcházející výklad se zabýval Máchovými Cikány z hle di ska
morfologického, je třeba pro to zodpovědět otázku, co mají Mácha
a Bren ta no příbuzného právě v této sféře. Není to ho málo, je jich
prozaické te x ty naznačují, že oba autoři používali žánrového ry t mu,
ana gno ri ze a signifikantního času.

Žánrový ry t mus, v daném případě střídání prozaického a veršova-
ného te x tu, je v romantické éře běžnou záležitostí, málem mó dou,
přesto je však v to m to po stu pu me zi Máchou a Bren ta nem jistý rozdíl.
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4 „Jahrbücher für wis sens chaft li che Kritik” 1834, č. 19, sloupec 147n. 



Bren ta no líčí určitý děj a so u vi s le při svém líčení přechází z pró zy do
veršů a na opak. U Máchy mají však veršované pa r tie po uze pod obu
citací zpívaných písní. Z to ho ply ne, že do Brentanových próz jsou
veršované pasáže vkládány da le ko ústrojněji než u Máchy.

Po stup ana gno ri ze je u Máchy a Bren ta na stejný, u obou dochází
k poznání pod le zvláštního znamení na těle, což je stavebný prostře-
dek známý už z antického dra ma tu. V Máchově mladém cikánovi je
rozpoznán hraběcí syn pod le krvorudého znamení uprostřed prsou;
v Brentanově Pohádce o Lasičce pozná rytíř Konrád v dívce Lasičce
svou se stru, dce ru burgundského krále, pod le mateřského znamení na
ra me ni. U Bren ta na dochází k ana gno ri zi ve veršované pa r tii.

Mácha a Bren ta no zdůrazňují ve své tvorbě signifikantní čas. Au -
tor Cikánů tak činí v podobě signifikantního dne, konkrétně židov-
ského šabatu, jímž svůj román začíná. Kla de - li Mácha důraz na si g ni -
fikantní den sváteční, pak Bren ta no zdůrazňuje den výroční, což činí
ve svých prózách poměrně často. V Pohádce o Lasičce jde hlavní
hrdin ka po osmnácti le tech na den a ho di nu přesně do míst, od kud ji
paní Skrbla te h dy ulo u pi la; nešťast nou náhodou se tam se Skrblou
opět setká a odpustí ji, což ji zno vu uv r h ne do neštěstí. Signifikantní
výroční čas není však u Bren ta na po uze záležitostí pohádkového žán-
ru, v povídkách ho používá rovněž, do kon ce ve znásobené a vy stup-
ňované míře. Povídka o statečném Kašparovi a krásné Aničce např.
začíná šestnáctého máje a to ho dne je to mu právě sedmdesát let, co
stařena, te h dy ovšem mladá dívka, čekala na stejném místě a podobně
ja ko dnes jí příslušník okolojdoucí stráže vho dil do klína růži. K to mu -
to signifikantnímu dnu připojuje Bren ta no okamžitě další – ve výroční 
den smrti Kašparovy ma t ky se Kašpar vrací z vo j ny domů na do vo le -
nou a potká jej neštěstí; je přepaden ve mlýně a krátce na to zjistí, že
zloději, jež ho přepadli, by li je ho otec a bratr; je ho čest něco takového
ne s ne se a Kašpar spáchá se be v raždu. Avšak ani s to u to časovou so u-
běžností se Bren ta no ne spo ko ju je a přiřazuje v povídce k předchozím
temporalitám ještě jed nu, neméně otřesnou – stařena to tiž vypráví spi -
so va te li nešťastný životní příběh Kašparův a Aniččin v den, kdy má
být krásná Anička po pra ve na. U Bren ta na je signifikantní čas vy stup-

ňován a umocněn zároveň – to, co je u Máchy temporálně zdůrazněno
jed nou, je v Brentanově nerozsáhlé povídce znásobeno do trojí pod -
oby.

Mácha a Bren ta no jsou si v ne jed nom blízcí, v jiném se na opak
odlišují. Spo ju je je však přesahující romantická vi ze, pomocí níž chtě- 
jí po znat svět, pozměnit jej a fo r mo vat ho pod le vlastních přání. Spo-
lečné je jim i to, že oba tu to ce stu z různých důvodů opu sti li – Bren ta -
no tím, že se vzdal uměleckého úsilí, a Mácha tím, že na začátku svých 
tvůrčích snah umírá.
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Sum ma ry

The fol lo wing co m po nents par ti ci pa te in the co m po si tion stru c tu re od Mácha’s
novel: pro ta go nist title, motto (from Polish poets), si g ni fi cant day (Jewish Sabbath),
ana gno ri sis, the bac k gro und of nature (storm), au xi lia ry cha ra c ter, au xy lia ry prop
(letters), miles glo rio sus and si tu a tio nal fra me work. A the ma tic, se man tic and com po -
si tio nal axis is created by a stone, around which the crucial actions of the novel take
place. At the end of the study K. H. Mácha is co m pa red to his German con tem po ra ry
Clemens Bren ta no.
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Szy mon BRAN DYS

Bie l sko - Biała

Sprze ciw wo bec wo j ny i prze mo cy
w twó r czo ści cze skich te k ścia rzy

Pro blem opi su rze czy wi sto ści od początku dzie jów li te ra tu ry za j -
mu je lu dz kie umysły, sta je się przed mio tem dys ku sji, ba dań, prac na -
uko wych, pro wo ku je do two rze nia no wych te o rii. Opi sać rze czy wi -
stość, uchwy cić pie r wia stki ją tworzące to trud ne za da nie, przed któ -
rym stają fi lo zo fo wie, pi sa rze, po eci oraz – co mo że się wy dać na iw -
nym stwier dze niem – te k ścia rze. Ci osta t ni szcze gó l nie zain tere so wa -
li au to ra ni nie j szej pra cy, a ich pró by do tknię cia tkan ki rze czy wi sto ści 
słowa mi te kstów pio se nek mogą się stać te ma tem god nym na uko we -
go opi su.

Zain tere so wa nie au to ra się ga po ety c kich te kstów pio se nek oraz ta -
kich, któ re po ezją nie są, ale w zna ko mi ty spo sób re a gują na rze czy -
wi stość, opi sują ją i oce niają. Za tem nie ogra ni cza j my się je dy nie do
po ezji śpie wa nej, do pio sen ki au to rskiej, tra kto wa nych ja ko od rę b ne
ga tun ki, naj bar dziej li ry cz nych i zmeta fory zo wa nych, ale się g ni j my
ta k że do twó r czo ści ro c ko wej, któ ra czę sto by wa niesłusz nie war to -
ścio wa na ne ga ty w nie, a prze cież w wie lu przy pa d kach oka zu je się
być wa ż nym i cen nym ele men tem ku l tu ry. W tym mie j s cu po mi nię to
kwe stię lite ra c ko ści czy poza lite rac ko ści ro c ko we go prze ka zu. Na le -
ży więc przyjąć tu taj za sa dę złote go śro d ka i stwier dzić, że w tym wy -
pa d ku dzieła cen ne ar ty sty cz nie po zo staną ta kie bez wzglę du na swą
przy na le ż ność ga tun kową.

Oczy wi ście stwo rze nie mo no gra fii wszy stkich pol skich, cze skich, 
czy jaki ch ko l wiek te kstów pio se nek, wyse le kcjo nowa nych według
wspo mnia nych wcze ś niej kry te riów, wy da je się być nie mo ż li we, dla -
te go na po trze by ni nie j sze go re fe ra tu wy brałem fra g men ty utwo rów

ty l ko ki l ku cze skich ar ty stów, któ rzy w swo jej twó r czo ści sprze ci -
wiają się prze mo cy, za rów no wo jen nej jak i tota li ta r nej. Do ko na no se -
le kcji te kstów Ka r la Kry la, Ja ro míra No ha vi cy i Da nie la Lan dy.

Kon trowe rsy j ność i ory gi na l ność ta kie go uję cia pro ble mu na su -
wają py ta nie – czy wa r to prze pro wa dzać ta kie ana li zy i za j mo wać się
te ksta mi pio se nek? Z pe w no ścią tak. Dla prze cię t ne go ucze st ni ka
i od bio r cy ku l tu ry jest to bo wiem cza sem je dy na, a na pe w no naj czę st -
sza mo ż li wość ze t k nię cia się ze sztuką oraz z pro ble ma mi wspó l ny mi
dla li te ra tu ry i pio sen ki.

Na początku wa r to przy po mnieć spe cy fi cz ny cha ra kter fun kcjo no -
wa nia pio sen ki. An na Ba ra ń czak pod kre śla fakt, że pio sen ka jest prze -
ka zem wie lo ko do wym: ko rzy sta jed no cze ś nie z ko du słow ne go, mu -
zy cz ne go, ge sty cz ne go itp. (Ba ra ń czak 1983, s. 5).

Nie wszy stkie z tych ko dów od gry wają jed na ko wo istotną ro lę.
Jed na k że naj czę ściej mó wi się o połącze niu dwóch z nich, na zy wając
pio sen kę prze ka zem słowno -mu zy cz nym. Sa mi twó r cy pod kre ślają
isto tę tej za le ż no ści. Ka zik Sta sze wski uj mu je ten pro blem na stę -
pująco:

[…] tekst pio sen ki nie fun kcjo nu je auto no mi cz nie,  m u s i  b y ć  z a  ś p i e  w a  n y,
ż e b y  z a  i s t  n i e ć.  I to chyba za sad ni cza ró ż ni ca między tekstem pio sen ki
a tekstem wiersza, który możemy sobie od bie rać w ciszy i sa mo tno ści (Pęczak 1999,
s. 57).

Te k ściarz, ar ty sta, bard, czy ro c k man to człowiek szcze gó l nie wy -
czu lo ny na wsze l kie prze ja wy dziejące go się wo kół zła. Zdo l ność kry -
ty cz nej ob se r wa cji świa ta zwłasz cza w tej ma te rii da je mu ogro m ne
mo ż li wo ści na po lu twó r czo ści pio sen ka r skiej. W sze r szym kon te k -
ście wra ż li wość i sprze ciw wo bec wsze l kie go zła, a zwłasz cza wo bec
prze mo cy, agre sji, wo j ny i ab sur da l nej nie na wi ści wypływają z fi lo-
zo ficzno -ide o wych założeń młod zie żo wej kontr ku l tu ry lat 60. kie -
rującej się hasłami pa cy fi z mu. Wy bra ni prze ze mnie te k ścia rze nie
po zo stają więc bie r ni. Walczą prze ciw złu. Jed nak nie się gają po ka ra -
bin i nie wy mie rzają spra wied li wo ści na własną rę kę – ich naj gro ź -
niejszą bro nią jest słowo. Wy śpie wać swój bunt, po sta wić spra wę
prze mo cy ja s no, obu dzić wra ż li wość w słucha czu to ich głów ne za da -
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nia, ich głos sta je się wołaniem o po kój w cza sach nie na wi ści i jed no -
cze ś nie społecz nej znie czu li cy. Owo wołanie o po kój raz przy bie ra fo -
r mę do sad ne go ape lu, mo c ne go sprze ci wu, kie dy in dziej kry je się
mię dzy wie r sza mi opi sów zbrod ni, eg ze ku cji, wyłania się z kon kre t -
nych sy tu a cji li ry cz nych, re fle ksji, bez po śred nich stwier dzeń, wre sz -
cie zo sta je wzmo c nio ne iro nią, czy zaka mu flo wa ne me ta forą. Ró ż ne
prze ja wy pa cy fi z mu ukażą się wraz z pre zen tacją i in ter pre tacją po -
szcze gó l nych przykładów.

Naj le piej chy ba roz począć tę ten szkic od cha ra kte ry styki me cha -
ni z mów, któ re odczłowie czają żołnie rza, od swo i s tych roz li czeń te k -
ścia rzy z ar mią… Za czni j my za tem od sa me go po bo ru. Jaromír No ha -
vi ca w pio sen ce Když mě bra li za vojáka w pro sty spo sób wpro wa dza
słucha cza w kon kre t ny świat za sad ni czej służ by wo j sko wej. Pod miot
li ry cz ny- żołnierz wspo mi na:

Když mě brali za vojáka  
stříhali mě dohola
já vypadal jsem jako blbec
jak i všichni doko la- la- la- la
jak i všichni dokola

Zavřeli mě do kasáren
začali mě učiti
jak mám správný voják býti
a svou ze mi chrániti-ti-ti-ti
a svou ze mi chrániti
           (No ha vi ca 2006)

Dwie początko we zwro t ki uka zują pod sta wo we me cha ni z my
działania ar mii – ujed no li ce nie wszy stkich żołnie rzy („já vy pa dal
jsem jak i všichni do ko la”), za mknię cie ich w jed nym mie j s cu i pró ba
ich fo r ma cji. Wer sy tra ktujące o sta ra niach ar mii, by wy kształcić do -
brych żołnie rzy i pa trio tów, na bie rają w pio sen ce iro ni cz ne go wy -
dźwię ku. Pod kre śla to wa r stwa mu zy cz na utwo ru. Wspo mnia no
wcze ś niej o wie loko do wo ści pio sen ki i wa run kach jej ist nie nia.
Utwór No ha vi cy to do bry przykład na to, że mu zy cz na in ter pre ta cja
te kstu do okre śla sam tekst. (Po do b ne współist nie nie tych dwóch

płasz czyzn mo ż na za uwa żyć rów nież w in nych utwo rach, o któ rych
pó ź niej…) Za gra ny na he li gon ce utwór na 3/4, nie dba le za śpie wa ny
w ta we r no wym sty lu, nie skomp liko wa na me lo dia, re fre ni cz ne za ko ń -
cze nia ka ż dej zwro t ki oraz do pełnia nie fra zy po wtó rze nia mi osta t nich 
sy lab w kla u zu li wer sów na dają prze śmie w cze go to nu całej żołnie -
rskiej hi sto ry j ce.

W te k ście po ja wia się rów nież pro blem osa mo t nie nia, za wo du
miłos ne go, zdra dy uko cha nej (któ ra odeszła z ma jo rem) oraz po czu -
cia włas nej ma r no ści. Utwór sty li zo wa ny na żołnierską, pi jacką, łatwą 
przy śpie w kę uja w nia irra cjo na l ność, ab sur da l ność sy tu a cji, w ja kiej
zna j du je się pod miot. Osta t nia zwro t ka, sta no wiąca ja k by oda u to r ski
ko men tarz do całej hi sto rii, zna ko mi cie pu en tu je ten pro blem: 

Co je komu do vojáka
když ho holka zradila
na shle da nou pane Fráňo Šrámku
písnička už skončila-la-la-la
jakpak se vám líbila-la-la-la
no nic moc extra nebyla
              (No ha vi ca 2006)

Oka zu je się, że właści wie nie ma o czym mó wić – osa mo t nio ny
i zdra dzo ny żołnierz nie jest wart te go, że by się za sta na wiać nad je go
lo sem. Naj waż nie j sze jed nak dla całej pio sen ki jest przy wołanie po -
sta ci Fráňa Šrámka, po ety, ana rchi sty, któ ry od by wał przedłużoną
służbę wo j skową i był wię zio ny za swo je poglądy demo kra ty cz ne
i anty mili tary stycz ne. Jed na k że „písnička už skončila”… żołnierz
Fráňa ni ko go już nie ob cho dzi. Hi sto ria jak ka ż da in na, wo jak je den
z wie lu. Pio sen ka „nic moc ex tra ne by la” (No ha vi ca 2006).

Z ko lei w pio sen ce Da nie la Lan dy pt. Po zdrav z fron ty po ja wia się
mo tyw wo j sko wej ułudy, czy li armii -kusi cie l ki, któ ra wa bi żołnie rza
swy mi wdzię ka mi. Tym ra zem sy tu a cja li ry cz na roz gry wa się pod czas 
wo j ny, na fron cie. Pod miot li ry cz ny pi sze list, w któ rym za mie sz cza
roz wa ża nia na te mat swo je go żołnie rskie go lo su, wspo mi na starą
miłość (znów po ja wia się wątek miłos ny sta le obe c ny w żołnie rskiej
rze czy wi sto ści – li sty do uko cha nej, tę sk no ta, żal, sa mo tność…), pra -
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g nie wol no ści, uświa da mia so bie swoją bez nad ziejną sy tu a cję, a jed -
no cze ś nie przy zna je się do śle pej miłości i przy wiąza nia do ar mii, wo -
j ny, wa l ki:

Vzpomínky jen bolí ať už na cokoli.
Ztra ce nej je klíč ... Už abych byl pryč!
Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit.
Fronta zpátky láká, domov pro vojáka.
[…]
Když země je rozrytá po li b ky děl
a hvízdání protíná vzduch,
píše ti kacíř, co do pekla chtěl pro
mámení ba re v nejch stuh. 
                    (Landa 1997)

Na uczo no go jak być do brym żołnie rzem, za szcze pio no wo j sko -
we go ba kcy la. On zaś, uświa da miając so bie włas ne położe nie, chce
uciec. Te raz jed nak już nie ma po wro tu – „zie mia pę ka”, wo kół „kra -
te ry po po ci skach”, a wo jen na ście ż ka ko ń czy się śmie r cią, któ rej spo -
sób przed sta wie nia w in nym utwo rze Lan dy – Muži s padáky – kon ty -
nu u je mo tyw „dan se ma ca bre”:

A tak smrtka dál kosou mává,
to se nemění.
Pořád bude mrška trochu hravá.
Nevýhoda válčení.
                    (Landa 1997)

Ty tułowi mę ż czy ź ni ze spa do chro na mi nie zo stają przez Lan dę na -
zwa ni po pro stu „parašutisti” al bo „výsadkáři”. Ta ki za bieg – od dzie -
le nia na rzę dzia od uży tko w ni ka, czyn no ści od wy ko na w cy – pod kre -
śla roz dźwięk mię dzy człowie kiem, a wy two rem cy wi li za cji, do da j -
my: cy wi li za cji śmie r ci. Człowiek sam stwo rzył so bie na rzę dzia, któ -
re niosą szybką, ab sur dalną śmierć. To one ob jęły pa no wa nie nad nim
– ka ra bin „hlasitě štěká jak zuřivej pes”, je den ze spa do chro nów się
nie otwie ra, ba g net roz poławia ner kę… W osta t nich wer sach trzech
ró ż nych zwro tek para le li cz nie po wra ca kró t kie pod su mo wa nie nie -
któ rych nie ko rzy ści związa nych z walką: „nevýhoda padáku” (któ ry

się nie otwo rzył), „nevýhoda válčení”, „nevýhoda měsíce” (któ re go
blask ułatwił na mie rze nie ce lu). Pro sty ra chu nek, wy li cze nie ki l ku
rze czy i spro wa dze nie ich do pro ste go stwier dze nia – „nevýhoda”.
Try wia li za cja śmie r ci? Bunt poety -te k ścia rza się ga ta k że tu taj. Ar ty -
sta nie go dzi się bo wiem na tak skra j ne po j mo wa nie śmie r ci. W te k -
ście zde rzają się dwa ob ra zy śmie r ci – śred nio wiecz ne go wy ob ra że nia 
ko stu chy i dwu dzie sto wiecz nej „nie ko rzy ści z wa l cze nia”. Fun kcjo -
nują wpra w dzie ra zem, rów nież wy mien nie, jed na k że ta kie ich ze sta -
wie nie w pio sen ce wy do by wa do da t ko wy sens… w tym przy pa d ku
bez sens stry wiali zo wa nej śmie r ci.

Obok pio se nek sto sun ko wo pro s tych w od bio rze zna j du je my
teksty po ety c kie, w któ rych gę stość me ta for i nie ja s nych po rów nań
wy ma gają od słucha cza wię kszej uwa gi oraz pod ję cia się inter preta -
cyj ne go wy zwa nia. Do ta kich na le ży z pe w no ścią zna ko mi ta pieśń
zna ne go cze skie go bar da Ka r la Kry la Mo ri tu ri te sa lu tant. Na le ży do -
dać, że wie le lat po skom po no wa niu tej pio sen ki przez Kry la, Da niel
Lan da, od dając cześć au to ro wi, na grał ją w no wej, ro c ko wej in ter pre -
ta cji. Wie l kie dzieła nie giną. Z po korą trze ba przy znać, że in ter pre ta -
cja te go te kstu mogłaby sta no wić przed miot roz wa żań od rę b ne go re -
fe ra tu i w ki l ku zda niach nie mo ż na uchwy cić pię k na utwo ru. Jed na k -
że wa r to przy wołać ki l ka cy ta tów i mo ty wów, któ re wpro wadzą
słucha cza w świat Kry la.

Mo ty wem prze wod nim Mo ri tu ri te sa lu tant jest dro ga. Wo kół nie -
go po ja wia się wie le po rów nań, któ re ob ra zują żołnierską tułacz kę,
dro gę wiodącą do śmie r ci. Już sam ty tuł pod po wia da nam i wy zna cza
kie ru nek, w któ rym zmie rza tra sa. „Mo ri tu ri te sa lu tant” – gla dia to r -
skie po zdro wie nie wy ra ża wo lę wa l ki oraz za wie ra w so bie pełną
świa do mość rychłej śmie r ci. Kie ru nek jest je den. Czym za tem jest
owa dro ga? Wy mie ń my ki l ka po rów nań: „prach”, „štěrk” „udusaná
hlína”, „bič”, „tér”. Oprócz pro stszych po rów nań wy ra żających trud
i sro gość wo j sko wej tułacz ki zna j dzie my tu rów nież cie ka we me ta -
fory (np.):

a) krwi:

305 306



a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma
d v ě  k ř e h k é  s n í t k y  r u d ý c h  g l a d i o l  
                            (Kryl 2006)

b) naboju, pocisku:

m o s a z n á  v č e l k a  o d  v l k o  d  l a k a.

Żądna żołnie rskiej krwi, przy nosząca śmierć dro ga sta je się jed nak 
nie odłączną to wa rzyszką. Pod miot wy zna je: „tou ce stou dál jsem
šel”. Na zy wa ta k że swój ka ra bin przy ja cie lem. W re fre nie po ja wia się 
apo stro fa do sie r żan ta: 

Seržante! Mávnou, a budem zasvěceni!
Mo ri tu ri te sa lu tant, mo ri tu ri te sa lu tant!

Stwier dze nie pod mio tu: „bu dem zasvěceni” skry wa w so bie przy -
naj mniej dwa zna cze nia – „bę dzie my oświe ce ni” al bo „wta je mni cze -
ni”. Żołnierz wie, że w ka ż dej se kun dzie na da ny roz kaz mo że zo stać
wta je mni czo ny… w ar ka na śmie r ci. Zaś me ta fo ra światła ko no tu je
kon takt z Ab so lu tem, prze j ście do in ne go świa ta, do światłości. Naj -
go r sza na to miast jest po wra cająca świa do mość pod mio tu, że już na
tym świe cie jest umarły. Mo ri tu ri te sa lu tant – aktu a l ne i dziś. Mi nęło
sie dem dzie siąt lat od wy bu chu II wo j ny świa to wej, a słowa: „marš mi
hrál zvuk děl” nie ste ty nie cichną…

„Nie bądź bez pie cz ny. Po eta pa mię ta…” – pi sał Czesław Miłosz,
dając tym sa mym wy raz nie zgo dy na zło i za pe w niając, że ja ko twó r ca 
bę dzie mó wił o krzy w dach wyrządzo nych przez tota lita ry z my. Słowa
Miłosza zna ko mi cie łączą się z ar ty styczną misją Kry la, na co do wo -
dem jest pio sen ka: Tak vás tu máme (Bratři). Tu taj głos po ety w spra -
wie wy da rzeń z 21 sie r p nia 1968 ro ku nie ukry wa się w gąszczu eu fe -
mi z mów, ty l ko tra fia bez po śred nio do ce lu. Tek ścia rz- bunto wnik
w pie r wszych wer sach wska zu je ad re sa ta: „bratři z krve Ka i no vy”,
„vnu ci Sta li no vi”, by na ko ń cu pio sen ki wy ra zić w ro sy j skim za -
wołaniu prze sy coną iro nią wdzię cz ność:

boľšoje vam spasibo, braťja zachvatčiki,
spasibo bolšeje, ni ko g da nězabuděm,
ni ko g da nězabuděm! 
                       (Kryl 2003)

Kró t ka, trwająca le d wo ponad mi nu tę pio sen ka to swo i sta wy li -
czan ka uję tych w ta kim sty lu „po dzię ko wań”:

však díky za železné holubičky míru
[…]
Vám poděkování a vřelá objetí
za provokování a střelbu do dětí 
                        (Kryl 2003)

Rze czy wi stość, do któ rej od no si się sy tu a cja li ry cz na tej pio sen ki,
nie po zo sta wia pod mio to wi złudzeń. Mając za broń je dy nie (i aż!)
słowo, mo że wy ra zić swój sta no w czy sprze ciw wo bec agre sji nie -
przy ja cie la. Pod czas, gdy milkną in ni, je go głos nie mi l k nie…

Prze j mujące roz li cze nie z XX wie kiem prze pro wa dza w swo jej Li -
ta nii u kon ce století Jaromír No ha vi ca. Pod miot li ry cz ny zwra ca się
w modli twie- ne ga cji, modli twie- wy rzu cie do ma r twe go Bo ga. Na po-
czątku w wa r stwie te ksto wej wa r to zwró cić uwa gę na rytm i układ ko -
le j nych zwro tek, któ ry od po wia da od ma wia niu ko le j nych wez wań
w li ta niach:

Těch mrtvých mužů v mrtvé trávě
těch sirotků a vdov
té krve k jeho větší slávě
t ě c h  s l o v  
              (No ha vi ca 1996)

por. np. z Li ta nie k Du chu svatému:

Nauč nás správně se modlit a modli se s námi, – p r o s í m e  t ě ,  v y s l y š  n á s !
   Pro ni k ni nás láskou a shovívavostí k našim bratřím a sestrám – p r o s í m e  t ě,
v y s l y š  n á s !

Pod sta wo wa ró ż ni ca po le ga na tym, że tra dy cy j ne mo d li twy li ta ni -
j ne za wie rają naj czę ściej pro śby skie ro wa ne np. do Bo ga, zaś tu zo -
stały one za mie nio ne na za rzu ty. Mo ż na wy dzie lić dwie czę ści w ka ż -
dej zwro t ce tak, by od po wia dały sche ma to wi li ta nij ne go wez wa nia:
fra g ment wy po wia da ny przez kapłana i po wta rza na przez lud fra za.
Skon stru o wa ne według te go sche ma tu zwro t ki zo stały roz dzie lo ne re -
fre na mi – apo stro fa mi do Bo ga:
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Pane můj na výsostech pane nejvyšší
pane můj copak nevidíš a neslyšíš
pane můj slepý bože můj

Re gu la r ny układ przed sta wia się na stę pująco: 2 zwro t ki – re fren –
2 zwro t ki – re fren – 2 zwro t ki – re fren. Ten za mysł twó r czy wzma c nia
pełną go ry czy, ża lu, emo cji i bez nad ziei li ta nię pod mio tu li ry cz ne go.
Ko nie cz ne ta k że w przy pa d ku tej pio sen ki wy da je się wysłucha nie jej
as ce ty cz nej mu zy cz nej in ter pre ta cji. At mo s fe rę gro zy po tę gu je jed no -
sta j ny dźwięk dzwo nów, odgłosy kro ków, sze p ty po wta rzających jak
echo słowa pio sen ki lu dzi.

Ko sz mar wie ku XX: mrtvý muži, morové slo u py, pro va zy a gi lo ti -
ny… – ta ma ka bry cz na wy li czan ka spra wia, że człowiek u schyłku
stu le cia tra ci wia rę w ist nie nie Bo ga. Na zy wa go Bo giem slepým,
hluchým, a wre sz cie mrtvým. Zo sta je sam, bez rad ny i prze ra żo ny,
mając przed oczy ma po szcze gó l ne ka dry dwu dzie sto wiecz nego hor -
ro ru. Bunt pod mio tu wo bec rze czy wi sto ści wo jen nej gro zy sta je się
jed nak wołaniem na pu sty ni. A mo że na wet ta ki krzyk ma sens?

Po do b ny pro blem utra ty wia ry czy ne ga cji Bo ga wy stę pu je ta k że
w in nych pio sen kach wy bra nych prze ze mnie au to rów, np. u No ha vi -
cy w Dan ce ma ca bre słyszy my wers: 

pánbůh se klidně opil levným balkánským likérem 
a teď vyspává
jinak to smysl nedává
                (No ha vi ca 2006)

U Lan dy w Po zdrav z fron ty od naj du je my ta kie słowa: 

Bůh je mi svědkem,že měl jsem tě rád 
– to tenkrát snad ještě byl.

W cza sie wo j ny człowiek jest prze ra żająco sa mo t ny. Py ta nie skie -
ro wa ne do Bo ga: „pa ne můj co pak nevidíš a neslyšíš?” (No ha vi ca
2006) po zo sta je aktu a l ne ta k że w rze czy wi sto ści po wo jen nej, a w sze -
r szym kon te k ście na wiązu je do od wie cz ne go py ta nia lu dz ko ści – „un -
de ma lum?” – „skąd się bie rze zło?”. Ta de usz Ró że wicz w za ko ń cze -
niu swo je go po ema tu Re cy c ling tak od po wia da: 

Skąd się bierze zło?
jak to skąd
z człowieka 
zawsze z człowieka
i tylko z człowieka 
       (Ró że wicz 1998, s. 117)

Nie ty l ko li te ra tu ra szu ka na nie od po wie dzi. Rów nież te k ścia rze
sta wiają mu czoła, szcze gó l nie wte dy – jak w przy pa d ku cho cia ż by
No ha vi cy – gdy przy wołują zbrod nie wo jen ne. 
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Sum ma ry

The author analyses the works of a few Czech artists (Karl Kryl, Jaromír No-
havica and Daniel Landa) who expressed their objection to totalitarian and war
violence. He provides an analysis of selected rock lyrics, where we can find reaction
of the artists against cruel, negative reality. The authors of the lyrics try to describe
and evaluate such reality. An artist, bard or rockman is someone particularly sensitive
to the surrounding evil and tries to fight against it. However, he does not use guns, nor
does he administer justice on their own. The artists sing out their protest in order to
arouse sensitivity of the listeners so that they become aware of the surrounding wrong
and injustice. The author describes a soldier, military delusion, the army as a tempter,
the gun and the civilization of death. He also tries to show the stylistic tropes used to
depict the elements of the world of evil.
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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

Jaký je ten/to stu dent?

Sta lo se již téměř pra vi d lem, že hned v úvodní le kci učebního materiálu češtiny
pro ci zin ce figurují ukazovací zájmena ten, ta, to (popř. i některé je jich složeni ny: ten -
to, ten hle – ta m ten, ta to, ta hle – ta m ta, to to, to hle – ta m to), a to patrně ze dvou
hlavních důvodů.

Jed nak slouží v ko mu ni ka ci ve l mi frekventovaná česká de mon stra ti va (mno h dy
spo lu s ro do vou základní číslovkou je den, jed na, jed no) k prezentování a k procvičo-
vání mluvnické sho dy souběžně probíraného gramatického ro du podstatných a pří-
davných jmen (ten český stu dent, ta stará uni ve rzi ta, to staré město), jed nak může
ukazovací zájmeno v češtině po sloužit ja ko určitý sub sti tut členu určitého, na je hož
exi sten ci a frekventované řečové užívání ve svých mateřských jazycích jsou mnozí
jinojazyční mluvčí zvyklí. (Ostatně v kolokviálním na dužití českých ukazovacích
zájmen spatřují někteří bohemisté silný vliv členu určitého z němčiny).

Můžeme ovšem kon sta to vat, že jsme v učebnicích češtiny pro ci zin ce nezřídka
svědky takového užití (resp. výkladu a procvičení) výše uváděných de mon stra tiv, kte- 
ré by by lo možné označit ja ko zmatečné, zavádějící.

Tak kupř. v učebnici Do you want to spe ak Czech? (E. Čechová a kol., Česká Lípa 
1993) po stručném poučení o di stri bu ci ukazovacích zájmen (29 n.) následují – a to
i ve cvičeních – bez jakéhokoliv vysvětlení výpovědi ty pu Jaký je to pro fe sor? Jaká je 
to pro fe sor ka? atd.

V takových případech, jak známo, neplní „ustrnulý” univerzální tvar ne u tra (to)
ro li ukazovací, nýbrž vy stu pu je ja ko pa r ti ku le, která se spolupodílí na fo r mu la ci do ta -
zu týkajícího se kva li ty, původu, hod no ty jistého denotátu: Co je to za člověka? =
Jaký je to člověk?; Jaký je ten člověk?

Vzhle dem k výše uvedeným poznatkům i na základě zkušeností z pedagogické
pra xe pro to pokládáme za vhodné zmíněné skutečnosti re spe kto vat a náležitě lin g vo -
didakti c ky pre zen to vat. Zahraniční bohemisté by měli být mi mo jiné včas a adekvát-
ním způsobem upozorněni na – pro ně nezřídka matoucí – uplatnění konstrukcí ty pu
to je…; to jsou… (To je ten český stu dent; To je ta stará uni ve ri ta; To je to staré

město) i příslušných otázek zjišťovacích, např.: Je to česká učebnice? Je to ta česká
učebnice? Je ta učebnice česká?

Netřeba jistě zdůrazňovat, že je ta to zdánlivě banální látka zdro jem četných
a obtížně odnaučitelných chyb i zbytečných nedorozumění.

Mi lan HRDLIČKA

Do Černé Ho ry ve r sus na Černou ho ru

V současné češtině se, jak známo, užívá jen s málo vídanou pravidelností pre po zi -
ce do+G ve spojení s českými i zahraničními pohořími v množném čísle (Je de do
Krkonoš, do Be skyd, do Orlických hor, do Alp, do Vysokých Ta ter apod.) a předložka
na + Ak se vy sky tu je dílem ve spojeních s pohořími v čísle jednotném (Je de na Šuma-
vu, na Českomoravskou vysočinu, na Pálavu, na Ka v kaz, na Ural aj.), dílem v sou vi s -
lo sti s jednotlivými vrcho ly (Vystoupají na Sněžku, na Praděd, na Kralický Sněžník,
na Mont Blanc, na Mont Eve rest atd.), srov. blíže M. Hrdlička, Předložky ve výuce
češtiny ja ko cizího ja zy ka, Pra ha: Ka ro li num 2000.

Je rovněž známo, že v bo he mi sti ce bývá ob vy kle každé pra vi d lo po tvrze no vý-
jimkou. Platí to i pro podobné případy; onu potřebnou ne pra vide l nost nalézáme i v da- 
né ob la sti, te dy v užití předložkových spojení s významem lokálním (dy na mickým
směrovým).

Předně jde o ma siv Himálaj, kdy lze říct ve d le běžného Je de do Himálaje (sg.)
i méně časté do Himálají (pl.). Určité potíže mo hou na stat rovněž v případě, že se ve
fun kci vlastního jména (to po ny ma) v singuláru užije původní ape la ti vum. Řekne se
to tiž kupř. Jde do le sa, od tud pak avizovaná od chy l ka od výše naznačeného pra vi d la
Je dou na výlet do Českého le sa (ni ko liv »na Český les«).

Me zi zajímavé případy, kdy je di stri bu ce náležité pre po zi ce výrazně závislá na
propozičním ob sa hu výpovědi, patří také užití předložek do + G a na + Ak s po j me-
nováním Černá ho ra (horský vrchol v Čechách), resp. Černá Ho ra (státní útvar na
území bývalé Jugoslávie, který tvoří v současnosti státní ce lek se Srbskem).

Jedná-li se ve výpovědi o zmíněnou krkonošskou do mi nan tu, užije se v so u la du
s pra vi d lem předložka na + Ak (Chtějí vyjít až na Černou ho ru), opro ti to mu vo l ba
předložky do + G je náležitá te h dy, když jde o zřetelně vymezený administrativní ce -
lek (Chystají se na do vo le nou do Černé Ho ry).

Podobných případů u předložkových spojení s významem lokálním můžeme
pochopitelně nalézt vícero. Zmíníme ještě alespoň je den z nich.

Předložka do + G se užívá často te h dy, máme-li na my s li směřování do pro stor
(objektů, lo ka lit), které jsou uzavřené, ohraničené, níže po ložené (např. do skle pa, do
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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

Martin Pilař, Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století.
Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008, 164 s.,

ISBN 978–80–7368–134–0.

Ma r tin Pilař, au tor mo no gra fie Un de r gro und – ka pi to ly o českém literárním
unde r gro un du (1999) a pojednání o klišé v literatuře Vra bec v hrsti (2005), spo lu a u tor 
dalších prací o moderní české literatuře, ob sa hem nové odborné pu b li ka ce navázal na
svou knížku z r. 1995 Po kus o žánrové vymezení povídky a po tvrdil tak svůj vědecký
zájem o pro ble ma ti ku geno logi c kou. Kni ha Pod oby českého povídkového cy klu ve
XX. století je mo no gra fie o otázkách literárního cy klu, které by ly už mno hem dříve
konstatovány (o cy klech sonetů i prozaických celků se lze dočíst snad ve všech
českých slovnících literární te o rie, včetně konkrétních příkladů – často se uvádí
Boccacciův De ka me ron ne bo Cha u ce ro vy Canterburské povídky), ale ne by ly po -
loženy s geno logi c kou naléhavostí a důsledně řešeny ve vymezeném pro sto ru české
autorské povídkové tvor by 20. století. 

Pilařova práce na tématu by la vyprovokována nesouměrností me zi chabým
zájmem české literární te o rie o ge no lo gii povídkových stru ktur v komponovaných
útvarech a systematickým plodným bádáním o takových útvarech ve světě, jmenovitě
na univerzitách v USA. Au tor uvádí, že v české odborné literatuře (včetně in ter ne to-
vých „portálů”) se pro označení skladebných povídkových útvarů moderní li te ra tu ry
vesměs užívá termínu povídkový so u bor či kni ha povídek, ni ko liv povídkový cy klus,
a to bez ohle du na roz sah a kva li tu strukturních va zeb me zi jednotlivými povídkami
utvářejícími významový ce lek, a upozorňuje, že v domácí kritické re fle xi li te ra tu ry a
v literárním povědomí veřejnosti byl vždy nad povídku stavěn román: 

Psaní povídek bylo v českém prostředí velmi dlouho chápáno jako projev au to ro va
„učednického” období, po němž by měl následovat „mistrovský” kus, čili román (s. 7–8). 

Podcenivý vztah k uměleckému významu povídky a ke skladebným povídkovým
útvarům však v zámoří neplatí a au tor ja ko zna lec amerických literárněteoretických
publikací o povídkových strukturách dokládá konkrétními ti tu ly For re sta L. In gra ma,
Ia na Re i da, Su zann G. Mannové, Mag gie Dunnové a Ann Morrisové, že americká
literární te o rie pěstuje ge no lo gii povídkových celků soustavně, soustředěna po cho pi -
telně na tvor bu amerických povídkářů (klíčovým te x tem je např. Městečko v Ohiu
Sh. An de rso na), ale v kon te x tu li te ra tu ry světové a se zřetelem k historickému vývoji
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hlediště, do údolí aj.), pre po zi ce na + Ak se za se pojí s denotáty, které se vyznačují pa -
ra me try právě opačnými (např. na půdu, na jeviště, na náměstí aj.).

Za sta v me se stručně u již uvedeného lexému půda. Po kud je užit v obecném
významu, nečiní výběr náležité pre po zi ce žádný problém (Jde na půdu). Jak ovšem
po stu po vat, když se původní jméno obecné sta ne vlastním?

V pražských Malešicích se totiž nachází restaurace nazvaná Půda. Jakým způso-
bem potom adekvátně vyjádřit, že hodláte navštívit toto restaurační zařízení? Užití
nominativu jmenovacího (Jdou do restaurace Půda) zní příliš formálně a strojeně,
volba téže prepozice jako pro apelativum (Jdete dnes večer na Půdu?) nepůsobí
systémově, zbývá tedy třetí varianta, která původní princip distribuce prepozic do+G
a na+Ak  porušuje, neboť ve výpovědi převažuje aktualizované (odlišné) chápání da-
né lokality, resp. objektu: uvede se tedy např. Jdeme na večeři do Půdy.



v literaturách evropských, že ope ru je termínem povídkový cy klus, popř. kompozitní
román. 

Za povídkový cy klus (dále PC) se obecně po važuje ce lek alespoň tří sa mo stat-
ných povídek, které ho na základě jednotících aspektů ve své výstavbě ne jen budují,
ale zpětně jsou účastí v ce l ku obo ha ce ny o významy, které by v sólovém postavení
neměly. V českém kon te x tu si ce „exi stu je povědomí o distinktivních ry sech to ho to
žánru, ale žánrové označení není plně terminologizováno [...] jednotlivé ry sy se ne-
skládají v systém, a hra ni ce žánru jsou pro to podstatně mlhavější, než je to v te o rii
žánrů běžné” (s. 8). V ex ku r su do americké te o rie PC au tor představuje její závěry
a de mon stru je je i na příkladech české tvor by. Významové těžiště mo no gra fie je však
ve výsledcích vlastního Pilařova výzkumu českých PC.

Pro hodnocení českých povídkových útvarů au tor použil (s opo rou v americké te -
o rii PC) osm hlavních kritérií garantujících in te gra ci jednotlivých povídek do PC,
vyjadřujících žánrotvornou přítomnost specifických poetických rysů (vlastností)
skladebného ce l ku a v neposlední řadě schopných mo de lo vat pod oby českého PC ve
20. století: počet povídek v cy klu (aspekt absolutní hod no ty – cy klus mo hou tvořit
povídky od tří výše), sjednocující to pos místa, sjednocující čas, ce li st vost cy klu daná
jednotícím dějem, integrační po stu py ko m po zi ce, sjednocující úloha po sta vy (po -
stav), vyprávěcí si tu a ce a tématu. Každý z integračních momentů (kromě počtu
povídek) ob sa hu je další rozlišení, např. to pos místa může být vyjádřen zna kem
sociálně charakterizovaného prostředí, ale i „hrací plo chou” bez zřejmého sociálního
určení či mo de lem my ti c ky pojatého pro sto ru; čas ja ko význam te x tu může být
koncipován cy kli c ky ne bo chro nolo gi c ky ne bo tak, aby vyjadřoval napětí me zi
rozdílně utvářeným časem rámce a časem syžetu jednotlivých povídek; ko m po zi ce
cy klu může být rámcová, ale i pásmová či lineární; téma cy klu je integrováno
opakováním či rozvíjením klíčového mo ti vu ne bo variačně. Cy klus může být utvářen
i uplatněním širšího výběru jednotlivých vlastností, tzn. že v jed nom PC může být
např. jak to pos místa ja ko prostředí sociálně charakterizovaného, tak mytizovaného. 

Sna ha o exa kt nost výzkumu by la zdárně realizována reprezentativním množ-
stvím hodnocených útvarů (ce l kem 35 českých PC, v chronologickém řazení pod le
ge ne ze – počínaje Johnovými Večery na slamníku, 1920, a konče Žela ry K. Legátové,
2001) a me to da mi pozorování, analýzy a in ter pre ta ce je jich výsledků – jak v kon te x tu
významové stru ktu ry zkoumaného díla (často s přihlédnutím ke kon te x tu autorského
sty lu a k ce l ku díla daného tvůrce v hi sto ri c ky určité době), tak v kon te x tu ge no lo-
gickém. Dílčí výsledky výzkumu jednotlivých PC jsou kvantifikovány pomocí čtyř-
stupňové kla si fi ka ce hodnotící přítomnost žánrotvorných rysů od 0 (rys není příto-
men), přes 1 (slabě za sto u pen, asi čtvrtinou očekávané účinnosti), 2 (za sto u pen asi po -
lo vi nou očekávané účinnosti), 4 (za sto u pen s maximální účinností). 

Au tor si byl vědom obtížno sti statistického hodnocení rysů po eti ky uměleckých
útvarů, bránil se mechanickému poměřování textů jen vytčenými po ložka mi hod no-
cení, přistupoval ke každému zkoumanému ce l ku s vědomím je ho ori gi na li ty. Ten to

přístup hodnotíme ja ko vy so ce kvalifikovaný (knížka je v to m to smy s lu též so u bo rem 
interpretací 35 českých PC 20. století), zákonitě však naráží na bariéru rozporných
tendencí: Chtěl-li au tor cy klus představit v je ho neopakovatelné významovosti, je de -
mon stra ce integračních žánrových kva lit jednotlivých povídek někde pro čtenáře
méně zřetelná, ne boť jednotlivá kritéria hodnocení PC ne j sou užívána v pravidelném
pořadí. Přehled výsledků hodnocení však nabízí ta bu l ka v závěrech práce. 

Reprezentativní výběr textů (co do množství a žánrové specifičnosti) a zvolená
me to da výzkumu do ve d ly au to ra k vědecky podstatným závěrům o po eti ce žánru PC
v české moderní literatuře 20. století. Čtenář práce může pre fe ro vat jiné ti tu ly, ne l ze
však zpo chy b nit dostačující roz sah materiálu ani důvodnou nerovnoměrnost za sto u-
pení PC v jednotlivých obdobích sledovaného literárního vývoje (nejvíce zko u ma-
ných titulů je z 60. let, ne boť právě v této době se povídkové tvorbě a PC v českých
poměrech dařilo) ani me to du v ce l ku výzkumu. 

Nesouhlasně se vyslovíme jen k jed no mu z kritérií, které au tor převzal z In gra mo -
va systému hodnocení z mo no gra fie Re pre sen tati ve Short Sto ry Cy c les of te Twen tieth 
Cen tu ry – Stu dies in a Li te ra ry Gen re (1971), a to ke kritériu „ce li st vost cy klu”
(z aspe ktu sjednocení děje PC, srov. Pilař 2008, s. 55–56): Ce li st vost může být do -
sažena buď pod le „centrálního plánu” spi so va te lem předem koncipovaného, te dy
pod le au to ro va úmyslu vytvořit cy klus – pak jde o cy klus „komponovaný” (uve de-
ným českým příkladem je Havlíčkův Ka l vach). Ne bo je ce li st vost do sažena až uspo-
řádáním dříve vzniklých jednotlivých povídek pro souborné vydání (uspořadatelem
může být au tor, ale i edi tor) a pořadí jednotlivých „čísel” akti vu je integrační mo men ty 
v tvorbě cy klu – pak jde o cy klus „uspořádaný” (např. Hrabalův Inzerát na dům, ve
kterém už ne ch ci by d let). Třetí možností je cy klus „ucelený”, který není od počátku
přesně promýšlen ani dodatečně uspořádán.

 Zpočátku může mít podobu na sobě nezávislých povídek, ale autor postupně [tj. při psaní
dalších povídek, L.L.] nachází ve zvoleném tématu a ve vytvořených literárních postavách
zalíbení a stále více propracovává jednotící prin ci py so u bo ru. Výsledný strukturní vzorec je...
velmi konzistentní a při jeho narušení (např. při necitlivé edici) je poškozeno myšlenkové
i estetické vyznění celé knihy (např. Ne ru do vy Povídky malostranské, Pa v lo va Smrt krásných
srnců nebo Kun de ro vy Směšné lásky) (s. 56).

Přestože M. Pilař In gra mo vo měřítko jednotícího děje uplatňuje, v závěrech práce 
na s. 139 uvádí, že „při rozhodování, ke kterému ty pu určitý cy klus patří, je ve l mi
užitečné znát oko l no sti je ho ge ne ze[...], což není vždy možné”. Do de jme, že i kdy by
to možné by lo, vstu pu je s tímto kritériem do hodnocení cizorodý prvek. F. L. In gram
si ce in ze ru je výše popsané způsoby jednotící syžet povídek do cy klu ja ko „strukturní
vzo r ce”, ale v je jich ustavení jsou uplatněny zce la nestrukturní aspe kty – vždyť úmysl 
au to ra nemusí být umělecky naplněn, psychologickému záměru spi so va te le nemusí
(a ani nemůže) odpovídat záměrnost textové stru ktu ry daná autorskými textovými
sub je kty. A jak odlišit „ucelený” PC od „uspořádaného”? Zde se si ce více než v před-
chozím případě lze spo le h no ut na literárněhistorické in fo r ma ce o da ta ci vydání jed no- 
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tlivých povídek předcházejících edi ci PC, ale i to je sporné, ne boť i „ucelený PC”
přece nevylučuje předchozí pu b li ka ci jednotlivých povídek nově vřazených do edi ce
cy klu. Pod le našeho so u du to to rozlišování tří možností nevypovídá o integračních
činitelích děje, resp. syžetu cy klu. Ve všech třech případech je cy klus výsledkem
určitých indicií autorského sty lu jednotlivých povídek. Ty pak umožňují jak „kom-
ponovaný”, tak „ucelený” i „uspořádaný” PC (určité pořadí povídek v PC může mít
integrační ro li jen te h dy, jso u - li povídky strukturně disponovány k takovému
uspořádání). 

 Pro stanovení žánrových spe ci fik je relevantní až konečná textová pod oba cy klu
ja ko slovesné stru ktu ry, bez ohle du na pe ri pe tie ge ne ze jednotlivých povídek i cy klu
ja ko ce l ku. 

Na opak autorův zřetel k literárněhistorickým aspektům hodnocení PC je vítaný
tam, kde se např. opakovaným výběrem PC určitých autorů prokázalo, že právě cy -
klus je atraktivní pro je jich autorský styl (J. Škvorecký, B. Hra bal, K. Mi chal) a že vo -
l ba žánru PC i u dalších autorů píšících kon cem 50. let a v 60. le tech so u vi se la se
změnou kulturněpolitického kli ma tu a nakladatelské po li ti ky, která teď dávala větší
pro stor střední a krátké epi ce, např. v edi ci Život ko lem nás v nakladatelství
Československý spi so va tel. Takové historické přesahy řešené téma kotví v konkrétní
sociální realitě a jsou příspěvkem do historické po eti ky žánrů.

V závěrečné ka pi to le Žánrové ry sy moderních českých povídkových cyklů au tor
pod le historické proměny žánrové po eti ky PC sta no vil dvě vývojová období: 1. eta pa
od Ne ru dy (Povídky malostranské, 1877) k Ol bra ch to vi (O zlých samotářích, 1913).
Jde o so u bo ry „sjednocené podstatně menší měrou než povídkové cy kly po první
světové válce”, představující „pre hi sto rii moderního povídkového cy klu” (s. 134).
2. eta pa – od Johnových Večerů na slamníku (1920) po současné cy kly (např. Ajvazův 
Návrat starého va ra na, 1991, ne bo Žela ry Květy Legátové, 2001). 

Jso u - li cy kly 1. eta py (ta ne by la předmětem systémového výzkumu) sjednocené
menší měrou, co představuje tu větší? Au tor ni k de neuvádí minimální počet
integračních činitelů schopných za ji stit fungování PC ja ko žánru, ale cha ra kte rizu je
je ho vývoj: Od 60. let se škála žánrových va riant českého PC značně rozšířila, PC se
blíží angloamerické literární tra di ci užíváním integrační ro le víceperspektivnosti
vyprávění. „Multi per spe ktiv nost není dána po uze fa ktem, že se střídají různí
vypravěči [ja ko např. v boccacciovské rámcové ko m po zi ci – L.L.], ale hlavně tím, že
au tor ko m bi nu je vyprávěcí si tu a ce, které mají různý noetický potenciál” (s. 144).
Dalším preferovaným jednotícím prin ci pem (který je spřízněn s multiperspektivností
vyprávění) je „sjednocování tematické ro vi ny pomocí variování určitého ústředního
tématu či dílčího mo ti vu” (s. 144).

Pod le prokázané fre k ven ce jednotlivých sledovaných žánrových rysů (ce l kem 21
po ložek) au tor se sta vil pořadí je jich výskytu v utváření PC v české literatuře 20.
století: 1. kolektivní pro ta go ni sta, 2. opakování či roz voj klíčového mo ti vu, 3. cyk-
lický čas (chronologické pojetí času je až na 10. místě), 4. to pos místa ja ko znak

sociálního prostředí, 5. personální vyprávěcí si tu a ce re fle kto ra (autorský vyprávěč
ob sa dil až 11. místo, personální vyprávěč ich - fo r my až místo 13.), 6. to pos místa ja ko
mo del mytologizovaného pro sto ru. Překvapivé může být zjištění, že rámcová ko m po -
zi ce se zařadila až na 7. místo, možná i fakt, že moderní PC české li te ra tu ry má
průměrně 11–12 povídek (srov. s. 146). 

Pilařova genologická stu die svým ob sa hem přesvědčuje, že stejně ja ko ve světové 
literatuře i v české se postupně ustálily žánrové ry sy, ji miž se PC liší od jednotlivé
povídky, no ve ly a románu, že „povídkový cy klus je samostatným prozaickým
žánrem, který zaujímá nepřehlédnutelné místo v moderní české umělecké pró ze”
(s. 144) a má právo na zvláštní, samostatný termín. Au tor ne jen prokázal a zhod no til
exi sten ci žánru PC v české literatuře 20. století, ale otevřel pro stor pro je ho další
zkoumání, ne boť sdělil: 

Z původního vzorku byli nakonec vyřazeni Hra ba lo vi Pábitelé, protože zde použitý způsob
lineárního řazení povídek je až příliš volný a výrazná ty po lo gie postav [...] nestačí k tomu, aby
podobný povídkový soubor mohl být považován za cyklus (s. 140).

Nepřímo tak po ložil otázky po minimálním počtu a hie rar chi za ci žánrových rysů
schopných ga ran to vat exi sten ci PC. 

V kon te x tu soudobé české literární te o rie je Pilařova mo no gra fie studií
objevitelského, zásadního významu.

La di s la va Lederbuchová, Plzeň
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K R O N I K A

Jubileusz Profesor Marii Krčmovej

W tym ro ku ob cho dzi ju bi le usz zna na cze ska bohemi stka-ję zykozna wczy ni Pa ni
Pro fe sor Ma rie Krčmová. Swo je ży cie za wo do we i na uko we związała Ju bi la t ka
z Uni wer sy te tem T.G. Ma sa ry ka w Br nie, na któ rym w 1962 ro ku uko ń czyła dwu kie -
run ko we stu dia w za kre sie bo he mi sty ki i ru sy cy sty ki.

Na stę p nie w ro ku 1966 ob ro niła pra cę pt.  Přízvukování předložek na Brněnsku,
na pod sta wie któ rej uzy skała ty tuł aka de mi cki do kto ra fi lo zo fii (PhDr.), a w 1972 ro -
ku zaś przed sta wiła pra cę do ktorską Městská mlu va brněnská, po ob ro nie któ rej  uzy -
skała sto pień na uko wy do kto ra na uk huma ni sty cz nych w za kre sie języ koz na w stwa
cze skie go – współcze s ny ję zyk cze ski. Ko le j nym eta pem dro gi za wo do wej było uzy -
ska nie przez Pa nią Pro fe sor w 1991 ro ku sto p nia na uko we go do kto ra habi lito wa ne go
w za kre sie języ koz na w stwa cze skie go na pod sta wie roz pra wy pt. Běžně mluvený ja -
zyk v Brně. Wów czas ob jęła ta k że sta no wi sko do cen ta w Ka te drze Ję zy ka Cze skie go
Uni wer sy te tu T.G. Ma sa ry ka w Br nie. Ty tuł pro fe so ra na uk huma ni sty cz nych otrzy -
mała Ju bi la t ka z rąk pre zy den ta Re pu b li ki Cze skiej w ro ku 1998.

Pa ni Pro fe sor Ma rie Krčmová jest zna nym na uko w cem nie ty l ko w cze skim śro -
do wi sku bohe mi sty cz nym, ale ta k że w sze r szym – sla wi sty cz nym w kra ju jak i po za
je go gra ni ca mi. Jest za pra sza na na wykłady przez wie le ośro d ków sla wi sty cz nych
w Eu ro pie. Go ściła mię dzy in ny mi w Nie mczech, Bułga rii, Pol sce czy na Słowa cji.

Zain tere so wa nia na uko we Pa ni Pro fe sor Ma rii Krčmovej kon cen trują się wo kół
ki l ku dzie dzin. Do głów nych na leżą ba da nia nad: a) ję zy kiem mia sta (ża r go nem mie j -
skim), b) współcze s nym ję zy kiem cze skim, szcze gó l nie zaś nad je go fo ne tyką i fo no -
lo gią, c) sty li styką cze sz czy z ny. Bo ga ty do ro bek na uko wy Ba da cz ki od noszący się do 
po wy ższych za gad nień świa d czy o Jej akty w no ści i zaan ga żo wa niu w pro wa dzo ne
ba da nia. Po ni żej przed sta wi my te ma ty cz ny wy bór pu b li ka cji spo śród wie lu prac Sza -
no w nej Ju bi la t ki1.

Pro wa dzo ne przez sie bie socjo ling wisty cz ne ba da nia nad ję zy kiem mia sta –
głów nie Br na i miast mo ra wskich – pre zen to wała Pa ni Pro fe sor w ta kich pu b li ka -
cjach, jak np.: Vokalická so u sta va brněnské městské mlu vy. „Sborník prací Fi lo zo fic-

ké fa ku l ty brněnské uni ve rzi ty”, A 15, 1967, s. 85–96; Protetické v- v brněnské měst-
ské mluvě. „Naše řeč” 57, 1974, s. 243–248; K teritoriálně podmíněné di fe ren cia ci
městské mlu vy. „Sborník prací Filozofické fa ku l ty brněnské uni ve rzi ty”, A 22–23,
1974–1975, s. 59–67; Vývojové ten den ce běžně mluveného ja zy ka střední Mo ra vy. In:
Š. Ondruš, S. Wol l man (eds.): Příspěvky pro VIII. mezinárodní  sjezd slavistů Záhřeb
1978. ÚČL: Pra ha 1978, s. 1–11; Běžně mluvený ja zyk v Brně. Uni ve rzi ta J. E. Pur-
kyně, Br no 1981; K formování běžně mluveného ja zy ka v moravských městech.
„Sborník prací filozofické fa ku l ty brněnské uni ve rzi ty”, A34, 1986, s. 61–67; Pro-
měny běžně mluveného ja zy ka velkoměsta. In: Ję zy ki słowia ń skie wo bec współcze s -
nych prze mian w kra jach Eu ro py śro d ko wej i wschod niej. Opo le 1993, s. 119–125;
Brněnská městská mlu va – od raz kontaktů et nik. „Sborník prací Filozofické fa ku l ty
brněnské uni ve rzi ty”, A 41, 1993, s. 77-86; Hantýrka ja ko jazykový re pre zen tant
města. In: Klimeš L. (ed.): Sborník přednášek z 5. kon fe ren ce o slan gu a ar go tu v Plz -
ni 7.-9. 2. 1995. Západočeská uni ve rzi ta: Plzeň 1997, s.  48–53; Současná běžná mlu -
va v českých zemích. In:  Daneš F. a kol.: Český ja zyk na přelomu tisíciletí. Pra ha 1997, 
s.160–172; Proměny brněnské městské mlu vy. In:  Daneš F. a kol.: Český ja zyk na
přelomu tisíciletí. Pra ha 1997, s. 225–230; Termín obecná čeština a různost je ho chá-
pání. In: P. Karlík, Z. Hladká (eds.), Čeština. Univerzália a spe ci fi ka 2. Brno 2000,
s. 63–77.

Ko le j nym krę giem zain te re so wań na uko wych Pro fe sor Ma rii Krčmovej jest
współcze s ny ję zyk cze ski, szcze gó l nie zaś je go płasz czy z na fo ne ty cz na, fono lo gi cz -
na i mor folo gi cz na. Za gad nień tych do tyczą mię dzy in ny mi na st ępujące Jej pu b li ka -
cje: Fo ne ti ka českého ja zy ka. Br no 1977. 88 s.; Fo ne ti ka a fo no lo gie českého ja zy ka.
SPN, Pra ha 1984; Vytváření české ortoepické no r my a její ko di fi ka ce. In: Přednášky
na LŠSS. Br no 1984, s. 23–30; Fo ne ti ka a fo no lo gie. Zvuková sta v ba současné češti-
ny. Br no 1990; Fo ne ti ka a fo no lo gie češtiny, Ostra va 2010. Příznakovost a její spe ci fi -
ka v mo r fo lo gii. In: P. Karlík, J. Pleskalová (eds.): Život s morfémy. Sborník studií na
počest Zden ky Rusínové. Br no 2004, s. 111–122.

W tym mie j s cu na le ży ta k że wspo mnieć, że Pa ni Pro fe sor Ma rie Krčmová jest au -
torką wie lu ha seł za mie sz czo nych w pu b li ka cji pt. Encyklopedický slovník češtiny
(Pra ha 2002), np.: Fo ne ti ka, Kon so nant, Vokál, lub ich współau torką, np.: Ja zyk
národní itp.

Ju bi la t ka po świę ciła wie le mie j s ca w swo ich ba da niach ta k że za gad nie niom sty li -
sty cz nym. Pro ble ma ty kę tę po ru sza mię dzy in ny mi w ta kich pu b li ka cjach, jak np.:
Stylistické mi ni mum: základní pojmosloví a pracovní sešit pro seminář ze sty li sti ky.
Br no 1987; Ty py stylových no rem dnešní češtiny. In: Přednášky a be se dy z XXVI. běhu 
LŠSS. Br no 1993, s. 23-27; Stylové no r my a je jich místo ve stylistické te o rii  a stylizač- 
ní pra xi. In: Sty li sty cz ne kon fron ta cje. Opo le 1994, s. 33–38. Pro fe sor Ma rie Krčmová 
jest ta k że współau torką kla sy cz nej już po zy cji do tyczączej sty li sty ki ję zy ka cze skie -
go, któ ra jest wy ni kiem pra cy ze społowej zna nych cze skich bo he mi stów: Jana
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1 Pełna bi b lio gra fia prac prof. PhDr. Marii Krčmovej znajduje się w artykułach opub li ko -
wa nych w „Sborníku prací Filozofické fakulty Brněnské uni ve rzi ty” A 48 z 2000 i 2005 roku
(A 53) oraz na stronie in te ren to wej Uni wer sy te tu Śląskiego w Opawie (http://ubk.fpf.slu.cz/
praco v ni ci/krcmova/index.html).



Chloupka, Ma rii Čechovej, Ma rii Krčmovej, Evy Minářovej: Sty li sti ka češtiny. Pra ha
1991; Sty li sti ka současné češtiny. Pra ha 1997; Současná česká sty li sti ka. Pra ha 2003.

Wa r to tu taj ta k że przy po mnieć, że w krę gu zain te re so wań Ba da cz ki zna lazła się
ta k że pol szczy z na. Już bo wiem od początku swo jej pra cy na uko wej Pa ni Pro fe sor
przy bli żała cze skie mu od bio r cy ró ż ne pu b li ka cje z za kre su języ koz na w stwa pol skie -
go, np.: Jazykové okénko – tentokrát česko-polské. „Ro v nost” 1963, 4.01.;  B. Wie rz -
cho wska, Wy mo wa pol ska. PZWS: Wa r sza wa 1965, „Sborník prací Filozofické fa ku l -
ty brněnské uni ve rzi ty” A 15, 1967,  s. 202–203; K. Gó r ski, Te x to lo gia i edy to r stwo
dzieł li te ra c kich. Wa r sza wa 1975. 300 s., „Li sty filologické” 1976, s. 121–122 itd.

Akty w ność Pro fe sor Ma rii Krčmovej wi dać ta k że w za kre sie udziału w pro je -
ktach ba da w czych. Kie ro wała Ona i brała czyn ny udział w pra cach w ra mach wie lu
gran tów, np.: Český ja zyk v Evropě na kon ci tisíciletí (uko ń czo ny w 1995 r.), Příruční
mlu v ni ce češtiny (uko ń czo ny w 1995 r.), Vliv pragmatických činitelů na vo l bu
výrazových prostředků v mluvené ko u ni ka ci (uko ń czo ny w 2000 r.), Čeština v lin g vis-
tických po j mech (uko ń czo ny w 2000 r.), Komparativní stu dium věcných textů (uko ń -
czo ny w 2004 r.), Dějiny české jazykovědné bo he mi sti ky (uko ń czo ny w 2005 r.), In te -
gra ce v jazycích – ja zy ky v in te gra ci (uko ń czo ny w 2010 r.). Jej akty w ność na po lu za -
wo do wym i na uko wym jest god na po dzi wu. Życz my więc Do sto j nej Ju bi la t ce wie lu
sił i zdro wia do re a li za cji da l szych pla nów za wo do wych, wie lu su kce sów w pra cy na -
uko wej i w ży ciu oso bi stym a ta k że po go dy du cha i uśmie chu na co dzień.

Graż y na Ba lo wska, Opo le

Jubileusz Profesor Ewy Siatkowskiej

Pa ni Pro fe sor Ewa Sia t ko wska, wy bi t na języ koz naw czy ni, sla wi stka, wy cho -
waw czy ni wie lu po ko leń fi lo lo gów, ob cho dzi w tym ro ku ju bi le usz 80 uro dzin. Jest to 
oso ba całkiem wyjątko wa – nie zwy kle ży cz li wa, otwa r ta, ciepła i pełna hu mo ru. My -
ślę, że nie ma w Wa r sza wie sla wi sty, któ ry nie uległby Jej uro ko wi. Ja sam miło wspo -
mi nam i Jej za ję cia, pod czas któ rych ob ja ś niała za wiłości ję zy ka staro -cer kie w -
no-słowia ń skie go, i sze reg in spi rujących roz mów w Jej mie sz ka niu (w po ko ju z wi -
do kiem na plac Kon sty tu cji, po śród rzę dów rów no po układa nych książek, przy du -
żym sto le, na któ rym, prę dzej czy pó ź niej, lądo wała mi se czka pełna ame ry ka ń skich
bo ró wek, chy ba naj le p szych w mie ście).

Wspo mi nam o Wa r sza wie nie bez po wo du. Całe swe ży cie za wo do we Pro fe sor
Ewa Sia t ko wska związała z Uni wer sy te tem Wa r sza wskim. To tu taj, w 1953 ro ku
(w Se mi na rium Sla wi sty cz nym na Wy dzia le Huma ni sty cz nym UW) uko ń czyła stu -

dia. Tu taj ob ro niła pra cę do ktorską. Tu taj się ta k że ha bi li to wała. Tu taj przez la ta prze -
ka zy wała swą wie dzę stu den tom, jed no cze ś nie mo bi li zując ich (na ogół bar dzo sku te -
cz nie) do pi sa nia swo ich pie r wszych na uko wych te kstów. Prze cież to właś nie w „Ze -
szy tach Łuży c kich”, któ re Pa ni Pro fe sor założyła i któ ry mi długo kie ro wała, de biu to -
wało wie lu przyszłych sla wi stów.

Do ro bek na uko wy Sza no w nej Ju bi la t ki jest prze ogro m ny. Obe j mu je dzie siątki
stu diów i mnie j szych roz praw, omó wień i re cen zji. Po nie waż pełną bi b lio gra fię prac
Pro fe sor Ewy Sia t ko wskiej za mie sz czo no w XXXI to mie „Ze szy tów Łuży c kich”
(rzecz jest do stę p na ta k że na stro nie in ter ne to wej In sty tu tu Sla wi sty ki Za chod niej
i Połud nio wej UW), po zwa lam so bie wy mie nić je dy nie te Jej pra ce, któ re uwa ża się
za naj waż nie j sze, czy li pu b li ka cje książko we. Są to: Za cho d niosłowia ń skie za woła-
nia na zwie rzę ta. Stan obe c ny, fun kcje hi sto ry cz ne, sto su nek do sy ste mu ję zy ko we go
(Wa r sza wa 1976), Wy bór te kstów sta ro cze skich (Wa r sza wa 1988, opra co wa ny wspó l -
nie z mę żem Ja nu szem Sia t ko wskim), In deks a te r go do do l nołuży c kie go słow ni ka
Arnošta Mu ki (Wa r sza wa 1988, opra co wa ny wspó l nie ze Zdzisławem Kłosem i Do -
rotą Rzymską), Wy bór te kstów za cho d niosłowia ń skich w uję ciu po rów na w czym
(Warsza wa 1991, pra ca zbio ro wa pod red. Ewy Sia t ko wskiej), Ro dzi na ję zy ków za -
cho d niosłowia ń skich. Za rys hi sto ry cz ny (Wa r sza wa 1992), Stu dia łuży coz na w cze
(Wa r sza wa 2000), O ję zy ku Łuży czan pra wie wszy stko (Wa r sza wa 2001), Słow nik
pol sko- gó r nołuży cki i gó r nołużyc ko- po l ski – Pólsko -horn joser b ski a horn joser bsko -
 polski słow nik (Wa r sza wa 2002), Cze sz czy z na wi dzia na z bo ku (Wa r sza wa 2003).

Jak wi dać na wet po tak kró t kim wy li cze niu, zain tere so wa nia ba da w cze Pa ni Pro -
fe sor są na pra wdę roz ległe. Bar dzo wie le uwa gi po świę ca Ona ję zy kom za cho d -
niosłowia ń skim, ich roz wo jo wi i wza je mnym re la cjom. Wie le Jej prac do ty czy hi sto -
rii ję zy ka cze skie go oraz sta ro cze skich za by t ków. Zna cz na część ba dań Pro fe sor Ewy 
Sia t ko wskiej wiąże się też ze spra wa mi Łużyc: do ty czy nie ty l ko ję zy ków gó r no-
i do l nołuży c kie go, ale rów nież łuży c kiej ku l tu ry i spe cy fi ki te kstów łuży c kich.

Życzy my Pa ni Pro fe sor wie le ra do ści, zdro wia i sił po trze b nych do re a li za cji ko -
le j nych pro je któw ba da w czych.

Mi chał Ste fa ń ski, Wa r sza wa

W ro cz ni cę śmie r ci Pro fe sor Te re sy Zo fii Orłoś

11. li sto pa da ubiegłego ro ku zmarła w Kra ko wie w wie ku 79 lat prof. dr hab. Te -
re sa Zo fia Orłoś, wy bi t na pol ska bo he mi stka i języ koz naw czy ni, któ ra całą swoją
dro gę na ukową związała z Uni wer sy te tem Ja giel lo ń skim. Uro dziła się 20.02.1930 ro -
ku we Lwo wie. Po trud nych la tach wo jen nych przy je chała do Kra ko wa w 1950 ro ku.
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Po ja wiła się tu taj po dłuż szym okre sie po by tu w Cze chach, gdzie uzy skała ta k że
świa de c two doj rzałości. W la tach 1950–1955 była stu dentką sla wi sty ki na Uni wer sy -
te cie Ja giel lo ń skim. Od ro ku 1953 pełniła fun kcję asy sten ta, zdo by wając w na stę p -
nych la tach ko le j no sto p nie na uko we, od do kto ra na uk huma ni sty cz nych w za kre sie
języ koz na w stwa po czy nając. W la tach 1988–1991 pełniła fun kcję wice dy re kto ra In -
sty tu tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej UJ, a od ro ku 1995 aż do prze j ścia na eme ry tu rę (czy li
do 2001 ro ku) pia sto wała sta no wi sko kie ro w ni ka Ka te dry Fi lo lo gii Cze skiej i Łuży c -
kiej.

Dro gę na ukową Pro fe sor Tere sy Z. Orłoś za początko wała pra ca ma gi ste r ska za -
ty tułowa na Ele ment prasłowia ń ski w dzi sie j szym słow ni c twie cze skim. Roz pra wa ta,
na pi sa na pod kie run kiem pro fe so ra Ta de u sza Le hra-Spławi ń skie go, oka zała się na ty -
le wa r to ścio wa, że w całości zo stała opub li ko wa na (w ro ku 1958). Od te go mo men tu
w krę gu za intere so wań Te re sy Orłoś zna lazła się już na stałe pro ble ma ty ka leksy -
kogra fi cz na oraz le ksy kolo gicz na. Dzie dzi ny te roz wi nęły się z bie giem lat w ki l ka
krę gów ba da w czych, wśród któ rych mo ż na wy mie nić m. in. hi sto rię ję zy ka cze skie -
go, związki cze sz czy z ny z ję zy kiem pol skim i in ny mi ję zy ka mi słowia ń ski mi oraz za -
gad nie nia fra ze o lo gii ba da ne głów nie kon fron taty w nie. Nie któ re pra ce z te go za kre su 
mają – zda niem pro fe so ra Hen ry ka Wró b la – cha ra kter pre kur so r ski.

Pro ble ma ty ce pol sko - cze skich sto sun ków ję zy ko wych (zwłasz cza w okre sie od -
ra dza nia się ję zy ka cze skie go) po świę ciła Pro fe sor Orłoś ki l ka dzie siąt pu b li ka cji,
w tym głów nie ar ty kułów. Wśród ob szer nie j szych opra co wań mo ż na wy mie nić mo -
no gra fie: Za po ży cze nia pol skie w słow ni ku Jun g man na (Kra ków 1967), Po lo ni z my
w cze skim ję zy ku li te ra c kim (Kra ków 1987), Stu dia bohe mi sty cz ne I i II (Kra ków
1992), Ty siąc lat cze sko- po l skich związków ję zy ko wych (Kra ków 1993). Tu taj Au to -
rka udo wod niła i po twier dziła m.in. swoją hi po te zę, że od ra dzający się w XIX wie ku
ję zyk cze ski, cze r pał naj ob fi ciej z za so bów pol skie go słow ni c twa – w tym głów nie
z ter mi no lo gii – nie zaś z ję zy ka ro sy j skie go, jak do pe w ne go mo men tu przy pu sz cza -
no. W ko le j nych opra co wa niach Pro fe sor Orłoś kon ty nu o wała wątek za po ży czeń
w cze sz czy ź nie, zwra cając w nich jed na k że uwa gę rów nież na aspe kty słowo twó r cze
i fo ne ty cz ne. Kon ty nu acją oraz swo i stym pogłębie niem pod ję tych wów czas za gad -
nień były ba da nia wza je mnych wpływów ję zy ka cze skie go oraz in nych ję zy ków
słowia ń skich. Po wstało dzię ki te mu wie le prac do tyczących po ży czek w cze skiej ter -
mi no lo gii na uko wej. Uwie ń cze niem te go kie run ku ba dań była ko le j na mo no gra fia
za ty tułowa na Za po ży cze nia słowia ń skie w cze skiej ter mi no lo gii bo ta ni cz nej i zoo lo -
gi cz nej (Kra ków 1972).

Pra ce te cie szyły się du żym uz na niem wśród pol skich i za gra ni cz nych języ koz na -
w ców, cze go po twier dze niem są ich po zy ty w ne re cen zje. Pro fe sor Te re sa Orłoś zo -
stała zresztą uz na na przez cze skie go bo he mi stę, V. Šmilauera, za naj lepszą zna w czy -
nię dzieła Jo se fa Jun g man na. Za wdzię cza my Jej też za ję cie się słow ni ka mi Pe tra Lo -
de rec ke ra (Dział pol ski a cze ski w słow ni ku Lo de rec ke ra, ZN UJ, Pra ce Języ koz na w -
cze 1979; Bo he mi z my w pol skim dzia le słow ni ka Lo de rec ke ra a au to r stwo te go

działu, Opu s cu la Polo no-S la vi ca 1979), Vu ka Ka radžića (Na zew ni c two orni tolo gi cz -

ne w słow ni ku Vu ka Ka radžića, Spra wo z da nia Kom. Na uk. PAN, Kra ków 1987; Na -

zwy pta ków w pie r wszym wy da niu słow ni ka Vu ka Ka radžića, Sla via 56, Pra ga 1987)

czy pra ca mi Ja na Ge ba u e ra (Jan Ge ba u er człon kiem AU w Kra ko wie, Sla via 58, Pra -

ga 1989; O do kto ra cie ho no ris ca u sa UJ Ja na Ge ba u e ra, Pa mię t nik Słowia ń ski

38/39, 1991).
Dzię ki Pro fe sor Te re sie Orłoś zwró co no też uwa gę na no we da ne po chodzące

z ki l ku rę ko pi sów tzw. de po zy tu ber li ń skie go w Bi b lio te ce Ja giel lo ń skiej, któ re grun -

to w nie prze ba dała pod kątem filo lo gi cz nym i ję zy ko wym. Owo cem ty ch że ba dań jest 

ki l ka ar ty kułów po chodzących z te go okre su, m.in.: Zlo mek staročeské bi b le v Kra ko-

vě („Sla via” 58, Pra ga 1989); Rę ko pi sy cze skie z de po zy tu ber li ń skie go BJ („Ro cz nik

Sla wi sty cz ny” 47). Cen nym zna le zi skiem jest tu zwłasz cza fra g ment No we go Te sta -

men tu, któ ry da to wa ny jest przez Pro fe sor Orłoś na początek XV wie ku.
Oprócz aspe ktu histo ryczno języko we go od lat osiem dzie siątych kon ty nu o wała

Te re sa Orłoś ba da nia nad pro ble ma tyką le ksy ko lo giczną, ale tym ra zem pod kątem

współcze s nej fra ze o lo gii cze skiej i pol skiej. Uwie ń cze niem tych ba dań są cen ne

w śro do wi sku bohe mi sty cz nym słow ni ki, w tym np. Cze sko- po l ski słow nik skrzy d la -

tych słów (Kra ków 1996), Cze sko- po l ski słow nik zdra d li wych wy ra zów i pułapek

fraze olo gi cz nych (Kra ków 2003) i Wie l ki cze sko- po l ski słow nik fra zeo logi cz ny (Kra -

ków 2010). Całość ba dań Te re sy Orłoś nad fra ze o lo gią przy czy niła się w znaczący

spo sób do wy pra co wa nia me to do lo gii, któ ra – zda niem pro fe so ra Hen ry ka Wró b la –

po win na być sto so wa na we fra ze o lo gii kon fron taty w nej ję zy ków słowia ń skich.
Na ma r gi ne sie prac ści śle na uko wych wy cho dziły też „spod pió ra” Pro fe sor

T.  Orłoś pu b li ka cje popu larno -nau ko we, do tyczące ję zy ka cze skie go czy cze skiej ku -

l tu ry, któ re zo stały z wdzię cz no ścią przy ję te przez stu den tów bo he mi sty ki ja ko do da -

t ko we źródła in fo r ma cji. Wątek dy da kty cz ny to cały oso b ny roz dział w ży ciu Te re sy

Orłoś, z któ rej wie dzy i do ro b ku na uko we go ko rzy sta li i wciąż ko rzy stają za rów no

początkujący bo he mi ści, jak też do świa d cze ni bada cze-s la wi ści. 
Pod jej kie run kiem napi sa no wie le prac do kto r skich, opi nio wała do kto ra ty, ha bi -

li ta cje i pro fe su ry. Ucz nia mi i dłuż ni ka mi Pa ni Pro fe sor czu je my się wszy s cy my, kra -

ko ws cy (i nie ty l ko) bo he miści.
Za swoją pracę i oddanie Uniwersytetowi Teresa Zofia Orłoś została odznaczona

Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Polski.

El ż bie ta Szcze pa ń ska, Kra ków
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