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SLOVO JAKO SYNTAGMA (?)
BOENA BEDNAØÍKOVÁ
0. V závìru roku 2001 poøádala Ostravská univerzita v rámci oslav 10. výroèí svého vzniku
a jako souèást Evropského roku jazykù mezinárodní konferenci na téma Èetina  jazyk slovanský. Na této konferenci zaznìl i mùj konferenèní pøíspìvek Slovo jako syntagma. Z dùvodù,
s nimi byli organizátoøi seznámeni a je nijak nesouvisejí s obsahem tohoto vystoupení, jsem
v následujícím roce neodevzdala výe zmínìný pøíspìvek do pøipravovaného sborníku konference. Jeho pøepracovanou a rozíøenou verzi pøedkládám irí lingvistické veøejnosti nyní.
1. V posledních letech jsem pracovala, popø. jetì pracuji víceménì paralelnì na nìkolika
(vìtinou grantových) úkolech: Èteme akademickou Mluvnici èetiny, Zpracování Speciálního slovníku èetiny pro cizince, kolská jazykovìdná terminologie a Olomoucký mluvený
korpus (a jeho morfologické znaèkování). Tyto projekty se nijak navzájem neruí, spíe se
doplòují a snad i obohacují, pøedevím (obecnì) metodologicky.
1.1 Projekt o ètení Mluvnice èetiny (srov. BEDNAØÍKOVÁ 1999b, 2000) chce formou
studijních textù (popø. terminologického slovníku) a cvièení umonit potenciálním zájemcùm
(studentùm, uivatelùm, ètenáøùm) vùbec èíst (akademickou) Mluvnici èetiny, a to tak, e se
pokouí osvìtlit nejen text samotný, ale pøedevím obecné a základní principy, dle nich byla
mluvnice zpracována, na nich je zvolený zpùsob popisu mluvnického systému postaven.
Dùraz je kladen i na koøeny tìchto principù, na vystopování jakési geneze vzniku mluvnice.
Projekt se soustøedí na II. díl (na formální a funkèní morfologii) a na nìkteré èásti dílu I., které,
zdá se, jsou s tím druhým málo kompatibilní (srov. i KOMÁREK 1989).
1.2 Grantový projekt Zpracování Speciálního slovníku èetiny pro cizince je ji témìø
u konce a bude v brzké dobì odevzdán do tisku. Zpracovával jej spolu se mnou dvouèlenný
tým posluchaèù jednooborové èeské filologie (srov. BEDNAØÍKOVÁ  KORBÉLYIOVÁ 
PLESKA 2001, 2003). Cílem projektu bylo vypracovat takový slovník èetiny, který by obsahoval nezbytné (a v pouívaných studijních pøíruèkách chybìjící) morfologické údaje, je by uivateli èetiny jako cizího jazyka umonily danou lexikální jednotku usouvztanit v textu.
1.3 Úkol týkající se jednocení kolské jazykovìdné terminologie (srov. KOLSKÁ JAZYKOVÌDNÁ TERMINOLOGIE 2002) souvisí s úsilím vytvoøit terminologickou databázi Evropské unie. Podstatnou jazykovou èinností EU, úzce spojenou s èinností pøekladatelskou a výukovou, je tzv. terminologická normalizace/standardizace terminologie, její mezijazykový
ekvivalenèní prùzkum a komputerizace. Koneèným cílem je vytvoøení terminologické databanky EU. Aktuálním úkolem Jazykovìdného sdruení ÈR a jím stanovených speciálních termino-
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logických komisí je v této fázi (s)jednocení kolské jazykovìdné terminologie a vybudování
terminologické databanky, je bude v budoucnu závazná pro vechny autory uèebnic èeského
jazyka pro základní a støední koly.
1.4 Práce na olomouckém mluveném korpusu (garant Petr Poøízka) je souèástí pøedpokládaného grantového zámìru Korpus bìnì mluveného jazyka ve mìstech na Moravì a ve Slezsku
(Brno, Olomouc, Ostrava, Opava). Jeho cílem je vybudování reprezentativního korpusu, jen
bude odráet bìnì mluvený jazyk ètyø mìstských prostøedí. Bude tak získána cenná databáze
mluveného jazyka, je bude slouit iroké lingvistické (i nelingvistické) veøejnosti ke studiu
a dalím analýzám ivého jazyka.
1.5 Zdánlivá roztìkanost mezi vícerými úkoly mne vede k tomu, e se stále více obracím
k otázkám obecnì metodologickým, v poslední dobì pøedevím k tomu, JAK PREZENTOVAT
(nejen) FORMÁLNÍ MORFOLOGII SLOVANSKÉHO JAZYKA. Pokusila jsem se o to napø. na
31. výroèním zasedání Evropské lingvistické spoleènosti, které se pod ústøedním tématem
Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspective konalo v roce 1998 na Univerzitì v St. Andrews (srov. BEDNAØÍKOVÁ 1999b), nebo na konferenci evropské slavistické
organizace POLYSLAV v Toruni v roce 1999.
Souèasnì se mé úvahy prolínají s otázkami lingvodidaktickými, protoe s pøíbìhem o
èeské morfologii se vichni poprvé setkáváme právì v hodinách èeského jazyka na základní
kole. A nutno øíci, e je nám (nejen) tvarosloví vìtinou prezentováno zpùsobem ontologickým, interiorizaèním, axiomatickým, strnulým a nevyvratitelným (srov. BEDNAØÍKOVÁ 1999a,
BEDNAØÍKOVÁ 2002).
2. Pøi uvaování, jak se vyrovnat s deskripcí morfologického systému, se pokouím vycházet z následujících premis (podotýkám, e zde se vskutku projevuje paralelismus práce na více
projektech, a takté zdùrazòuji, e mi nejde, alespoò v této fázi, o popis formální morfologie
v uèebnicích èetiny , toho se musí chopit schopný a vìciznalý didaktik). Jde mi o zpùsob
prezentace jednak v reprezentativních, akademických popisech jazykového systému a také
o prezentaci èeského mluvnictví ve svìtì (mùe to znít nadnesenì, ale je moné se setkat na
zahranièních konferencích s mnohými nepochopeními, a na druhé stranì i s pøekvapením a zájmem
vnímajících):
2.1 Pøi popisu se poèítá se systémem, pøístup k nìmu je vak gnozeologický, nikoliv
ontologický. Systém je pojímán jako hledání a nalézání pravidelností. Struktura takového systému je tak více èi ménì aproximativnì odhalována, zachycována a popisována, výsledkem je
ovem jakási quazistruktura, tváøící se jako pouhý aproximativní model jazyka, jako konstrukt.
2.2 Pøi deskripci morfologického systému je patrný posun od jevové k podkladové/podstatné stránce (struktuøe) slovního tvaru.
2.3 Jako vùdèí princip pro popis adjektivní a èásti pronominální flexe a pro flexi slovesnou
se jeví vyèleòování intersegmentu, jen má (dle pojetí v tradièních gramatikách) povahu kmenového formantu/kmenotvorné pøípony.
2.4 Vyèlenìný intersegment (kmenový formant) má funkci konstrukèní.
2.5 Tzv. kmenový formant jako segment vyèlenitelný na základì opakování není plnohodnotný morfém, není nositelem ani lexikálního, ani gramatického (popø. derivaèního) významu.
Je definován pouze svou funkcí. Komárek v návaznosti na Trubeckého (srov. KOMÁREK
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1978) mluví o funkci konektivní  odtud takté pojem konektém. Tento segment spojuje tvarotvornou bázi s vlastním formantem (s elementy posttematickými), tj. s nekoncovým, èi koncovým gramatickým morfem.
3. Uplatnìní takto chápaného kmenového formantu pøineslo mnohé výhody pøi popisu
verbální flexe, a u v Mluvnici èetiny II, tak napø. i v proklamovanì na ní zaloené Èetinì pro
uèitele (srov. HUBÁÈEK  JANDOVÁ  SVOBODOVÁ 1996)  deskripce indikativu prézenta
a imperativu v mluvnici ostravských autorù dodrují kmenový princip vskutku dùslednì, transgresivy a participia vak ji ménì dùslednì.
Výe uvedené popisy mohou odhalit napø. paralelismus a izomorfii mezi syntetickými
a analytickými slovesnými tvary v èetinì, vysvìtlit nìkteré pøípady homonymie a celý popis
formální morfologie vùbec posunují do mnohem abstraktnìjí roviny.
3.1 Pokud jde o popis adjektivní flexe, která, jak se pokusil ukázat ji Skalièka (srov. SKALIÈKA 1951), vykazuje v principu znaèné shody s flexí slovesnou, nebyl u ní bohuel uplatnìn
stejný mechanismus disimilace kmenového formantu jako u flexe slovesné. Pravidla, která zde
byla adoptována, jsou mechanická, nesystematická a nesmyslná  výsledek je zøetelný
v Mluvnici èetiny (srov. MLUVNICE ÈETINY II, 1986, 380n.). Zjednoduenì øeèeno  cokoliv následuje za tvarotvornou bází, tìí se dle Mluvnice èetiny statusu kmenového formantu.
Tak byla adjektiva z velké èástí zbavena koncových gramatických sufixù, byl ustaven jakýsi
soubor heterogenních kmenových formantù a morfologický plán èetiny posunut nìkam do
sféry introflexivních jazykù.
3.2 Ostravská Èetina pro uèitele se o kmenovém principu u adjektiv pouze zmiòuje, ale
dále jej nezpracovává a neaplikuje, Èechová a kol. ve své publikaci Èetina  øeè a jazyk (srov.
ÈECHOVÁ a kol. 1996,186n.) sice správnì podotýká, e tvarotvorný formant u dlouhých tvarù
adjektiv je vdy sloený, ale vedle nich hovoøí jetì o tzv. krátkých tvarech adjektiv, které jsou
prý neúplné, a tak tabulka zde uvedená pùsobí ponìkud nevyrovnanì (a konec koncù, podobným zpùsobem popisoval adjektiva, a to mnohem døíve, ji zmiòovaný Skalièka (srov. SKALIÈKA 1951).
3.3 Tento krátký exkurz po nìkterých domácích mluvnických popisech mìl jen demonstrovat nezakotvenost, èi spíe nedùslednou aplikaci kmenového principu v souèasných mluvnických popisech. Pokud jde napø. reakce nìkterých zahranièních lingvistù na konferenèní pøíspìvky o uplatnìní kmenového principu, nutno podotknout, e byly povìtinou pochybovaèné
èi odmítavé, a to nejen na pùdì, ji obývá Societas Linguistica Europaea, kde se to konec koncù
dalo témìø oèekávat (SLE dlí spíe ve svìtì neslovanském), ale i tam, kde to pùsobilo dojmem
zaráejícím, tj. na konferenci mladých slavistù (POLYSLAV). Strhl se tam toti pøedevím boj
o pojetí alomorfu  má-li koncepce alomorfu koøeny v americkém distribucionalismu, mùe pak
plnì vyhovovat popis adjektivní flexe v Mluvnici èetiny.
4. V tìchto a jim podobných diskusích (rovnì i na semináøích formální morfologie a slovotvorby) vak postupnì vyvstala, a to s velkou naléhavostí, jetì jedna otázka. S jejím naèrtnutím a návrhem øeení se má vypoøádat pøedkládaný sborníkový pøíspìvek.
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5. SLOVNÍ TVAR NECH JE CHÁPÁN JAKO SYNTAGMA. Co se tím myslí?
5.1 Vnitøní struktura kadého slovního tvaru je výsledkem dvou funkcí (rolí), které slovo
v daném jazyce plní:
 tj. funkce onomaziologické
 a funkce usouvztaòující (strukturaèní  organizující v linearitì).
5.2 Vlastní páteøí (formální) morfologie je specifická lineární projekce dvojí binární analýzy
slovního tvaru na bezprostøední sloky.
5.3 Vyvstává pak ovem otázka, zda jsou tedy morfologie dvì (velikým zpùsobem se
ovem prolínající a spolu související):
5.3.1 Morfologie derivaèní  která právì sází na onomaziologickou funkci slova a která
studuje strukturu slova jako výsledek slovotvorných procesù (samozøejmì jen u tìch slov, je
se synchronnì jeví jako utvoøená  fundovaná/motivovaná).
5.3.2 Morfologie flexivní  která bere v úvahu funkci slovního tvaru ve vìtì.
5.4 Mohli bychom tedy z výe øeèeného vyvodit následující:
5.4.1 Hledáme-li syntagmatiku v rámci jednoho slova, musíme brát v úvahu jak jeho funkci
pojmenovávací, tj. sledujeme utváøenost slova jako lexému (mluví se pak o stavbì slovotvorné),
tak funkci výpovìdní, tj. sledujeme utváøenost tvaru slova (mluví se pak o stavbì tvarotvorné).
5.4.2 Jsou tedy ve slovì dvì syntagmata.
5.4.3 Bezprostøední sloky prvního syntagmatu jsou: slovotvorná báze a slovotvorný
formant.
5.4.4 Bezprostøední sloky druhého syntagmatu jsou: tvarotvorná báze a tvarotvorný
formant.
6. V tomto duchu mluví i Mluvnice èetiny I, ale zároveò dodává, e dùslednou morfovou
a submorfovou analýzu tìchto bezprostøedních sloek s ohledem na tradici popisù slovotvorných a tvarotvorných ji dále neprovádíme (s podobným názorem se setkáme i v ostravské
mluvnici).
7. Vyvstalá otázka je heretická: A PROÈ NE?
Pokoueli jsme se o takovou analýzu (a nadále se pokouíme) se studenty na semináøích
formální morfologie (tedy té morfologie, které by se dalo øíct morfologie flexivní) a semináøích
slovotvorby (tedy té morfologie, která by mohla být oznaèena jako morfologie derivaèní).
7.1 Navrhovaný (a uplatòovaný) postup je následující.
Mùj milý synáèku!
synáèku
synáèk-u
Bereme-li nejdøíve v potaz funkci výpovìdní, jsou pak bezprostøedními slokami tvarotvorná báze synáèk a tvarotvorný formant u.
Sloku nesoucí význam lexikální dìlíme dále postupnì na bezprostøední sloky, a to proti
smìru fundace (tvarotvorný formant je zde ji dále evidentnì nedìlitelný  z tohoto hlediska
jsou substantiva vìtinou málo zajímavá):
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synáè-k
syn-áè
Pokusili jsme se tedy oddìlit postupnì slovotvorné formanty, kterými jsou zde slovotvorné
sufixy, s tím, e je nutno si uvìdomit, e vzdálenost slova fundovaného od slova fundujícího
pomáhají zvìtovat i alternace (graficky vak stìí uvedeným zpùsobem zachytitelné).
7.2 Vyskytují se ovem i dalí problémy, na nì je tøeba upozornit a je je potøebí øeit.
Nìkterá slova jsou slovotvornì neanalyzovatelná, zde napø. adjektivum milý:
milý (analyzovatelné jen tvarotvornì)
mil-í
Ø-í (Ø zde stojí za nulový kmenový formant, nulový konekt)
7.2.1 Jinak uito mùe se i toto slovo jevit jako utvoøené (a tudí i slovotvornì analyzovatelné?):
Mùj milý!
Jde o slovo konvertované  jeho substantivní status je vak graficky jen stìí zachytitelný:
jak postihnout slovotvorný formant, kdy vlastnì formálnì nejde o zmìnu paradigmatu 
zmìna se pochopitelnì projeví v nenaplnìnosti paradigmatu pro vechny tøi rody, v jiné funkci
koncových gramatických morfù (jako substantivum u nemají koncovky tohoto slova funkci
reduplikaèní, kongruenèní), dále v monosti fungovat jako dominující èlen syntagmatu (v syntaktickém smyslu)  tedy v monosti být rozvíjen syntaktickým adjektivem apod. Slovotvornou
bází bude tedy celé adjektivum milý (bez forem neutra), slovotvorným formantem pak zmìna
statusu jeho koncovek a zisk dalích (výe zmínìných) substantivních charakteristik.
7.3 Uplatnìný zpùsob analýzy a s ním spojené problémy nutnì smìøují k dùleitému
pojmu, a to k pojmu konverze. Konverze bývá chápána jako slovotvorný zpùsob, který spoèívá v tom, e nové slovo se utvoøí na základì slova v jazyce ji existujícího pouze zmìnou jeho
paradigmatiky (tvarotvorné, morfologické charakteristiky).
Pokrývá ovem takto chápaná konverze i zmìny paradigmatu uvnitø jednoho slovního
druhu  srov. list → listí.
V tomto okamiku je ovem tøeba mít na mysli dokonèenou transpozici gramatickou, tedy
transpozici slovnìdruhovou. O transpozici se toti mluvívá také u onomaziologických kategoriích a myslí se jí napø. transpozice dìje do substance  vedle vyhovujících pøípadù typu
bodání, bod, které vskutku vznikly slovnìdruhovou transpozicí (jako dokonèenou transpozicí
gramatickou) uvádívají se tu i pøípady, je vznikly afixací (zde sufixací), napø. sázka, tìkot,
plavba apod.
8. Po objasnìní principu analýzy a po vysvìtlení pojmu transpozice se pokusím ukázat
specifika morfematické analýzy (stále jako projekce dvojí binární analýzy, tj. tvarotvorné
i slovotvorné) slov, která vskutku prola slovnìdruhovou transpozicí ve smyslu Mluvnice
èetiny II (srov. MLUVNICE ÈETINY II, 1986, 19n.).
8.1 Slovnìdruhovou transpozicí se tu myslí proces pøenesení výrazové sloky jaderného
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slovnìdruhového znaku do funkèní pozice jiného jaderného slovnìdruhového znaku. Tato
transpozice má charakter ukonèeného procesu (nejde tudí o pouhou gramatickou transpozici,
jejím výsledkem je sekundární funkce tého základového slovního druhu).
8.2 Jde tedy napø. o tyto pøípady:
V V → V S → SS
Velká písmena V, S oznaèují významovou bázi slovního druhu, indexy v, s jejich funkèní
pøíznak.
8.3 Gramatická transpozice: VF → inf
Dennì mae tabuli. → Mazat tabuli je jeho kadodenním úkolem.
8.4 Slovnìdruhová transpozice:
To není ádný malíø, to je jen takový mazal!
mazal (l-ové part.) → mazal (subst.)
l-ové part. mazal
subst. mazal
maz-al
mazal-Ø
a-l
l-Ø
Dalí analýza je provedena a) dle výe rozpracovaného principu, b) dùslednì dle Mluvnice
èetiny I (srov. MLUVNICE ÈETINY I, 1986, 243n.):
a) maz-al
Na levou bezprostøední sloku (mazal) je nejdøíve pohlíeno jako na (pùvodní) slovesný
tvar, a proto je v podkladové rovinì opìt rozdìlena na dvì bezprostøední sloky, odpovídající
bezprostøedním slokám l-ového participia (maz-al). Dalí postup je u nasnadì:
a-l
b) maza-l
maz-a
Mluvnice èetiny I pohlíí na levou sloku (mazal) odliným zpùsobem: poèítá se segmentem -l jako se slovotvorným (derivaèním!) sufixem, pøipojovaným k minulému kmeni slovesa mazat, a to podobnì jako ve slovì mazák:
mazák
mazák-Ø
maz-ák
I zde vychází Mluvnice èetiny I z minulého kmene, k nìmu se pøipíná slovotvorný (derivaèní) sufix -ák; kmenový formant -a- + poèáteèní hláska -á- pak dle Mluvnice v pøíponì
splývají.
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Nabízejí se ovem i jiná moná øeení (napø. ta související s koncepcí tzv. morfematického
uzlu), ale ta budou pøedmìtem dalích, mnohem irích øeení zde jen naèrtnuté problematiky.
8.5 Strukturnì zdánlivì paralelní substantiva slídil a slídiè mají pak dle principu ukázaného v 8.4 a) odliná øeení (pro srovnání je v závorce uvedeno øeení vycházející z koncepce
Mluvnice èetiny I:
slídil
slídil-Ø
slíï-il
i-l

(slídil)
(slídil-Ø)
(slídi-l)
(slíï-i)

slídiè
slídiè-Ø
slídi-è
slíï-i

Zdánlivý strukturní paralelismus mezi (slídil) a slídiè zde, jak vidno, naprosto zamluje
odliný slovotvorný zpùsob a odlinou stavbu slovotvorné báze.
9. Závìrem. Mnohé bylo v této stati jen naznaèeno, mnohé neøeèeno, popø. nedoøeèeno (a
hlavnì nevyøeeno).
Nech je celý text i s naznaèenou koncepcí a dle ní analyzovanými pøíklady vskutku vnímán
(prozatím) jen jako pokus aplikovat proklamovanou lineární projekci dvojí binární analýzy na
bezprostøední sloky  analýzu tvarotvornou a analýzu slovotvornou.
Je nutno pøitom zdùraznit to, co je naprosto evidentní: Mluvnice èetiny I a Mluvnice
èetiny II jsou inkompatibilní (srov., jak ji výe zmínìno, i Komárek 1989). Pøesto lze rozpracováním projekce dvojí binární analýzy slovních tvarù vysvìtlit jevovou strukturní paralelnost
nìkterých konvertovaných a derivovaných (deverbálních) substantiv a pokusit se dále vyøeit napø. i (slokovou) analýzu adjektivizovaných participií a transgresivù a substantiva verbálního, je není v Mluvnici èetiny II ani naznaèena. Ukazuje se, e by bylo mono aplikovat
postup naznaèený výe. Tento úkol si stanovuji jako jeden z cílù zamýlené rozsáhlejí práce.
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A WORD AS A SYNTAGM (?)
Summary
The contribution searches for the principle of syntagmatic structure in the frames of one
word. Two functions of the word must be taken into consideration at the same time: the
function of designation (the structure of the word as a lexeme) and the function of utterance
(the structure of the word as a word form). Hence there are two syntagms within one word.
The article attempting a thorough morphematic and submorphematic analysis of the word
immediate constituents (in the sense of the concept suggested in Mluvnice èetiny) copes
with various problems that arose, first of all with conversion (as a coinage procedure), i.e. the
finished grammatical transposition.
The developed concept of twofold binary analysis of the word forms is able to enlighten
the surface structural parallelism of some converted and derived nouns and to solve the
analysis of adjectivized participles and transgressives and verbal nouns.
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SÉM LINEÁRNÍHO POHYBU
A GRAMATICKÉ VLASTNOSTI SLOVESA
ONDØEJ BLÁHA
1. Sémem lineárního pohybu zde rozumíme minimální významový rys, který je charakteristický pro determinovaná korelativní slovesa pohybu1 typu jít, bìet, letìt nebo nést a který
tato slovesa vymezuje proti jejich nedeterminovaným korelátùm chodit, bìhat, létat nebo
nosit. Uzavøené (zpravidla deseti- a tøináctièlenné) inventáøe korelací typu jít-chodit, bìetbìhat, letìt-létat nebo nést-nosit existují ve vech slovanských jazycích kromì charváttiny,
srbtiny, makedontiny a bulhartiny a z funkèního hlediska jsou jistou analogií ke konkurenèním dvojicím perfektiv a imperfektiv, jak dokládá uití tìchto sloves v imperativu a préteritu (zvl.
ve spojení se záporem): Jdu tam  Prosím tì, nechoï; Øekni nìco  Neøíkej nic; Vedl jsem psa
do mateøské kolky  Proè jsi ho tam vodil?; Øekl jsem jí vechno  Proè jsi jí to øíkal? 2
Stejnì dobøe lze analogii mezi chováním determinativ a perfektiv na jedné stranì a nedeterminativ a imperfektiv na stranì druhé pozorovat i v oblasti tvorby futurálních tvarù (dalí
výklad se týká  není-li uvedeno jinak  èetiny). Zatímco nedeterminativa typu chodit a
prostá imperfektiva typu kupovat tvoøí analytické futurum,3 determinativa typu jít a perfektiva
typu koupit vyjadøují budoucnost prostøednictvím formálnì prézentních tvarù  v prvním
pøípadì imperfektivním futurem typu pùjdu, v pøípadì druhém prézentem typu koupím
(s perfektivním futurálním významem).
Za urèitých podmínek mohou vak i determinované èleny nìkterých korelativních dvojic
sloves pohybu vystupovat v analytickém futuru (Od záøí budu vést úèty jedné mení firmì
vedle obvyklejího povedu  srov. zde sub 2.2) a naopak syntetické futurum typu pùjdu mohou
v èetinì a sloventinì tvoøit i slovesa nenáleející do uzavøené mnoiny korelativních determinativ, tedy sloves, pro nì je futurum typu pùjdu nejvlastnìjím zpùsobem vyjadøování budoucnosti (srov. syntetická imperfektivní futura jako Pofrèím, pokluu, pomau do práce;
Tady ti penka nepokvete; Prapor povlaje). Výe uvedené skuteènosti svìdèí  jak se domníváme a jak také chceme blíe ukázat v naem pøíspìvku  o kontextovì (a pragmaticky) podmínìném pojetí dìje konkrétního slovesa jako dìje lineárního, tj. o monostech zastírat nebo
naopak zvýrazòovat sém lineárního pohybu pøítomný ve významu slovesa (tøeba i jen potenciálnì  srov. sloveso mazat) uíváním rùzných gramatických prostøedkù.
2. V korelativních dvojicích typu jít-chodit, bìet-bìhat nebo nést-nosit je pøíznakovým
èlenem determinované sloveso (jít, bìet, nést), které implikuje pøedstavu lineárního pohybu,
sloveso nedeterminované se pak k této pøedstavì nevyslovuje (pokud je nedeterminovaného
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slovesa uito k referování o smìrovì zamìøeném dìji, dostává sloveso neaktuální význam,
napø. Chodí pìky do Kateøinic a zpátky se vozí autobusem).4 Kadou dvouèlennou korelaci
typu jít-chodit lze tedy pojmout jako binární protiklad zaloený na distinktivním rysu + pøítomnost sému lineárního pohybu.
2.1 Sém lineárního pohybu není pøirozenì jedinou slokou významu sloves typu jít,
bìet, letìt nebo nést  k tomuto základnímu významovému komponentu pøistupují u rùzných
sloves sémy jako pohybovat se pìky, rychle, vzduchem, pohybovat se a souèasnì
nìco dret apod. Jako velmi inspirativní se nám v této souvislosti jeví poznatek A. V. Isaèenka,5 e korelaèní semknutost dvojic typu jít-chodit, bìet-bìhat nebo nést-nosit je tím vìtí, èím
elementárnìjí zpùsoby pøemisování tato slovesa oznaèují. Aèkoli tato Isaèenkova teze vychází z analýzy ruského jazykového materiálu, materiál èeský ji jen potvrzuje, jak lze dokázat
napø. srovnáním korelaèních vztahù uvnitø dvojic jít-chodit a vléct-vláèet  zatímco èleny
korelace jít-chodit se v imperativu a préteritu dùslednì støídají (jdi-nechoï atd.),6 èleny korelace vléct-vláèet vykazují vìtí schopnost nepodøizovat se pravidlùm konkurence (Proè jsi ten
suák vláèel a na pùdu? vedle rovnocenného vlekl, v záporném imperativu Kapitáne, kam
s tou lodí? Nevleète ji do poschodí ).7
2.2 Ménì výrazné, ale pøesto patrné rozdíly v korelaèní semknutosti bychom nalezli také
srovnáním výe uvedené dvojice korelativních sloves pohybu par excellence jít-chodit
s dvojicemi typu nést-nosit nebo bìet-bìhat. Støídání èlenù korelace v imperativu a préteritu
zde u jako indikátor semknutosti nepostaèí. Jemnìjí rozdíly ve vztahu determinovaného a
nedeterminovaného èlenu korelace (a tedy v zastøenosti èi nezastøenosti sému lineárního
pohybu ve významu pøíznakového èlenu korelace, tj. determinativa  srov. sub 2.1) naznaèí
test spoèívající v dosazování determinovaného èlenu do obou morfologických futur, která pro
nìj pøipadají v úvahu  do futura analytického typu budu kupovat a do futura syntetického
typu pùjdu.
Sloveso jít vstupuje zásadnì do futura syntetického a futuru analytickému (*budu jít) se
pøíèí (toté platí pro sloveso jet), kdeto slovesa nést a bìet  i kdy jsou jim futurální tvary
pobìím a ponesu zcela vlastní  monost tvoøit analytické futurum typu budu bìet, budu nést
nevyluèují (napø. Ventilátor bude bìet jetì pìt minut, Budete nést následky vech svých
rozhodnutí, podobnì jako je nesli ti pøed vámi).8 Ná dokladový materiál, získaný excerpcí
pomìrnì rozsáhlého korpusu textù pro úèely diplomové práce,9 jednoznaènì ukázal, e korelativní determinativa typu bìet, letìt nebo nést vystupují v analytickém futuru velmi zøídka, a to
zdaleka nejèastìji tehdy, je-li výe uvedených sloves uito v pøeneseném, mimoprostorovém
významu.10 Právì v mimoprostorových významech pøestávají fungovat i korelaèní vztahy mezi
determinovanými a nedeterminovanými èleny opozic (srov. Demokraticky smýlející vrstvy
naeho národa nesly po dlouhých ètyøicet let tíhu komunistického reimu proti Tehdy se
nosily ty kalhoty s laclem). Sém lineárního pohybu, který svou pøítomností nebo nepøítomností ve významu korelujících èlenù tvoøí samotnou osu korelace a který se úzce váe na
reálný prostor, je v mimoprostorových významech zastøen  tím se korelativním determinativùm otevírá monost pøistupovat k tvoøení analytického futura, je je v tomto smyslu protikladem futura syntetického (srov. sub 1).11
Analytická futura od determinativ mohou být  vedle výe uvedených pøípadù  vytvoøe-
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na také s cílem dodat volbou formy dùraz na prùbìh a kvalitu dìje (srov. Neboj se, ona se
neztratí, já ji budu vést; Jak dlouho budu jetì nést ten tvùj batoh?)
2.3 Zøetelnost sému lineárního pohybu ve významu slovesa je podle naeho soudu
pøímo úmìrná intenzitì významu smìrem k mluvèímu, spolu s mluvèím, pøítomného v imperativech typu pojï, pobì nebo pones, jejich pøedpona je co do významu oproti syntetickým
imperfektivním futurùm na po- pøehodnocena (otázku paradigmatické jednoty imperativu typu
pojï s futury typu pùjdu zde neøeíme). Tuto tezi potvrzuje fakt, e u nekorelativních determinativ typu cestovat (srov. níe sub 3), která pøítomnost sému lineárního pohybu ve své
významové struktuøe projevují pouze fakultativnì, imperativy typu pocestuj nejsou pøíli výrazné (pocestuj se mnou je témìø toté jako cestuj se mnou).12
3. Na nepoèetnou skupinu korelativních determinativ typu jít, nést nebo bìet, u nich se
neoslabená pøítomnost sému lineárního pohybu projevuje volbou charakteristické formy
imperfektivního futura (typ pùjdu, ponesu), plynule navazuje relativnì neomezená skupina
dalích imperfektiv, je ve své významové struktuøe sém lineárního pohybu rovnì obsahují
(nìkterá alespoò potenciálnì). Jde o slovesa jako lézt, plout, plazit se, téct, rùst, kvést, frèet,
mazat (utíkat), cestovat, cupitat, kulhat nebo i kulit se, vanout èi vlát,13 která mohou
v závislosti na kontextu a vlastnì i na vùli uivatele jazyka vstupovat jak do futura syntetického typu pocestuji (je-li dìj jimi oznaèovaný pojímán jako lineární), tak do futura analytického
typu budu cestovat (není-li vyuito potenciální pøítomnosti sému lineárního pohybu ve
významu slovesa cestovat)  srov. Z Olomouce do Pøerova pocestuju vlakem, z Pøerova do
Troubek autobusem proti Budeme cestovat køíem kráem po celé Evropì.14
Podobnì jako u syntetických imperfektivních futur od korelativních determinativ hraje i zde
roli faktor vázanosti sému lineárního pohybu na prostorové významy a také fakt, e pøi
dùrazu na prùbìh a kvalitu dìje mùe být preferováno futurum analytické (srov. sub 2.2). I zde
také platí, e èím elementárnìjí zpùsoby pohybu sloveso vyjadøuje, tím vyí je jeho schopnost vstupovat do futura typu pùjdu, ponesu (viz zde sub 2.1)  a naopak, èím sloitìjí je
význam slovesa, tím se syntetické imperfektivní futurum stává pøíznakovìjím a také expresivnìjím (pøípady jako A nám zase poklue pøes trávník místo po cestièce, tak se neudrím a u
mu nìco øeknu).15
Expresivita takových syntetických futur nìkdy plyne nejen z volby morfologické formy, ale
i z významu samotného slovesa (srov. význam sloves cupitat, belhat se, ourat, trádovat,
mést, mazat) a nepøímo ji dokládá i ná excerpèní materiál z biblických pøekladù, jejich jazyk
mùe slouit jako pøíklad vyího stylu, který pøílinou expresivitu nesnese  ze dvou set
devadesáti tøí pøípadù futura typu pùjdu, ponesu v èeském ekumenickém pøekladu Bible z r. 1979
je pouze devatenáct pøípadù futur vytvoøených od nekorelativních sloves pohybu, a to jetì
jen od nejménì expresivních: je tu devìtkrát potrvá, tøikrát poroste, tøikrát poteèe, dvakrát
poplyne, jedenkrát poputuje a jedenkrát povleèe se (kobylka).16
4. V dalích slovanských jazycích, v nich existuje subsystém korelativních sloves pohybu, jsou monosti pùsobení sému lineárního pohybu na gramatické vlastnosti slovesa jiné
ne v èetinì.
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4.1 Výjimkou jsou pomìry ve sloventinì, které jsou se stavem èeským témìø identické 
z kvantitativního zhodnocení excerpèního materiálu ze souèasného jazyka vyplývá pouze ten
celkem nepatrný rozdíl, e slovenská korelativní determinativa typu nies se analytickému
futuru brání ponìkud ménì ne jejich èeské protìjky, a to i v základních, prostorových významech, v nich se mùe sém lineárního pohybu dobøe projevit (napø. Vezmi tento batôek,
jeden budem nies ja; Budem letie ako strela, èo vylietla práve z dela)17  tímto drobným
rysem se sloventina pøibliuje spíe poltinì a východoslovanským jazykùm (tìm se v oblasti
sloves pohybu sloventina pøipodobòuje mj. i zbytkovým zachováním ingresivního významu
sloves na po-, napø. Rázvory voza zaspievali, stráne domky pobeali daly se do bìhu, srov.
ruské Òåñòî ïîáåæàëî èç ìèñêè tìsto zaèalo utíkat z mísy).
4.2 V horní a dolní luické srbtinì nemá sém lineárního pohybu v gramatice zdaleka tak
iroké uplatnìní jako v èetinì nebo sloventinì  v luické srbtinì horní je distribuce futura
typu póñdu, ponjesu oproti stavu èeskému a slovenskému omezena pouze na korelativní determinativa typu hiæ, bìeæ nebo njasæ. Futurum od sekundárních determinativ, které by odpovídalo èeskému a slovenskému pocestuji/pocestujem jsme ani v rozsáhlém korpusu hornoluických textù nenali, a na ojedinìlé a v souvislém textu nedoloené futurum poæeku od
imperfektiva æec téci ve slovnících F. Jakubae a H. Zemana (srov. slovinskou korelaci teèitekati). Analytické futurum typu *budu njesæ, *budu wjesæ je ve spisovné horní luické srbtinì zcela vylouèeno.18
4.3 Dolní luická srbtina  narozdíl od luiètiny horní  tvoøí futurum typu pojdu, polìzu
jako výhradní futurální formu pouze od tøí korelativních determinativ, a to hy, jì a lìzæ (u tìch
zároveò nelze tvoøit analytické futurum). Ostatní korelativní determinativa (lee, njasæ, gna,
wjasæ apod.) futurum analytické (vedle syntetického) tvoøit mohou (napø. Do togo bydlenja
njebudu ìgnu), nekorelativní determinativa typu èeského cestovat do futura typu pojdu
vstupovat nemohou.19
4.4 I ve slovintinì je futurum typu èeského pùjdu, ponesu jevem okrajovým a sém lineárního pohybu tedy nemá monost uplatnit se pøi volbì morfologické formy. V naem dokladovém materiále vystupují s jasným imperfektivním futurálním významem pouze tvary typu
pojdem  napø. Èez gore, èez vode pojdemo v june kraje. Jejich imperfektivní futurální význam
je vak zøejmì kontextovì podmínìný (narozdíl od významu futura typu pùjdu, ponesu ve
jazycích uvedených výe), co dokládají i dalí slovesa, spadající mezi korelativní determinativa. U sloves typu ponesem je monost imperfektivního pojetí jetì slabí ne u pojdem 
domníváme se, e tato skuteènost souvisí mj. i s mení ustáleností prézentu perfektiv v roli
morfologického prostøedku vyjadøování budoucnosti ve slovintinì, tj. se skuteèností, e se
futurum typu pùjdu, ponesu ve slovintinì nemá proti èemu vymezit (nepøíznakovým futurem
je zde ostatnì futurum analytické typu bom el, bom nesel). Z tìchto dùvodù nepøekvapuje, e
napø. Slovenska slovnica20 hodnotí nejen tvary typu ponesem nebo poene, ale i tvar pojdem
jako dovrni prihodnik (tj. jako perfektivum).
4.5 Subsystém korelativních sloves pohybu existuje také v poltinì a ve východoslovanských jazycích. Také v nich se jednotlivé korelace lií mírou semknutosti svých èlenù v úmìøe
k elementárnosti pohybu oznaèovaného slovesy. Korelativní slovesa pohybu mají i v tìchto
jazycích výrazná specifika, ale sém lineárního pohybu ve významu determinovaných èlenù
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korelací se takovým zpùsobem jako v èetinì nebo sloventinì (pøíp. v dalích jazycích zmiòovaných výe) neprojevuje.
5. Ze skuteèností uvedených sub 4 vyplývá, e sém lineárního pohybu jako sloka
významu slovesa nalézající odraz ve volbì morfologické formy je (ve svém plném rozsahu)
specifikem èetiny a sloventiny, dále (v rozsahu omezeném) obou luických srbtin a (v rozsahu
celkem minimálním) specifikem slovintiny jako jazyka, jen pøes svou blízkost k ostatním jihoslovanským jazykùm zachovává celou øadu rysù, které jej spojují s jazyky západoslovanskými.
Projevy sému lineárního pohybu ve volbì morfologických prostøedkù kategorie èasu se
 podle naeho soudu  v mnohém podobají projevùm sému ivá bytost ve flexi substantiv
muského rodu. Podobnì jako je sém lineárního pohybu základní slokou významu korelativních determinativ typu jít, bìet, letìt nebo nést, je sém ivá bytost základní slokou významu maskulin (proprií i apelativ) jako imon, tatínek, èert nebo kohout  oba sémy jsou reflektovány v gramatice (v pøípadì substantiv pøíslunými pádovými tvary), jejich úèinnost znaènì
slábne tehdy, je-li lexikálních jednotek uito metaforicky (srov. A ponese ten monitor, otevøu ti
dveøe; Dìdeèek zahnal kohouta do kurníku proti Ten rozvod bude nést asi dost tìce; Nezapomeò dobøe zatáhnout kohout)21 a zdaleka bez vlivu není ani volní nebo citový vklad mluvèího
(srov. To kolo se spraví a mlýn vám zase poklape; Zaklap´ jsem budíka a spal jsem dál).
Narozdíl od sému ivá bytost, od nìho se odvíjí protiklad tvoøící gramatickou kategorii
ivotnosti, se sém lineárního pohybu uplatòuje jako základ kategorie sémantické (determinovanosti a nedeterminovanosti). Charakter této kategorie se vak  jak jsme se snaili ukázat
v tomto pøíspìvku  charakteru kategorie gramatické dosti blíí.22
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Na výhody termínu korelativní slovesa pohybu upozoròuje  podle naeho soudu oprávnìnì  E. Mrhaèová in Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvlátì v rutinì. Spisy Filozofické fakulty
Ostravské univerzity, sv. 81. Sfinga. Ostrava 1993, s. 5.
O tom blíe Køíková, H.: Ke konkurenci vidù v èetinì a rutinì. Èeskoslovenská rusistika, roè. 6
(1961), s. 3239.
Schopnost tvoøit analytické futurum plyne ji z imperfektivního vidu nedeterminativ typu chodit.
Determinovaný èlen korelace hodnotí jako pøíznakový A. V. Isaèenko in Grammatièeskij stroj russkogo
jazyka v sopostavlenii so slovackim. Tom 2 (Glagol). 2. vyd. Bratislava 1960, s. 311.
Isaèenko, A. V.: op. cit. z pozn. 4, s. 313n.
Pøíznakové uití determinovaného èlenu ve výpovìdích typu Nejdi veèer zase po kolejích, ví, jak je to
nebezpeèné tentokrát nebereme v úvahu  jde o morfologickou neutralizaci, reflektující dùraz mluvèího
na prùbìh dìje s cílem varovat druhou osobu (pod vlivem nìjaké minulé, spíe negativní zkuenosti, která
by se v budoucnosti, k ní imperativ referuje, mohla opakovat).
Význam slovesa vléct zahrnuje vedle sému lineárního pohybu také sémy uvádìt nìco dalího do
pohybu, pøi pohybu vynakládat (znaèné) usílí, pøíp. pohybovat se pøed vleèeným pøedmìtem nebo
dokonce být tíhou (odporem) vleèeného pøedmìtu nìjak deformován. Slovesa vléct a vláèet povauje
buï za synonymní, nebo za vzájemnì významovì nespojitá F. Kopeèný in Slovesný vid v èetinì.
Rozpravy ÈSAV, roè. 72, øada spoleèenskovìdní, seit 2. Praha 1962, s. 14.
Vìtu Budu bìet úplnì pomalu uvádí jako obvyklou i kolektivní Pøíruèní mluvnice èetiny. 2., opravené
vyd. Lidové noviny. Praha 2000, s. 317.
Bláha, O.: Futurum typu pùjdu, ponesu v èetinì, sloventinì, horní a dolní luické srbtinì a ve
slovintinì. Diplomová práce. Olomouc 2002.
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1 0 Neplatí vak pro jít a jet  Na té poradì pùjde beztak o nìjakou hloupost (nikoli *bude jít).
1 1 Z analýzy naeho dokladového materiálu plyne, e v pøíkladech s nesením vin se syntetická forma
typu ponesu vyskytuje  i pøes mimoprostorový význam  pøece jen velmi èasto. Tento fakt odpovídá
Poldaufovì poznámce, e nositelé vin mají s oním nesením zkuenost takøka reálnou  svìdomí je
tíí tak, jako by mìli na bedrech skuteèné bøemeno. Poldauf, I.: Atemporálnost jako gramatická kategorie èeského slovesa? Slovo a slovesnost, roè. 11 (194849), s. 131.
1 2 Zajímavým pøípadem je izolovaný imperativ posly (tj. zamìø svùj sluchový analyzátor smìrem
k mluvèímu, pøíp. stejným smìrem jako mluvèí), který dokazuje, e slovesa zvukového pøenosu
informací se v nìkterých obecných rysech svého významu blíí slovesùm vyjadøujícím lineární pohyb
(z fyzikálního hlediska se zvuk íøí vlnovì a vemi smìry, laik jej vak mùe pojímat jako pomyslnou linii
vedoucí od mluvèího k posluchaèi, tedy vlastnì jako jakýsi lineární pohyb). Srov. pøíklady typu pobuká
nebo pokviká z Jungmannova slovníku v pozn. 16.
1 3 Nìkterá z tìchto sloves jsou dokonce bývalými korelativními determinativy, napø. plout nebo lézt  srov.
ruské korelativní dvojice ïëûòü-ïëàâàòü a ëåçòü-ëàçèòü, polské p³yn¹æ-p³ywaæ a leæ-³aziæ.
1 4 Je zajímavé, e u napø. M. Hattala ve své mluvnici (Srovnávací mluvnice jazyka èeského a slovenského.
Praha 1857, s. 90) neuvádí ke slovesu cestovat jiné futurum ne pocestuje. Nevyluèujeme monost, e tu
jde o dùsledek brusièské snahy vymýtit z èetiny a sloventiny pokud mono ve, co by mohlo pøipomínat výpùjèku z nìmèiny, napø. nìmecké futurum s werden (srov. pozn. 18) Èetina se od nìmèiny lií
moností tvoøit syntetické futurum od determinovaných sloves a tedy v uvaování brusièù  kteøí vak
zaili svùj nejvìtí rozkvìt a pozdìji, na sklonku 19. století  jde o zpùsob ryze slovanský a tudí
hodný preferování.
1 5 K tomu Kopeèný, F.: Kritické poznámky k francouzské studii o slovesném vidu v nové èetinì. Slovo a
slovesnost, roè. 12 (1950), s. 106 v poznámce; Bondarko, A. V.: K voprosu o glagolach dvienija
v èeskom jazyke. Slavia, roè. 30 (1961), s. 527.
1 6 Skuteènì bohatý inventáø takových futur (ne vdy vak zøetelnì imperfektivních) nabízí dokladový
materiál Jungmannova slovníku (Jungmann hojnì èerpal z rukopisného slovníku V. J. Rosy): Hrách kdy
poøád pobobní, brzo zbobní (srov. futura jako poroste, pokvete); Vítr dnes pofouká celý den; Jetì on
dnes polelkuje, a nìco prolelkuje apod. Slovesa vyjadøující nejrùznìjí druhy zvukových projevù vstupují
do futurální formy silnì upomínající na futurum typu pùjdu, ponesu v pøíkladech Ten bukaè jetì dlouho
pobuká; Jako nìjaký biøic on pokøièí; Dosti se ji ta kvíèala nakvikala, a snad jetì pokviká apod.
In: Jungmann, J.: Slovník èesko-nìmecký. Díl III. (PR). 2. vyd. Ed. J. Petr. Praha 1990.
1 7 Fakt, e futura typu budem nies jsou nìkdy uvádìna pøímo jako vzory analytického futura v mluvnicích,
svìdèí pro pøinejmením mení pøíznakovost tohoto futura od korelativních determinativ typu bea,
letie nebo nies (sloveso ís si vak své futurum pôjdem drí vdy). Napø. In Váný, V.: Struèná mluvnice
slovenská pro Èechy. 2. vyd. Komenium. Praha-Brno-Banská Bystrica 1948, s. 94; Ondrus, P.: Morfológia spisovnej slovenèiny. Slovenské pedagogické nakladate¾stvo. Bratislava 1962, s. 70.
1 8 Fasske, H.: Grammatik der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart. Morphologie. Domowina.
Bautzen 1981, s. 253. V kodifikaci futura typu póñdu, ponjesu jako jediného futurálního tvaru ke
korelativním determinativùm typu hiæ, njesæ se zøejmì projevuje i snaha luickosrbských jazykovìdcù
vymezit horní luickou srbtinu proti nìmèinì a jejímu futuru s werden, které je analogické ke slovanskému futuru s budu (není s ním vak geneticky spjaté).
1 9 Jana, P.: Niedersorbische Grammatik für den Gebrauch der Sorbischen Erweiterten Oberschule. Domowina. Budyin 1976, s. 329.
2 0 Bajec, A.  Kolariè, R.  Rupel, M.: Slovenska slovnica. Dravna zaloba Slovenije. Ljubljana 1956,
s. 212; podobnì Juranèiè, J.: Slovenaèki jezik. Gramatika slovenaèkog jezika za Hrvate i Srbe. Dravna
zaloba Slovenije. Ljubljana 1965, s. 170.
2 1 Také antroponyma muského rodu jako vysoce ivotná tøída substantiv mohou svùj charakter ztratit,
stanou-li se názvem nìèeho neivého  pøedpokládejme napø. existenci pracího práku imon: Jedna
odmìrka imonu staèí i na skvrny, které by bìný práek nevypral.
2 2 Kategorie determinovanosti a nedeterminovanosti se zdá být kategorií velmi podobného druhu jako
kategorie slovesného vidu, tj. kategorií lexikálnì-gramatickou. Obì kategorie jsou zaloeny na velmi
obecném sémantickém rysu a úèastní se  by ne vdy zároveò  na volbì gramatických forem. Je vùbec
otázkou, jak jinak zaøadit do systému futurum typu poklue, povládne nebo povane ne uvedením
protikladu determinované-nedeterminované sloveso do stejné roviny s vidovým protikladem slovesa
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perfektivního a imperfektivního (vlastnì i s ohledem na vývoj slovesného vidu, který podle vìtiny
badatelù vzeel právì z protikladu determinovanosti a nedeterminovanosti).

THE SEME OF LINEAR MOVEMENT
AND GRAMMATICAL CHARACTERISTICS OF THE VERB
Summary
The paper deals with displays of the semantic feature of a one-way movement in the
preference of the morphological forms of the Slavonic verb, especially Czech and Slovak.
Semantic feature of a one-way movement is an essential component of meaning of the socalled determinated members of the correlative couples of the verbs of movement like jítchodit, bìet-bìhat or nést-nosit. This semantic feature occurs also by further imperfective
verbs (for example plavat, cestovat, rùst), whose meaning is similar to the correlative ones,
mentioned above. It is a general fact that the more elementary kind of movement the verb
expresses, the more the semantic feature of a one-way movement displays in the grammar 
in the case of the correlative verbs of movement it is alternating between the members of
couple in the imperative and in the past tense (especially in the connection with negation),
both groups (correlative verbs like jít, bìet, nést as well as non-correlative verbs like plavat,
cestovat, rùst) display this semantic feature through the special synthetic form of future tense
(type pùjdu, ponesu, pocestuji, porostu), which is obligatory by the verbs jít and jet (to go 
the most elementary kind of a one-way movement), very often and non-marked by the rest of
determinated members of correlative couples (bìet, letìt, nést etc.) and optional by the noncorelative imperfective verbs of movement (plavat, cestovat, rùst and others). Semantic feature of a one-way movement is bound to the basic, spatial meanings  when using the verb in
metaphorical meanings the displays of this semantic feature in grammar are getting weaker.
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PRAGMATICKY MOTIVOVANÝ VOLNÝ DATIV
JAKO MODIFIKÁTOR ILOKUÈNÍ FUNKCE VÝPOVÌDI
MILADA HIRSCHOVÁ
0. V tomto pøíspìvku se vzdáváme tradièního termínu dativ etický, a to jednak z toho
dùvodu, e jeho vymezení (rozsah) je v tradièních èeských syntaxích rùznì iroké (nejirí
patrnì u Trávníèka), jednak proto, e sám tento termín pro jeho popisnost (ostatnì nepøesnou)
nepokládáme za nejvhodnìjí.1 (Etický, resp. sdílnostní charakter konstrukcí typu To je mi
pìkný poøádek, A on vám se znièehonic sebral a ujel nelze ostatnì chápat jinak ne jako
metaforu.) Oznaèení pragmaticky motivovaný volný dativ, jeho se uívá ve Skladbì èetiny
(1998, s. 246267), naproti tomu shrnuje podstatné rysy pøísluného jevu (ani by se popírala
jeho dalí funkèní diferenciace), proto se ho zde pøidríme. Pragmaticky motivované volné
dativy budeme dále oznaèovat jako PVD, jejich modifikace adjektivem.
1. PVD, stejnì jako sémanticky motivované volné dativy nejsou souèástí vìtné stavby
v tom smyslu, e nejsou valenènì vázány na predikát. U tzv. dativu prospìchového, resp.
(pøesnìji) dativu zainteresovanosti (termín Mluvnice èetiny 3) a dativu zøetelového lze najít
sémantický ekvivalent povahy adverbiálního (volného) urèení  koupil dìtem (pro dìti) zmrzlinu, mamince (pro maminku) to bylo trapné. Situace u tzv. dativu posesivního je ponìkud
sloitìjí. V pøípadech jako
(1) Trhali babièce na zahradì kvìtiny
nelze bez kontextu rozhodnout, zda jde o dativ zainteresovanosti v kladném smyslu (pro
babièku), nebo v záporném smyslu (brali, kradli babièce kvìtiny), nebo o dativ posesivní (na
babièèinì zahradì). Obecnì lze øíci, e zainteresovanost s posesivitou souvisí jak formálnì
(homonymie), tak sémanticky  posesivita je zaloena na zainteresovanosti (zainteresovanost
je irí), naopak to nutnì neplatí. V pøíkladu
(2) Uklidili bratrovi pokoj.
rovnì nemùeme bez kontextu rozhodnout, o jaký dativ jde. Je samozøejmì moný rozíøený kontext Uklidili bratrovi jeho hotelový pokoj, ale i zde pøichází v úvahu substituce posesivním adjektivem: Uklidili bratrùv pokoj v hotelu (viz také jeho v pøedcházejícím pøíkladu).
Substituce posesivním adjektivem nebo zájmenem v sobì nese jistý významový posun, navíc
v situacích, kdy je posessor totoný se subjektovým výrazem, má náhrada posesivního
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dativu (reflexivum si) reflexivním posesivem svùj jiné pragmatické pøedpoklady zapojení do
kontextu:
(3) Vzal si kabát
je témìø ekvivalentní spojení oblékl si kabát, podobnì vzal si detník pøedpokládá bezprostøední pouití, zatímco
(4) Vzal svùj kabát
vytváøí kontextové oèekávání typu
(4a) Vzal svùj kabát a odnesl ho do auta.
(4b) Vzal svùj a manelèin kabát a povìsil je na vìák apod.
(4c) Vzal si svùj kabát,
je sice v podstatì redundantní, ale nikoli negramatické. Uití reflexivního posesiva vytváøí
kontextové oèekávání protikladu, napø. Vzal si svùj kabát, ale mùj tam nechal viset.
Uití si navíc vzhledem k homonymii vytváøí styèné pole mezi dativem zainteresovanosti,
dativem posesivním a tzv. dativem náladovým, který se buï øadí mezi PVD, nebo se povauje za
slovotvorný formant. Srov.
(5) 1. Koupil si k svaèinì jogurt a rohlík. 2. O pøestávce si odnesl svaèinu na
zahradu a 3. tam si ji v klidu snìdl.
Zde jsme patrnì schopni rozliit poøadí 1.dativ zainteresovanosti  2. dativ posesivní 
3. dativ náladový. (V prvních dvou vìtách lze uít dativního tvaru jiného substantiva nebo
zájmena, napø. koupil mu/bratrovi jogurt a rohlík, odnesl mu/bratrovi svaèinu na zahradu,
pøièem v obou pøípadech jde o dativ zainteresovanosti v kladném smyslu, ve tøetí vìtì ovem
automatická náhrada není moná, pøinejmením v daném sledu vìt:
(5a) 3. Tam mu ji v klidu snìdl.
je vìta gramatická, avak jde o dativ zainteresovanosti v záporném smyslu, který je
s pøedcházejícími vìtami v rozporu. (Adekvátní pokraèování by muselo mít podobu napø. A
tam ho/bratra nechal, aby si ji v klidu snìdl.) Dalí styèné body se objevují v kombinacích
(6a) Dìti si hrají. (slovotvorný formant)
(6b) Jan si hraje na klavír své oblíbené skladby.(dativ zainteresovanosti/náladový?)
Ve prospìch interpretace tohoto pøípadu jako dativu zainteresovanosti lze uvést monost
koordinovat jej s dativem stejného typu vyjádøeným substantivem: Jan si a dìtem hraje na
klavír své oblíbené skladby. Jakkoli jde o konstrukci pøíznakovou, není negramatická. Ke
kombinacím sémanticky motivovaných dativù a PVD viz znovu níe. Pro PVD vak nelze najít
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adverbiální nebo atributivní ekvivalent. Svou modifikaèní funkcí se do znaèné míry pøibliují
partikulím, a pokud chceme jejich funkci vystihnout, uchylujeme se k parafrázím, èasto mnohomluvným.
1.1 Po formální stránce se sémanticky motivované volné dativy a PVD lií tím, e pro
vyjádøení PVD jsou v èetinì k dispozici pouze index já a dále indexy (zájmena) 2. osoby
v obou èíslech. (Termín index je zde podle naeho názoru namístì zejména proto, e podtrhuje
referování k mluvèímu a k adresátovi / adresátùm.) Sémantické volné dativy a PVD se mohou
v jedné vìtì kombinovat. Vzhledem k tomu, e SVD v zájmenné podobì a PVD (výhradnì) mají
povahu klitik, existují zde preferenèní uspoøádání sémantických a pragmatických dativù. Kombinace obou typù dativù jsou toti moné jak v pøípadì index  substantivum (zde je poøadí
pevné), tak i index  zájmeno/index. Neproblematické jsou následující kombinace:
(7) A on ti/vám tomu králi nalil do ucha jed.
(8a) A on ti/vám mu nalil do ucha jed. (8a´) A on ti/vám mi nalil do ucha jed.
(8b) A on mu ti/vám nalil do ucha jed. (8b´) A on mi ti/vám nalil do ucha jed.
(8c) A on si ti/vám nalil do ucha jed. (8c´) A on ti/vám si nalil do ucha jed.
V (7) klitikon automaticky pøedchází substantivu, zámìna poøadí je negramatická. V (8a) a
(8c) je dvojznaènost vylouèena proto, e ti/vám jsou výhradní zástupci tzv. kontaktového PVD
(viz níe), reflexivum má funkci dativu posesivního, dat. 1. nebo 3. osoby je dat. zainteresovanosti, resp posesivní. Kombinace dvou dativù 2. osoby, z nich jeden by byl dat. zainteresovanosti, resp. posesivní a druhý kontaktový, je témìø vylouèena, nikoli z dùvodù gramatických, ale stylizaèních (nemotivované opakování stejné slabiky), srov.
(9a) ? A on ti ti nalil do ucha jed.
(9b) ? A on vám vám nalil do ucha jed.
Existující omezení jsou dána tím, e tvarová homonymie deiktických slov, je se v tomto
okruhu jevù vyskytuje èasto, nesmí znemoòovat identifikaci funkce dativního tvaru. Závazné
je pouze to, e dva volné dativy se stejnou funkcí jsou nesluèitelné: *Zapinil mu bratrovi
kabát  dva dativy zainteresovanosti, naproti tomu je pøípustné zapinil mi ti/ti mi kabát 
dat. zainteresovanosti mi a dat. kontaktový ti, podobnì, i kdy s jistými výhradami, sedí si
bratrovi na køesle  dat. náladový si a dativ zainteresovanosti/pøivlastòovací bratrovi. Posuïme následující sekvence:
(10) On ti nalil koòak.
(11) On si nalil koòak.
(12a) On si ti nalil koòak.
(12b) On ti si nalil koòak.
V pøíkladech (10) a (11) jsou sémantické dativy zainteresovanosti. Ve (12a) se si buïto mìní
v dativ náladový, a ti mùe být nadále dativem zainteresovanosti, avak v daném poøadí mùe
i si zùstat dat. zainteresovanosti a ti se mìní v PVD s funkcí kontaktovou. Tatá kombinace
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pøipadá v úvahu i ve (12b), v obou pøípadech vak je pro ti jako výhradního zástupce PVD
kontaktového primární tato interpretace. Srov. nezmìnìnou funkci si v následující kombinaci
(12c) On si mu nalil koòak,
kde je (v nezmìnitelném poøadí) dativ náladový a dativ zainteresovanosti. *On mu si nalil
koòak je negramatické, protoe dat. 3. osoby je vdy dat. zainteresovanosti a si na druhé pozici
by mìlo stejnou funkci, vznikl by tedy konflikt. Jasná je naproti tomu zmìna ve funkci ti ve
(12d) On ti/vám mu nalil koòak. / On mu ti/vám nalil koòak.
kde ti (vám) jako výhradní reprezentant PVD kontaktového mìní svou funkci, poøadí klitik
je vak volné. Srovnání dalích kombinací v poøadí kliticky vyjádøených dativù ukazuje, e je
zde znaèná volnost. (Neuvádíme na tomto místì kombinace s PVD tzv. emocionálním mi, nám,
a to z dùvodù souvisejících právì s typem jejich modifikaèní funkce, viz níe.)
(13) On si ti Pavlovi nalil koòak. / On ti si Pavlovi nalil koòak. / *On Pavlovi si ti
nalil koòak. / * On si Pavlovi ti nalil koòak. / * On ti Pavlovi si nalil koòak.
(14) On si ti mu nalil koòak. / On ti si mu nalil koòak. / On si mu ti nalil koòak. /
*On mu si ti nalil koòak. / *On mu ti si nalil koòak.
Pø. (14) ukazuje, e negramatické jsou kombinace s první pozicí zájmenného dat. zainteresovanosti, který mùe se substantivním výrazem alternovat. Dùvod lze vidìt v tom, e jednak
tento zájmenný dativ kopíruje pozici substantivního výrazu, která je buï a za klitiky si, ti
(jedním, nebo obìma), pøípadnì se ve výpovìdi mùe posouvat smìrem doprava  on si ti nalil
Pavlovi koòak, on ti si nalil koòak Pavlovi. Tentý posun mùe uèinit i pøízvuèná podoba
zájmena, substandardnì i výraz mu: on si ti nalil jemu koòak, on ti si nalil koòak jemu  on si
ti nalil mu koòak, on ti si nalil koòak mu.
2. PVD se uplatòují nikoli ve vìtné, nýbr ve výpovìdní sémantice, tj. pøedevím ve formování a modifikování celkového smyslu konkrétních výpovìdí. Uplatòují se primárnì
v interpersonálních mluvených projevech, zejména soukromého rázu, protoe mj. dodávají
výpovìdi jistou míru emocionálního zabarvení. Jak ji bylo øeèeno, rozsah a èlenìní PVD nejsou jednotné a napø. Kopeèný (1962) roziøuje svùj popis nìkterých z tìchto volných dativù
na korespondující výrazy v relativních vìtách (s. 222), zato napø. modifikující dativy shrnuje do
jedné skupiny nazvané dativ afektivní. Skladba èetiny rozliuje tøi skupiny:
a) Dativ emocionální (To jsou mi vìci!), vyjadøovaný témìø výhradnì dativem 1. os. mi. Uití
tvaru nám není sice vylouèeno, má ale ponìkud jiný charakter, jak z hlediska modifikování
smyslu výpovìdi, tak z hlediska stylového pøíznaku  viz uvádìný pøíklad Ty nám tu bude
lenoit! O dalí modifikující variantì vyjadøované nám (pronáí se z nadøazené pozice) viz
odst. 2.2.1.
b) Dativ kontaktový, vyjadøovaný výhradnì ti, vám (plurál se tentokrát z hlediska modifikace nelií)  To ti byla ale bouøka! / To vám byla ale bouøka! (Má-li vak tento PVD dodávat
výpovìdi dùvìrný ráz, pak je v jistém rozporu s vykáním, a vy tedy lze pokládat spíe za
skuteèný plurál.)
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c) Dativ zainteresování vyjadøující vtaení adresáta do dìje (Obì mustva nám nastupují ke
druhému poloèasu.) nebo solidarizování mluvèího s adresátem (Paní Nováková, vy jste se
nám osypala!).
Ve Skladbì èetiny se nepoèítá s tzv. náladovým dativem (srov. Kopeèný, s. 222)  el si na
procházku, sedí si na zahradì. Tento dativ se oznaèuje jako slovotvorný formant. Vzhledem
k jeho nepochybné modifikaèní funkci, vzhledem k tomu, e je èasto na pøechodu k dativu
zainteresovanosti, a vzhledem k analogii napø. ve sloventinì nebo v rutinì (sedí si na konári, sedit seb´e doma) se vak domníváme (ani bychom hodnotili jeho lexikální statut), e
pøípady uvedeného typu sem jako specifická skupina PVD patøí, a proto s nimi budeme poèítat.
Jak je zøejmé, pøedevím skupiny a) a c) mají poèetné pøedpoklady pro existenci pøechodných
pøípadù, pøinejmením z dùvodu silnì rozvinuté homonymie. Pomìrnì ostøe je vyhranìná skupina b). Jak bylo ukázáno v pø. (7)(8c), ti/vám mùe mít jinou ne kontaktovou funkci pouze
vedle si, které je buï reflexivním posesivním dativem, nebo dativem zájmovým.
2.1 Pokud jde o modifikování ilokuèní funkce výpovìdi, jsou vymezení typu dodává
citové zabarvení, dodává výpovìdi dùvìrný tón apod. znaènì obecná a vzhledem ke konkrétním výpovìdím málo øíkající. PVD nejsou sluèitelné s explicitními performativními výpovìïmi a v rámci tìch výpovìdí, které jsou jakoto ilokuèní akty neexplicitní, podléhá jejich
distribuce omezením. Zjistit, jaká omezení to jsou, mùe nám pomoci uplatnìní sémantickopragmatické analýzy zamìøené na jednotlivé parametry zachycující vztahy mezi mluvèím (Ml),
adresátem (Ad) a informací, resp. propozièním obsahem výpovìdi (In), co jsou sémantické
komponenty pøítomné (explicitnì nebo implicitnì) u vech realizací ilokuèních aktù.2 Parametry
pro nás v tuto chvíli relevantní jsou I. obsah informace charakterizovaný vztahem k Ml nebo
Ad, II.a mentální vztah Ml k In, II.b prospìchový vztah Ml k In, III.a mentální vztah Ad k In
(vdy má presupozièní povahu), III.b prospìchový vztah Ad k In, IV. vztah mezi Ml a Ad.
Vzhledem k tomu, e pøítomnost PVD signalizuje modifikaci funkce pøísluné výpovìdi, pøipadají z moných charakteristik jednotlivých parametrù v úvahu vdy minimálnì varianty pøedpokládající angaovanost Ml a Ad.
2.1.1 V pøehledném uspoøádání jde o následující varianty:
I. In se v irokém smyslu vztahuje k zájmùm Ml nebo Ad, nevyluèuje se ani budoucí
èinnost Ml nebo Ad.
II. a) Ml vìøí v pravdivost In a zároveò vyjadøuje své emoce (v irokém smyslu) vztahující se k obsahu In. Nevyluèuje se pøítomnost volního momentu ve vztahu k Ad.
b) Ml je zainteresován na In.
III. a) Ml pøedpokládá u Ad zájem o to, aby mu sdìlil svùj vztah k In
b) Vztah Ad k In se nevyluèuje (minimální varianta), popø. Ad je na obsahu In zainteresován (maximální varianta).
IV. Ml a Ad jsou rovnocenní partneøi, popø. Ml vztah jako rovnocenný prezentuje.
Výjimeènì (jeden podtyp modifikace) je Ml vùèi Ad nadøazen.
Podstatné je, e modifikaci provádí vdy mluvèí, a vzhledem k tomu, e u PVD má k dispozici
znaènì omezený repertoár prostøedkù (mi/nám, ti/vám, si), zdá se, e modifikování mùe spoèívat jen v akcentování podílu Ml a/nebo Ad. Pøesnìji øeèeno, buïto Ml akcentuje svou zainteresovanost (mi, nám), nebo zainteresovává Ad (ti/vám, nám), nebo referuje o zainteresovanos-
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ti své nebo tøetí osoby (si). Kontaktovost u PVD tedy chápeme jako zainteresovávání adresáta. Akcentování zainteresovanosti Ml (rozhoduje modifikace na parametrech I., II.a a II.b)
budeme oznaèovat jako Modif 1, zainteresovávání Ad (rozhoduje modifikace na parametrech I.,
II.a a III.a a III.b) jako Modif 2 a referování o zainteresovanosti jako Modif 3 (rozhodují parametry I., II.a a III.a). Tvar nám v Modif 1 je exkluzivní (já a ostatní se mnou kromì tebe), nám
v Modif 2 je inkluzivní (já a ty). Protoe explicitní performativní výpovìdi zde nepøipadají
v úvahu a protoe smysl konkrétní výpovìdi se vdy dotváøí v kontextu a situaci, jeví se nám
jako nejschùdnìjí, pokud jde o repertoár ilokuèních funkcí, vyjít z tzv. primárních ilokucí (syntaktických modù). Pøihlíení k jejich dalím variacím vyplývajícím z moných konverzaèních
implikatur lze èinit pouze ad hoc. Dùleité omezení pøedstavuje i sémantika predikátu, protoe
uvedené varianty modifikování jsou s nìkterými slovesy stylovì a kontextovì, tj. pragmaticky,
i kdy nikoli gramaticky nesluèitelné, srov. napø. On ti si analyzoval vechny participiální
konstrukce. Rozhodující roli má slovesný modus, avak uité predikátové sloveso (jeho valenèní vlastnosti) se na hodnocení volného dativu, a tedy finální funkci výpovìdi rovnì
významnì podílí. Tj. napø. srovnáme-li
(15) Pøines mi (prosím) noviny;
(16) Zajdi mi (prosím) pro noviny;
(17) Vra se mi s tìmi novinami døív ne za hodinu,
jde ve vech pøípadech o primární ilokuci výzvovou. V (15) jde o valenèní dativ tzv. druhého
pøedmìtu (pøinést nìco nìkomu), v (16) o sémanticky motivovaný dativ zainteresovanosti
(prospìchový), a pouze v (17) o PVD  Modif 1, pøièem modifikace se odehrává na parametrech I., II.b a III.b. V této souvislosti se nabízí monost vidìt jako souèást realizovaných modifikací doplòkovou pøesvìdèovací funkci  Ml se právì tím, e zdùraznìnì vyjadøuje svou
zainteresovanost na obsahu výpovìdi, snaí podpoøit výzvovou funkci (její úspìnou realizaci).3 Podobnì se mi chová ve výpovìdi Nenastydni se mi tam (kdy vzhledem k predikátu jde o
varování, nikoli o výzvu ve vlastním slova smyslu), nebo napø. ve Vra se mi zpátky. Ve
spojitosti s asertivní ilokucí, napø. ve výpovìdi
(18) Honza se nám poslední dobou toulá,
lze vidìt jednak pøechod k sémantickému posesivnímu dativu (ná Honza se toulá), avak
modifikace ve smyslu parametrù I., II.b a III.a je rovnì pøítomna. Negramatická není ani podoba
(19) Honza se ti nám poslední dobou toulá. / Honza se nám ti poslední dobou toulá.
která kombinuje Modif 1 a Modif 2. PVD mi, nám se jeví jako znaènì univerzální, mùe se
uplatòovat ve výpovìdích asertivních, výzvových (pøíklady viz výe), ale také otázkových
(Vrátí se mi do veèera? Kdy se mi vrátí?) nebo pøacích (Ké by se nám u vrátil!). V poslednì
uvedených se akcentuje zejména par. II.b. Modif 2 naproti tomu není kompatibilní s výzvovou
ilokucí  lze spekulovat o tom, e by lo o rozpor mezi zájmem Ml (primárnì je obsahu výzvy
v nejobecnìjím smyslu zainteresován mluvèí) a akcentováním zainteresovanosti Ad.
2.2 Vyjdeme-li tedy z primárních ilokucí, mùeme zjiovat jejich kompatibilitu s jednotlivými
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PVD a typy modifikací. Nejvíce moností modifikací a kompatibilitu se vemi PVD ukazují
výpovìdi s indikativem, tj. primárnì asertivní (sdìlovací). Pøíklad Modif 1 v asertivní výpovìdi
pøedstavuje (18), pø. (19) ukazuje monost uplatnìní Modif. 2. Asertivní výpovìdi jsou pro
Modif 2 nejèastìjí oblasti jejich uplatnìní  Ml zainteresovává adresáta buïto tím, e ho pøímo
kontaktuje, nebo prostøednictvím solidárního (inkluzivního) nám:
(20) Ona ti má doma neskuteèný nepoøádek.
(21) On vám nikdy nikomu neøekl køivé slovo.
(22) Teï se nám pìknì posadíte a uklidníte se.
Modif 1 Modif 2 se uplatòují i ve výpovìdích s kondicionálem, který sám u modifikuje
(relativizuje) asertivnost výpovìdi:
(23) No to by mi byl pìkný poøádek!
(24) Ona by ti to asi nezvládla.
(25) Teï by nám jetì mohl odjet.
U výpovìdí s kondicionálem je pevný slovosled  vdy je zde poøadí auxiliární by + PVD,
mezi nì se mùe vsunout jen reflexivum: Teï by se nám jetì mohl vydìsit. Stejnì se chovají
výpovìdi obsahující si, tedy s Modif 3. Poøadí auxiliár + PVD platí i pro préteritum (pø. 27), si se
chová jako jiná reflexiva (30):
(26) Já si tam jdu jenom sníst svaèinu.
(27) Já jsem si tam jenom la sníst svaèinu.
(28) Já bych si tam jenom la sníst svaèinu.
(29) On by si tam jenom el sníst svaèinu.
(30) Teï by sis tam tam mohl jetì zajet.
Modif 3 se mùe v asertivních výpovìdích kombinovat s Modif 2:
(31) A on si ti tomu králi klidnì strhl paruku. / A on ti si tomu králi klidnì
(32) A on si ti køièí jako na lesy. / A on ti si køièí jako na lesy.
(33) Ona si ti tady chce zùstat. / Ona ti si tady chce zùstat.
Poøadí PVD je zamìnitelné, viz pø. (13) a (14) výe.
2.2.1 Výe jsme se zmínili o dalí modifikaci vyjadøované exkluzivním nám, a to takové, která
zapojuje par. IV., a to v podobì Ml je vùèi Ad v nadøazené pozici. Jde o variantu (podtyp)
Modif 1, kdy Ml akcentuje svou zainteresovanost, avak tentokrát nikoli na jedné rovinì
s adresátem. Jde o pøípady typu
(34) Oni nám neplní úkoly.
(35) Objevují se nám stále stejné chyby.
Tento PVD se pøibliuje sémantickému dativu zainteresovanosti (prospìchovosti) a byl
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v minulosti èasto parodovanou souèástí politického slangu. (Srov. napø. doklad z textu J. kvoreckého: Tak nìjak nám rok od roku pøicházejí soudruzi tak nìjak lepí.)
2.3 O otázkových výpovìdích jsme se ji zmínili v 2.1.1 v souvislosti s Modif 1. Ta se zde
mùe uplatòovat jak ve zjiovacích, tak v doplòovacích otázkách, viz výe, avak ukazuje se,
e v otázkách se mi, nám mùe pøibliovat k dativu posesivnímu, co nabízí monost dosadit
pøivlastòovací zájmeno v pø. (39):
(36) Byl mi to tady éf prohlédnout?
(37) Posadíte se nám tady?
(38) Kdy jste se nám tady objevil?
(39) Kdy jste mi ty papíry prohlíel?  Kdy jste ty moje papíry prohlíel?
S otázkami je kompatibliní rovnì Modif 3:
(40) Poádal si o dovolenou?
(41) Pospal sis trochu?
(42) Vystál si Pavel tu frontu?
(43) Mùe si pøijít k éfovi, kdy potøebuje?
(44) Zajedeme si zase do Vídnì?
V tìchto pøípadech ovem nejde o referování o existující zainteresovanosti, nýbr zjiování, zda se zainteresovanost vyskytla nebo vyskytne. Nekompatibilní je s otázkovými výpovìïmi naopak Modif 2. Sama tázací výpovìï (nepravé otázky zde pomíjíme) je u svou podstatou pøímým zainteresováním adresáta, a tedy zainteresovávat ho jetì dalím prostøedkem je
zøejmì redundantní.
2.4 Výzvové výpovìdi (výpovìdi s imperativem) jsou pøevánì doménou Modif 1, vylouèena není ani Modif 3. Uplatnìním PVD dochází k tomu, e výpovìdi s kladným imperativem
obsahující Modif 1 mají vzhledem k zainteresovanosti mluvèího povahu prosby, popø. vyjadøují (èasto nesplnitelné) pøání: vra se mi, zmìò se mi, zùstaò mi stále taková, uzdrav se mi. Pouití
nám má ve výzvách exkluzivní charakter, srov.
(45) Pìknì se nám posaïte.
Kladné výpovìdi se si mohou být skuteènými výzvami, kdy Ml do výzvy zahrnuje i akcent
na monou zainteresovanost adresáta  ta ve výzvì funguje jako podpùrný argument realizace
obsahu výzvy, jde tedy fakticky o Modif 2  Ml uvádí monou potenciální zainteresovanost Ad
jako skuteènost, která podle jeho názoru mùe pomoci Ad k realizaci výzvy pøesvìdèit. (U partikulárních výpovìdí jde zpravidla o výzvy v uím smyslu, popø. o nabídky a pozvání.)
(46) Bìte si na zahradu (= bude se vám tam líbit).
(47) Zajeïte si o víkendu na hory.
(48) Zùstaòte si tu, jak dlouho potøebujete.
(49) Klidnì si tu seïte a pracujte.
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Témìø frazeologizované je ovem uití si v takovém typu kladných imperativních výpovìdí, které skuteènými výzvami nejsou. Pøípady
(50) Tak si jdi!
(51) Køiè si, jak chce!
(52) Tak si tady zùstaò!
(53) Klidnì si v tom pokraèuj!
nevyjadøují vùli Ml, aby Ad uskuteènil, co je jejich obsahem, naopak reagují na vùli Ad
uskuteènit propozièní obsah. Ml tímto typem výpovìdi bere na vìdomí adresátovu pøedpokládanou zainteresovanost a zároveò vyjadøuje, e s Ad sice nesouhlasí, ale nechce nebo nemùe
mu v jeho ji uskuteèòované nebo zamýlené èinnosti bránit. Vechny kladné imperativní
výpovìdi s Modif 3, tj. jak typy (46)(49), tak (50)(53) bývají pomìrnì èasto uívány ironicky.
Z hlediska výskytu ovem daleko pøevaují výpovìdi se záporným imperativem a s Modif
1, a to ve formì mi. Jde o varianty zákazù nebo varování, u nich zainteresovanost Ml podtrhuje
snahu zabránit Ad v nìjaké ji probíhající nebo potenciální aktivitì:
(54) Na nic mi tam nesahej.
(55) Nehrabej se mi v tom kufru.
(56) Nelez mi na ten strom.
(57) Nenastydni se mi tam.
3. Ukazuje se tedy, e uplatnìní PVD, jakkoli je variabilní, dosti tìsnì souvisí jak s primární
ilokucí výpovìdi, tak i se sémantikou predikátového slovesa. Formy a typy modifikací, které
jsme se zde pokusili popsat, jsou podle naeho názoru souèástí pragmatického aspektu syntaxe (syntaxe výpovìdi). Vzájemná (ne)kombinovatelnost jednotlivých PVD a omezení, která na
jejich výskyt klade právì typ pøísluné výpovìdi, ukazují, e i v této zdánlivì neregulované
vrstvì fungují jisté pravidelnosti.
POZNÁMKY
1
2
3

Podrobný pøehled chápání volného dativ v èeských (a nejdùleitìjích nìmeckých) syntaktických popisech podává disertaèní práce Hany Peloukové Volný dativ v èetinì a jeho ekvivalenty v nìmèinì, FF MU
2003.
Analýzu takto zamìøenou jsme ve svých døívìjích pracích uplatnili pøi popisu explicitnì vyjádøených
ilokuèních funkcí, srov. Hirschová 1988.
Hovoøit o dativu výzvovém, jak ho postuluje ve zmiòované disertaci H. Pelouková, nepokládám za
vhodné. Dativ sám funkci výzvy nekonstituuje, ani nerozliuje jeden typ direktivní ilokuce od jiné, pouze
ji modifikuje v uvedeném smyslu.
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THE PRAGMATICALLY MOTIVATED NON-VALENCE DATIVE CASE
AS A MODIFIER OF THE ILLOCUTIONARY FUNCTION OF THE UTTERANCE
Summary
The paper deals with the group of dative case forms of Czech pronouns (indices) mi/nám,
ti/vám, si the common feature of which is their function as pragmatic markers. (Part of them
traditionally carries the label Dativus Ethicus.) Since the most prominent formal feature of the
mentioned elements is their (en)clitic charakter the first part of the study examines their order
and possible mutual combinations including the so-called datives with semantic motivation
which can be homonymous with the former ones. Examples (7)(14) show both the grammatical
and non-grammatical sequencies of dative forms. The only obligatory constraint is that two
dative forms with identical function cannot co-occur. In a sentence where more than one dative
form occurs and one of them is ti/vám the 2nd person index expresses contact function provided that mi/nám or 3rd person pronoun is present. In combinations ti/vám and si (12a), (12b)
only context can decide the exact function of each of the datives.
The other part of the paper deals with the distribution of functional modifications in utterances, based on the primary illocutionary force (indicative  assertive, question, imperative 
directive) and its semantic parameters. Three types of modification are derived: Modif 1 as
accentuated speakers involvement, Modif 2 as accentuated addresees involvment and Modif
3 as reported involvement of arbitrary part in the respective communicative situation.
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DVA NÁHLEDY NA SYNONYMII
DARINA HRADILOVÁ
0. Cílem následujícího pøíspìvku je konfrontovat monosti popisu tého jazykového jevu
z pozice systému a z pozice promluvy. Vzhledem k tomu, e oba útvary, tj. langue i parole jsou
dichotomického charakteru, lze pøedpokládat, e monosti deskripce jednotlivých jazykových
jevù jsou ekvivalentní, toti e cokoli bude patøiènými metodologickými postupy popsáno
v rovinì jedné, promítne se adekvátnì do oblasti druhé.
Objektem analyzovaných deskripcí je lexikální synonymie, resp. synonymita.1 Synonymii
jsme zvolili jakoto jev demonstrující na stranì jedné variabilitu a bohatost systému, na stranì
druhé pak schopnost a monost mluvèího dané prostøedky vyuívat v promluvì.
1. Podstata synonymie z hlediska systémového je dána povahou jednotek, mezi nimi
synonymní vztah funguje. Nahlííme-li langue jako systém znakù, pak je nutné podmínky pro
konstituování a fungování synonymního vztahu vyvozovat právì z charakteristiky lexému
jakoto znaku.
1.1. Problematika synonymie je v pojetí F. de Saussure (1996) úzce spjata s pojmem jazykové hodnoty. Ta je utváøena na základì moné zámìny znaku, jeho hodnotu urèujeme, za znak
jemu nepodobný, a dále na základì srovnání znaku, o který se jedná, se znakem podobným
(Saussure 1996, s. 133150). Uvaujeme-li o synonymii, pak první princip budeme vztahovat
k formì sledovaných znakù, zatímco princip druhý, podle nìho se slova vyjadøující sousedící
ideje vzájemnì omezují a své hodnoty nabývají a ve vzájemném protikladu, bude platný pro
obsah daných znakù. Shrneme-li de Saussurovy mylenky, mùeme konstatovat, e v rámci
synonymního vztahu pracujeme nejménì se dvìma jazykovými znaky, z nich kadý je jednotou oznaèovaného a oznaèujícího. Mají-li být tyto znaky synonymní, musí být formálnì odliné, musí být moná jejich zámìna a musí vyjadøovat sousedící ideje (Saussure 1996, s. 143). De
Saussurova definice synonymie stejnì jako schéma, jím své pojetí synonymního vztahu znázornil (viz schéma è. 1), jsou zaloeny na oznaèovaném synonymních lexémù, tedy na fenoménu sousedících idejí. Tímto vymezením de Saussure vylouèil z posuzování synonymie denotáty, jimi rozumíme pøedmìty mimojazykové reality, a v dùsledku toho nestanovuje, zda tyto
denotáty musí být totoné nebo jen podobné a kde leí hranice jejich minimální nutné podobnosti. De Saussure rovnì neuvádí, v jak tìsném sousedství se musí nacházet oznaèované
ideje. Uváíme-li ovem explicitní vyjádøení sousedící ideje, mùeme tyto ideje dávat do
souvislosti se zcela totonými denotáty jen za pøedpokladu zohlednìní individuálního psychického zpracování mimojazykové reality.
Synonymie takto chápaná odpovídá de Saussurovu odliení langue a parole. V systému

39

langue pracujeme s modely a teoretickými kritérii moné zámìny jazykových znakù, které se
pak realizují konkrétní promluvou v systému parole.
Schéma è. 1  Model synonymie podle F. de Saussure

1.2. Jiné monosti pohledu na synonymii pøináí chápání znaku u C. K. Ogdena a I. A.
Richardse (1953), vyjádøené modelem elementárního sémiotického trojúhelníku (viz schéma
è. 2). V jejich pojetí je vztah pøedmìtù mimojazykové reality a jazykového znaku zprostøedkován
pojmovým zpracováním skuteènosti. Na rozdíl od de Saussurova schématu (viz výe) poèítá
tento model se tøemi rovinami:
• rovina mimojazykové reality, tedy rovina pragmatická;
• rovina pojmového zpracování mimojazykové reality, tedy rovina psychických procesù;
• rovina jazykových znakù.
Schéma è. 2  Elementární sémiotický trojúhelník

Ze základního modelu navreného Ogdenem a Richardsem lze derivovat jeho dalí varianty,
kterými ztvárníme moné realizace synonymního vztahu (viz schéma è. 3), a to s pøihlédnutím
k pravdìpodobným posunùm v rovinì pragmatické, pojmové i jazykové.
Schéma è. 3  Sémantický trojúhelník synonymního vztahu
varianta A
varianta B
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varianta C

Varianta A znázoròuje absolutní synonymní vztah jazykových znakù a a b, jim odpovídá
totoný denotát, který umoòuje jediné, a tudí totoné pojmové zpracování, a který, jak u
bylo uvedeno výe, nezapadá do de Saussurova chápání synonymie. Naopak de Saussurovu
pojetí je ekvivalentní varianta B, která pracuje s podobnými pojmy a ve své podstatì silnì
akcentuje psychologický aspekt vnímání jazykového znaku s odrazem individuální percepce
svìta. Vzhledem k urèitému zanedbání pragmatické roviny u de Saussura, je mono jeho model
synonymie povaovat za ekvivalentní i variantì C, je poèítá s podobnými denotáty. Vidíme
tedy, e nadále zùstává nevyjasnìna otázka, které lexémy je moné klasifikovat jako synonymní
 zda jsou podmínkou denotáty totoné nebo jen podobné a jaká je minimální nutná míra
podobnosti.
1.3. Na návrhu sémiotického trojúhelníku pracoval i nìmecký logik Johann Gottlob Frege2,
z jeho mylenek je pro pochopení synonymie mimoøádným pøínosem teorie významu a smyslu
jazykového znaku. Významem jazykového znaku rozumí Frege denotát  pøedmìt èi výsek
mimojazykové reality, a vedle významu definuje jetì termín smysl  tedy to, co výraz vyjadøuje
a v èem se odráí individuální mylení mluvèího. Na tyto pojmy pak navazuje odliení slov
ostrých a neostrých, pøièem slova neostrá budou spíe inklinovat k vytváøení synonymních
párù. V zavedení tìchto pojmù se odráí nutnost vyváenì hodnotit vechny ji zmínìné
roviny  pragmatickou, psychologickou i jazykovou, co Fregemu umonilo postihnout podstatu synonymie. Rùznými jazykovými znaky, by se vztahují k tému pøedmìtu, lze vyjádøit
rùzné skuteènosti, které plynou z odliného psychického zpracování, jím kadý jedinec vnáí
do jazykového znaku, sekundárnì do výbìru potøebného znaku, urèitou èást individuální
odlinosti.
1.4. Koncepce jazykového znaku navrená Charlesem Morrisem (1947) je jetì irí a
nové prvky, které Morris zavádí, se pøímo vztahují k problematice synonymie. Vedle oznaèovaného (sémantiky) a oznaèujícího (jména), vymezuje jetì dalí dva parametry: syntaktiku a
pragmatiku.
Syntaktikou Morris rozumí ve struktuøe znaku zakódovanou informaci o spojitelnosti daného znaku s jinými. Je to tedy informace o tom, jaké vlastnosti má mít lexém B, syntakticky
svázaný s lexémem A, pøièem prostøednictvím komplexu vlastností znaku B je urèována lexikální a syntaktická platnost znaku A. Mnohdy je obtíné odliit sémantické rysy od syntaktických, protoe oba parametry, syntaktika a sémantika, se vzájemnì doplòují a podmiòují. Spojitelnost daného slova s jinými toti odvozujeme z lexikálního významu, v jeho struktuøe musí
být prvky, které jsou spoleèné obìma spojovaným lexémùm. Zavedení parametru syntaktika je
pøínosem pro vysvìtlení pojmu synonymie, protoe existenci synonymního vztahu zpravidla
hodnotíme na základì toho, zda je v daném kontextu moná zámìna sledovaných lexémù ani
by se zmìnil smysl výpovìdi. Na bázi porovnání syntaktických charakteristik jazykových
znakù lze tedy zjistit monost vzniku synonymního vztahu.
Pragmatiku definuje Charles Morris jako informaci o postojích mluvèího nebo adresáta k
oznaèovanému. Základní pragmatické elementy pøedstavují v Morrisovì pojetí prvky expresivní, dále prvky asociativní, utváøené na základì historických a kulturních pøedstav daného
jazykového spoleèenství, a koneènì modální komponenty. Pragmatika je charakteristikou jazykového znaku stejnì jako sémantika, pragmatické prvky tedy stojí vedle prvkù sémantických.
1.5. Systémovì synonymii vymezujeme na základì moné substituce sledovaných lexémù
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v kontextu, kterou posuzujeme zpravidla prostøednictvím komponenciální významové analýzy3. Schematicky lze konstituování a funkci synonymického vztahu znázornit následujícím
zpùsobem.
Schéma è. 4  Konstituování synonymického vztahu
denotát 2

jazykový znak a

psychické zpracování
↓
pojem
pojem 1
pojem 2

denotát 1

jazykový znak b

2.1. Jestlie systém poskytuje øadu variantních souznaèných lexémù, pak v rovinì parole
mluvèí z této kály vybírá konkrétní jazykové prostøedky. Tento výbìr je ovlivnìn sociolingvistickými a psycholingvistickými parametry mluvèího, typem komunikátu a v neposlední
øadì je podøízen komunikaènímu cíli a komunikaèní strategii. Sociolingvistickými a psycholingvistickými parametry mluvèího chápeme zejména jeho vìk, vzdìlání, individuální jazykové
schopnosti, míru obecného poznání a zkuenosti a té okamité emocionální rozpoloení. Nìkteré z uvedených faktorù pøitom lze systematicky utøídit èi klasifikovat a promítnout je do
systémového modelování forem urèitých specifických variant, co vak není moné zejména
v pøípadì dvou poslednì jmenovaných elementù. Vyvstává tedy otázka, které z uvedených faktorù a v jaké èetnosti výskytu budeme pokládat za relevantní pro systémové modelování.
3. Závìrem tedy ke komparaci náhledù na synonymii z hlediska langue a parole konstatujeme, e v lingvistické práci nelze preferovat ani oblast langue, co by mohlo vést k nadmìrnému
abstrahování a zjednoduování, k èemu teoretické vytváøení modelù nutnì inklinuje, ani oblast parole, je by se mohla stát zdrojem roztøítìnosti a fragmentárnosti.
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POZNÁMKY
1 Termíny synonymie a synonymita uíváme pro odliení jevu systémového a promluvového. Srov. Filipec
(1961, s. 3438).
2 Fregeho citujeme nepøímo podle J. Èerného (1996, s. 417418).
3 Komponenciální analýzou rozkládáme lexikální význam na jeho jednotlivé sloky, tzv. významové komponenty. Termín komponenciální analýza uíváme obvykle v souvislosti se studiem lexika, odkazujeme
vak i k termínu komponentní analýza, který je pøevzat z terminologie Praské lingvistické koly a souvisí
s aplikací primárnì fonologických metod na lexikum. Srov. Erhart (1990, s. 8182).
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ZWEI GESICHTSPUNKTE DER SYNONYMIE
Zusammenfassung
In diesem Beitrag werden die Möglichkeiten der Beschreibung einer und der selben Spracherscheinung vom Standpunkt des Systems und seiner Realisation aus konfrontiert. Für das
Beschreibungsobjekt halten wir Synonymie, die einerseits Systembreite, andererseits Fähigkeiten des Redners die vom System gegebenen Mittel zu benutzen demonstriert. Vom Standpunkt
des Systems aus leiten wir das Sichkonstituieren und das Funktionieren der synonymischen
Beziehung aus dem Zeichencharakter des Lexems ab. Dafür wird die Zeichencharakteristik
nach Ch. Morris benutzt, d. h. Signifie, Signifiant, Pragmatik und Syntaktik. Was dann die Rede
betrifft, wählt der Redner aus den vom System gegebenen Elementen im Zusammenklang mit
dem Kommunikationsziel und der Kommunikationsstrategie und mit seinen sozio- und psycholingvistichen Charakteristik.
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TYP NÁØEÈÍ V HANÁCKÝCH PRÓZÁCH K. M. ÈAPKA-CHODA
JOSEF JODAS
Povaha a funkce náøeèních prvkù v díle K. M. Èapka-Choda nebyla a dosud zevrubnìji
prozkoumána (s výjimkou obecné èetiny, Fundová 1965), i kdy jsou trvalou a jistì ne zanedbatelnou slokou jeho jazyka. Rámcový popis a charakteristika hanáckých prvkù, je jsem
podal v referátu na ústecké konferenci o centru a periferii v jazyce a literatuøe (Jodas 2003),
nemohly tento nedostatek odstranit úplnì, a to ani pokud jde o jeho dílèí dimenzi støedomoravskou. Pro omezený rozsah èlánku zùstalo leccos pouze naèrtnuto a nìkteré otázky vùbec
nedotèeny, napø. co bylo pøíèinou tak znaèné pestrosti a rùznorodosti autorovy hanáètiny
nebo jaký typ pøedstavuje z hlediska klasifikace zpùsobù vyuívání náøeèních prvkù v literatuøe. Proto povaujeme za úèelné se k této problematice pøinejmením jetì jednou vrátit.
Èapkovy hanácké prózy patøí i pøes èetné odchylky a nedùslednosti v reprodukci autentického dialektu k textùm silnì náøeèním. Autor dosahuje dojmu znaèné náøeèní nasycenosti mj.
tím, e se nevyhýbá jevùm, které jsou nápadnì odliné od neutrální vrstvy jazyka spisovného,
od celonárodního standardu lidové mluvy, ale i obecné hanáètiny, resp. náøeèního typu odpovídajícího prostøedí, s ním jsou postavy jeho dìl spjaty.1
V souladu s polohou mìsta Olomouce zvolil Èapek-Chod pro mluvu lidových postav
z tohoto místa tzv. centrální typ hanáètiny, vyznaèující se irokou výslovností ê a ô vzniklého
z pùvodního y a u (sleet, N 65, to roko, K 198)2 a hlavnì zmìnou pùvodního í > ej > é a i > e
nejen po ostrých sykavkách (psesko, K 188, meze, V 46, cebola, K 193), ale i po , , è, ø a l, srov.
napø. (tech) veréèku (V 44), øékajó (K 198); koela (V 46), evot N (65), naèesto (V 57), bøetva
(K 222), hlena (K 197). Jsou to ovem prvky (i bez ohledu na výslovnostní realizaci novì vzniklého e a o), které pùsobí z celonárodního hlediska mimoøádnì nápadnì, a proto se jich literárnì uívá
v míøe nikoli jen náznakové pouze v tvorbì humoristicky nebo folklórnì zamìøené.
Tato nikoli nezbytná, a tudí okrajová exkluzivita kontrastuje se znaènou nedùsledností,
s ní autor reprodukuje ménì nápadné, zato typické znaky hanáckého dialektu, srov. napø.
nedùslednì reflektované krácení vokálu í, a to i v promluvách jedné osoby: povidale (N 69) 
povídale (N 69), meslite (N 65, K 207)  meslíte (K 204, 205), øikale (N 62)  øíkale (N 66), dri,
chodi (N 63)  není (N 63), vlepim (N 66)  vím (N 66) nebo bizarní, nièím neodùvodnìné
hybridy prvkù náøeèních a spisovných (místy i vyslovenì kniních) jako nejlepí trefo ( 15),
na mou duo (N 63), dite, zkad ste pøeil (K 210), mohla bes mi ji u dnes dát (V 575).3
Podobnì výjimeèné, avak pro vyvolání iluze hanáckého náøeèí nikoli nezbytnì nutné je
uití vokálu é v pádových koncovkách a v adverbiální slovotvorné pøíponì: nad òém (V 44),
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tém samém (V 60), (udìlat) èestném Hanákem V 46), jedném slovem (V 52), s tém (V 49); veèirek
básòé (V 44); raèé (K 205), semké (V 573) a zasé (V 40).
Jako zbyteèný luxus se jeví reprodukce existující náøeèní variantnosti (napø. vèil, vèilka,
vèel, vèelky; ele, eli, elivá, esle, eslevá) i výskyt okrajových hláskoslovných dialektismù,
jako jsou depalatalizované tvary be! (N 75, K 185), (abys) vedìl (K 180), disimilace (podle místa
artikulace) v pøípadech jako tlouct > klóct (K 197), lechko > lefko (K 186), lefèi (V 48), reliktní
bilabiální w ve výrazu teprov (V 42), analogické, náslovné ti- ve slovech tihla, tihelna (K 197)4
nebo ménì obvyklá, v podstatì lexikalizovaná náøeèní kvantita: balkun (K 185), (nedal, dé,
nedáte) pokuj (V 44, K 186, 199).
Od vìtinového úzu se tu více, tu ménì odchyluje hanakizace slov nebo tvarù kniních a
cizích, napø. administrátor lesto (V 45), samook (V 49), próvod (V 46), fonos (V 482, 585),
jestlee (K 198), matoreta (V 49), óchylke (V 581)), óstav (V 49), pøièena (V 56), pøe regorózo (V
580), a pokøiveniny jako èasének (V 577), poèký! (K 189, 226), kata i tam (K 186), na mó
miló docho (V 42), na mó miló dochno (V 47), dycke (N 63)5 nebo afektivnì zdlouené a
haplologické tého nadìláte (N 75), té tajak v té pìsnièce (K 186).
Pouze na okrajích hanáckého jazykového prostoru se vyskytující, a hranice hanáckého
standardu (zøetelnì pøevaujícího typu) tudí pøekraèující je odsouvání koncového -l v maskulinních tvarech pøíèestí minulého, dosvìdèené jen ze severní èásti èesko-hanáckého pomezí
(na Zábøesku),6 nenáleitá délka u slovesa být, tj. bét (V 77), popø. bé (K 186, 189), bél bech
(V 39)7, èuhácké (ne-li rovnou východomoravské) Olomúc, Olomúèané (N 80, v øeèi autorovì),
tvary indikativu prézenta u slovesa jít v podobì ido (V 47), ide (K 202), idete (K 208), charakteristické jen pro úseky tìsnì pøiléhající k východomoravské náøeèní oblasti, pro ni jsou
typické, stejnì tak i (variantní) nezúené é v základu slova øíkat: øékajó (K 198), slovotvorná
pøípona -kaj: hnedkaj (N 63, N 74), mìkce zakonèený infinitiv: mose (K 198), nasbíra (N 30),
mlovi (K 228) nebo východomoravské lebo (K 193, 228, V 52), alebo (V 40)8; vskutku cizorodé,
východomoravské nebo slezské jsou výrazy nebo tvary enem (V 55), hen (N 32), un9 a jsi si, jsi
se: e jsi se rozpomenul na Vrbice (V 47), vak jsi se mì pøedtím ani nezeptal (V 47), jak debe
se si nemuhl vzpomenót (V 573).
Dùvodù, proè Èapek-Chod vnáí takovéto i jiné prvky do mluvy obyvatel Olomouce a okolí,
je více. Jedním z nich bude asi nedostateèná znalost místních jazykových pomìrù. Nasvìdèují
tomu i zjevné chyby v autorovì stylizované literární hanáètinì, jich by se rodilý mluvèí sotva
dopustil, napø. na dloho (V 47), chcu bét Moravko (V 77), vozila hlenó na koleèko (K 197),
hotopele ( 15), naleskale (N 30), zetra (V 584), (abes mnì) poèil (V 573), pode sem! ( 13), to
nepode (V 581), ledi drahy (V 62), chlape, kery si meslele (K 199).
Dalí pøíèinou je existující netypiènost a heterogennost olomoucké mluvy, podmínìná pøedevím migrací obyvatelstva, polohou mìsta (v jeho blízkosti probíhají izoglosy nìkterých
náøeèních jevù) a v minulosti i pøítomností cizorodého etnického (nìmeckého) ivlu. Autor tu
proto mohl zaslechnout dialektismy znaènì rùznorodé, ojedinìle zøejmì i regionálnì èeské.10
I bez ohledu na to je Èapkovým omylem a nedostatkem, e se nesoustøedil na jevy pouze
typické, resp. pøevaující a e do jazyka svých literárních postav zaèlenil nediferencovanì i
jevy okrajové a nahodilé, v podstatì idiolektové povahy, které se v dané lokalitì mohly vyskytovat jen na sobì nezávisle a hlavnì pøíleitostnì v mluvì mnoha rozlièných mluvèích, nikoli
souhrnnì v mluvì jedné osoby.
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Hlavním dùvodem, proè Èapek-Chod vykreslil olomouckou hanáètinu v tak umìle stylizované a zároveò pøedimenzované podobì a proè nedokázal nebo dokonce ani nechtìl rozliovat
jevy typické od nahodilých a individuálních, je vak podle naeho názoru naturalistická metoda tvoøení a osobní autorovy rysy a sklony.
Podle F. X. aldy byl K. M. Èapek-Chod robustní talent v naturálním stavu, nezulechtìný, nevytøíbený a nespolehlivý, který nalézá, ani hledá, a nenalézá, kdy hledá, a který nedovede plnì tìiti z toho, co nalezl (192224), umìlecká neekonomiènost kalí, ztìuje a roztøiuje nade ve pomylení román pánì Èapkùv. Autor ví pøíli mnoho z vnìjkových fakt a toto
poznání vecpává do nás  doslova vecpává  neustále a se vím, za pøíleitostí vhodných i
nevhodných. Dìje se mu jako vem, kdo loví møínky  tìm unikají nejèastìji tiky a kapøi. Toto
mnoství detailù èastìji zatemòuje ne vyzdvihuje charakter celkový. Umìlec, má-li dostihnout
celku, musí míti odvahu odhodit mnohý detail; umìlec, kdy byl poznal svou látku se vech
stránek a ve vech podrobnostech, musí dovést zapomenout na mnohou její jednotlivost, má-li
podat její celkový charakter (19081909).
Mnohé z tìchto aldových kritických slov lze pøímo vztáhnout i na jazyk Èapkových lidových postav z Hané. Autor uplatnil své poznatky o hanáètinì v maximální moné míøe, soustøedil se pøi tom hlavnì na jevy efektní a nápadné. Projevil se sice jako bystrý, ale nespolehlivý
pozorovatel, který skuteènost mechanicky obkresluje ve vech jejích, i zcela nahodilých jednotlivinách a tím ji de facto deformuje a karikuje. Je nepochybné, e hanáètina pro svou nápadnou odlinost od jiných lokálních nebo regionálních variant èeského jazyka i celonárodního
standardu mluvy lidové zároveò uspokojovala jeho zálibu v jevech výjimeèných a zvlátních.11
Z hlediska funkce se vyuití hanáètiny v díle K. M. Èapka-Choda nijak nevymyká literární
tradici: slouí jako prostøedek charakterizace prostých venkovanù a jejich rodného kraje, zèásti
také jako zdroj jazykové komiky. V dùsledku toho, e autor usiluje vdy o naturalisticky vìrné
zpodobení autentického dialektu v co nejplnìjí, nejostøejí podobì, jsou funkèní i výrazové
monosti hanáètiny znaènì omezeny, na rozdíl od obecné èetiny, je mu poslouila k citlivému
odstínìní literárních postav z hlediska sociálního, profesního, ale i individuálnì psychologického (Fundová 1965, Jodas 2003).12
Konkrétní podoba Èapkovy hanáètiny nese stopy zcela ojedinìlého a zároveò ne pøíli
zdaøilého experimentování s jazykovým materiálem, autor se toti pokusil o zpodobení dialektu,
který si neosvojil jako svou mluvu mateøskou, dialektu, jej bezprostøednì poznal jen bìhem
relativnì krátké ivotní epizody  svého pobytu v Olomouci v letech 18841888. I proto zùstala
hanáètina exkluzívní, pouze ozdobnou slokou jeho jazyka a prostøedkem pro ztvárnìní nikoli
vnitønì proité a niternì sdílené lidovosti, ale jejího ponìkud pøepjatého, nevìrohodného a místy
a zkarikovaného napodobení. Ojedinìlý je i autorùv pokus sáhnout k hanáètinì tak silnì
náøeènì nasycené v tvorbì nikoli folklórnì nebo výluènì jen humoristicky zamìøené.
Pøíspìvek vznikl za podpory výzkumného zámìru Výzkum historie a kultury Moravy
jako modelu pro existenci euroregionu MSM 152100017.
POZNÁMKY
1

Støedomoravský dialekt je ztvárnìn ve tøech Èapkových povídkách  Nìmák a ebrák (obsaených
v Povídkách, 1892), Kdo s koho (ze souboru Ètyøi odváné povídky, 1926) a v románu Antonín Vondrejc
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(1917/18). Dìj vech tøí povídek se odehrává v Olomouci, s ní jsou bezprostøednì spjaty i kapitoly
románu Antonín Vondrejc, v nich vystupují postavy Hanákù Florye Vystyda a jeho eny Maryi. Stejnì
jako v pøedcházejícím èapkovském pøíspìvku (Jodas 2003) vycházíme i zde ze souborného vydání
olomouckých povídek pod názvem Durové motivy (1959) a z vydání románu Antonín Vondrejc v nakladatelství Èeskoslovenský spisovatel (1987), pøi lokaci dokladù uíváme iniciálových zkratek , N, K a V.
2 Nepochybnì z dùvodù typografických ve svých textech dvojí e a dvojí o (eê, oô) nerozlioval, byl si
vak jejich odliné výslovnosti jistì vìdom, jak je zøejmé z autorského komentáøe k mluvì Maryi
v Antonínu Vondrejcovi  oznaèuje ji jako nejirí hanaèinu.
3 Není vhodné a ani moné autorovi literárního textu jakkoliv doporuèovat lepí stylizaci jazykového
projevu, pøesto musíme v této souvislosti konstatovat, e v nìkterých pøípadech zvolil snad tu nejhorí
podobu náøeèního projevu: srov. moné jiné varianty výpovìdi mohla bes mi ji u dnes dát (s jediným,
zcela izolovaným dialektismem bes v promluvì jinak zcela spisovné): mohla bys mnì ju u (d)neska dat
// mohla/muhla bes mnì jo o (d)neska dat.
4 Exotiènost jednotlivých dialektismù zesiluje jetì nepochopitelná nelogiènost, s jakou autor nakládá
s jiným náøeèním prvkem, toti plurálem úcty, inkriminovaná vìta (s tihelnou a klóct) toti zní:
tatièek klókle (= tloukli, tj. tloukl) tihle a matièka nosela hlenó (?) na koleèko, nikoli ,nosele´ èi snad
,nosely´, jak by sugerovalo o nìkolik øádkù dále:ukubli tatièek kousek hlíny... matièka plakaly, bodé,
kdyby tatièek nebele vechno propile (K 197).
5 Slova pokøiveniny uíváme jako citátového výrazu z polemiky F. X. aldy s A. Novákem v pojetí
aldovì, tj. jako oznaèení pro relativnì charakteristický rys Èapkova jazyka  vyjadøování vypoèítané
na efekt a dopoèítávající se zvlátní ètenáøovy pozornosti (KP 12, 254). Rozliit, co je spisovatelovým
pitvorným výmyslem a co náhodnì zachyceným reálným jazykovým prvkem je ovem v pøípadì
jeho literární hanáètiny nìkdy obtíné.
6 Napø. øek sem (V 49), propad si (V 584), moh (K 198); je s podivem, e Èapek-Chod k takovémuto,
v hanáckém jazykovém prostøedí zcela cizímu prvku sáhl, ve svých dílech z praského prostøedí ho toti
uíval (ne pøíli logicky) pouze výjimeènì (viz Fundová 1965). Jako témìø u vech popisovaných
náøeèních prvkù není u Èapka-Choda ani forma s odsunutým -l prostøedkem výluèným, ale (okrajovì)
variantním.
7 Pøítomnost dlouhého vokálu v infinitivu (bét) je v rozporu s obecnì rozíøenou moravskou krátkostí
u nìkterých jedno- a dvouslabièných slov (dat, jest, rana, aba aj.) a objevuje se  zøejmì jako analogické
k bévat nebo bél  jen na západì hanáckého jazykového prostoru, nikoli vak v hanáètinì centrální, tvar
bé by snad byl moný jedinì v úseku pøiléhajícím k severozápadní èásti východomoravské náøeèní
skupiny (tam je vak bìná jen podoba s -y-, tj. by); forma bél je pro Olomoucko také nenáleitá, odráí
èastìjí výskyt délek ve tvarech muského rodu pøíèestí minulého v hanáètinì jiní a východní podskupiny.
8 Podle svého soudu, získaného studiem odborné literatury a kontakty s rodilými hanáckými mluvèími,
soudím, e výrazy lebo, alebo je mono dnes povaovat za nehanácké nebo aspoò netypicky hanácké,
stejnì jako výraz brlomta (co má s tó brlomtó, N 29). Speciálnì poøízené slovníèky hanáètiny ovem
tato slova, resp. jejich slovní základy (brlomtat) zachycují.
9 Zájmeno on v podobì un se objevuje v Èapkových povídkách s olomouckou tematikou; vzhledem
k tomu, e editor Durových povídek, z jejich znìní v tomto pøíspìvku vycházíme, tento cizorodý prvek
z autorovy hanáètiny odstranil, její konkrétní výskyt v textu neuvádíme.
1 0 Na pøítomnost rodilých mluvèí z Èech v moravském prostøedí Èapek-Chod zøetelnì upozornil v povídkách
Nìmák a Kdo s koho: Poslední slabiku schválnì protáhl, zakládaje si na své hanáètinì jako vichni
z království (N 54); pøednostka kiosku v parku, stojíc na prahu s punèochou, metaø, ano té vichni
pøibyví konduktéøi, vyjma Perótka,  také Èecha, aèkoliv jen z Polièky,  dali se do smíchu, ale hned
zvánìli, nebo øíci Èechu z království zlatý pane! bývalo v tìch dobách nejkrutìjí urákou, jaká se
mohla na Moravì Èechu z království státi, a kontrolor Formánek z království byl. Mìl-li tento íp býti
náleitým jedem zakalen, neøekl Hanák zlaté, ale s okázalým èeským mòouknutím zlatej, anebo
dokonce mùj zlatej, drahej pane! Byl to posmìný citát z èeských úst, a býval náruivì øevnivým
protestem proti domnìlé královsky èeské fali, tìchto slov uívající. Nejzlatìjími pak bývali ti Èei,
kteøí sedìli na místì, na nìm by se byl Moravan lépe vyjímal (N 183184).
1 1 Svìdèí o tom autorský komentáø k jazyku Florye Vystyda: V mym evotì hrála ena rolo pøevrato,
pokraèoval Vystyd, nezaznamenaje bizarnost hanáckých koncovek ve svých vybraných frázích (V 43)
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a rovnì zmínka o nutkání Èechù z království, kteøí si hanáètinu nìjakým zpùsobem osvojili, tento
dialekt napodobovat (viz pøedchozí poznámku, pasá z povídky Nìmák).
1 2 Není náhoda, e postavy Hanákù a Hanaèek jsou vykresleny zjednodueným, ponìkud stereotypním
zpùsobem a e pøedstavují jakýsi (trochu kýèovitý) symbol ivoèiného zdraví, krásy a jadrné, nekomplikované lidovosti (podrobnìji Jodas 2003, pozn. 7, viz také Tvrdoò 19511953, 119).
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DIALEKTENART IN DEN HANNAKISCHEN PROSEN
VON K. M. ÈAPEK-CHOD
Zusammenfassung
Der Autor des Beitrages versucht festzustellen, was war die Ursache dafür, daß das Hannakische, welches im Werk von K. M. Èapek-Chod benutzt wird, so abwechslungsreich und
vielfältig ist und anhand der unbegründeten Mischung von schriftsprachlichen und mundartlichen Elementen dem authentischen Dialekt ziemlich entfernt bleibt. Als Hauptgrund dieser
Tatsache nimmt er die naturalistische Methode der Bildung, persönliche Züge und Neigungen
des Schriftstellers (vor allem seine Vorliebe fur Kuriositäten aller Art) und auch die Abwesenheit der sprachlichen Kompetenz des Eingeborenen an. Von dem Standpunkt der Funktion
entzieht sich die Benutzung dieses Dialektes von K. M. Èapek-Chod auf keinerlei Weise der
literarischen Tradition, seine konkrete Form zeigt jedoch Spuren einer ganz einzigartigen und
zugleich nicht sehr geglückten Experimentierung mit dem sprachlichen Material.
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ÈASOPISECKÉ UKÁZKY DURYCHOVA BLOUDÌNÍ
KAREL KOMÁREK
Román Jaroslava Durycha Bloudìní (1. vydání 1929) bývá interpretován z rùzných úhlù
pohledu  pøedevím z historického, ideového a poetického. Mnohem ménì se aplikuje hledisko textové. V následující studii budeme srovnávat èasopisecké ukázky románu z let 19241929
s jeho kniním znìním, abychom podrobnìji popsali vývoj textu a tím se pokusili pøispìt k výkladu
díla. Vycházíme pøitom z pøedpokladu, e nástin geneze textu zrcadlí jak promìnu autorského
zámìru a prùbìh tvùrèího procesu, tak urèité rysy výsledného znìní díla.
Bloudìní vznikalo v letech 19201929. Jak svìdèí autor ve vzpomínkové knize Váhy ivota
a umìní (Praha 1933, s. 92), námìt ho napadl v listopadu 1920 pøi návtìvì u Jakuba Demla
ve Vrchbìli pod Bezdìzem. Pøed prvním kniním vydáním, které vylo v listopadu 1929
u Ladislava Kuncíøe v Praze, zveøejnil Durych z románu deset ukázek:
(1) Vypravování Andìlèino (Lumír, listopad 1924)
(2) Ukolébavka (Lumír, bøezenduben 1927)
(3) V podveèer (Lumír, prosinec 1927)
(4) Lützen (Prager Presse, duben 1928, nìm. pøeklad Pavel Eisner)
(5) Schùzka (Tvar, dubenkvìten 1928)
(6) Exekuce (Akord, èerven 1928)
(7) Zajetí sedmihradské (Rozpravy Aventina, øíjenprosinec 1928)
(8) V Brandýse (Lumír, listopad 1928)
(9) Infantina svatební cesta (Lidové noviny, bøezen 1929)
(10) Kateøina Spaurová (Akord, duben 1929)
V kniním vydání nebyly tyto názvy pouity; kapitoly jsou tu jen èíslovány. Jednotlivé
ukázky odpovídají tìmto kapitolám románu:
(1)  8. kapitola 1. dílu
(2)  3. kapitola 2. dílu
(3)  10. kapitola 3. dílu
(4)  4. kapitola 3. dílu
(5)  1. kapitola 1. dílu
(6)  2. kapitola 1. dílu
(7)  6. kapitola 1. dílu
(8)  1. kapitola 2. dílu
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(9)  7. kapitola 2. dílu
(10)  4. kapitola 2. dílu
Pro úplnost uvádíme, e v antologii Die Tschechen (Mnichov 1928) vyel v pøekladu Pavla
Eisnera úryvek Die Erzählung Angelikas (s. 362371), který textovì vychází z ukázky (1).
Tyto otisky jsme srovnali s 2. kniním vydáním z roku 1929, které bylo titìno ze stejné
sazby jako 1. vydání. Na první pohled se ukázalo, e s kniním znìním se shodují ukázky (5) a
(10), kdeto první ètyøi pøedstavují starí verzi díla.
Toto zjitìní potvrzují dokumentární údaje o vzniku Bloudìní, obsaené v Durychových
statích Geneze Bloudìní (Akord 1929) a Moje bibliografická data (rukopis z roku 1927) a v jeho
korespondenci Josefu Florianovi. Uvádíme je v chronologickém pøehledu:
listopad 1920  nápad námìtu, zahájení prùpravných studií;
bøezen 1923  zaèato psaní 1. dílu;
èerven 1923  hotovo asi 100 stran;
listopad 1924  zveøejnìno Vypravování Andìlèino;
leden 1925  hotovo asi 200 stran;
duben 1925  1. díl poslán Florianovi s prosbou o pøeètení;
listopad 1925 a srpen 1926  psán 2. díl;
prosinec 1926  zaèato psaní 3. dílu;
únor 1927  dopsána 4. kapitola 3. dílu (o bitvì u Lützenu);
bøezen/duben 1927  zveøejnìna Ukolébavka;
léto 1927  dopsána první verze románu;
prosinec 1927  zveøejnìno V podveèer;
únor 1928  zaèato psaní druhé verze románu;
duben 1928  zveøejnìn Lützen;
duben/kvìten 1928  zveøejnìna Schùzka;
kvìten 1928  pøepracován 1. díl;
èerven 1928  zveøejnìna Exekuce;
øíjen/prosinec 1928  zveøejnìno Zajetí sedmihradské;
listopad 1928  zveøejnìno V Brandýse;
bøezen 1929  zveøejnìna Infantina svatební cesta;
duben 1929  zveøejnìna Kateøina Spaurová;
øíjen 1929  dopsána druhá verze románu;
listopad 1929  kniní vydání románu.
Z pøehledu vyplývá, e Bloudìní mìlo pøinejmením dvì ucelené verze. První z nich, psanou 1923 a 1927, Durych pøepracoval v letech 1928 a 1929. S úpravami zaèal od 1. dílu, take
ukázka Lützen (4), pøeloená jetì podle starí verze, vyla u v dobì prací na novém znìní. To
se týká i zmínìného úryvku Die Erzählung Angelikas, zveøejnìného rovnì 1928 a vycházejícího
ze starí verze. Následující ukázky u pøedstavují nové znìní, shodné s kniním vydáním.
Také titul románu se ve sledovaném období mìnil. 10. ledna 1921 sdìluje Durych Jakubu
Demlovi svùj plán napsat prózu s názvem Bloudìní Panny Marie Montserratské (Jaroslav
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Durych Bøezinovi, Demlovi, Florianovi, s. 77). Námìtem toti byla historická epizoda, kdy
Valdtejn slíbil v pøípadì vítìzství u Lützenu vybudovat na Bezdìzu kláter Panny Marie
Montserratské. Ale 14. dubna 1925, po dopsání 1. dílu, prosí Durych Josefa Floriana o radu:
Jedná se mi hned o titul: zda Bloudìní Panny Marie Montserratské, nebo lépe jen prostì
Bloudìní? e tím ovem nemyslím nìjaké bloudìní ve smyslu omylu, jest zaruèeno (Jaroslav
Durych Bøezinovi, Demlovi, Florianovi, s. 257). Výchozí epizoda o montserratském kláteøe
z dìjové osnovy témìø vypadla; v kniním znìní jsou o ní jen struèné zmínky v 9. a 10. kapitole
1. dílu (s. 294 a 317) a v 4. a 7. kapitole 3. dílu (s. 132 a 241). Titul Bloudìní umoòuje obecnìjí,
víceznaènìjí výklad: postavy bloudí Evropou, národy bloudí v labyrintu náboenského a
politického vývoje Nicménì v èasopiseckých otiscích se kratí a delí název románu støídá
nepravidelnì: kupodivu právì starí ukázky (1), (2) a (3) mají podtitul Z románu Bloudìní,
kdeto ukázky (5), (6) a (7), pøedstavující novou verzi, jsou oznaèeny Z románu Bloudìní
Panny Marie Montserratské.
Text ukázek (5) a (10), které pøináejí pøepracovanou verzi díla, se lií od kniního vydání
jen v nìkolika ojedinìlých detailech. Napø. v ukázce (10) najdeme úryvek:  kolem rtù paní
Veroniky, manelky císaøského obrista Allwiga hrabìte ze Sultzu, jeho bratr  (Akord 1929,
s. 99). V knize místo zní:  kolem rtù paní Veroniky, manelky Allwiga hrabìte ze Sultzu, hrdiny
bìlohorského, dobøe známého kacíøùm v Praze, jeho bratr (2. díl, s. 107). Nebo pøíklad z ukázky
(5): Nekouká z toho soupisu Botta? (Tvar 1928, s. 125). Kniní znìní: Zdá se mi, e je v tom
Botta! (1. díl, s. 17). Touto úpravou autor moná chtìl potlaèit nebarokní sloveso nekouká.
Ukázka (9), zveøejnìná v Lidových novinách jako podèárník na tøech stranách, je výbìrem
nìkolika míst z rozsáhlé pasáe v kniním vydání (2. díl, s. 207219), a zøejmì nepozorností
redaktora je v novinách ukonèena gramaticky nesprávnì uprostøed koatého durychovského
souvìtí: A kdy panìlské loïstvo, zastraeno z návodu francouzského vyslance hrabìte
dAvaux hrozbou benátské Signorie, e bude napadeno a potopeno, odváí-li se vplouti do
moøe adriatického, s nepoøízenou se vracelo z Neapole do Barcelony a infanta musila èekati, a
místokrál jí a jejímu prùvodu opatøí konì a koèáry k cestì do Loreta, odkud ji Signorie benátská
byla ochotna pøevézti na dvanácti lodích do Terstu (Lidové noviny 19. 3. 1929, s. 3). V knize
souvìtí náleitì pokraèuje:  do Terstu, plíila se neznámá a lhostejná poutnice jako stín
krajinami, které se pomalu zotavovaly z moru, tìíc se z milosrdenství lidí, jim veobecné
netìstí a vlastní témìø zázraèné zachránìní obmìkèilo srdce (2. díl, s. 219). Ukázky (5) a (10)
tedy svìdèí o tom, e v dobì jejich zveøejnìní byla autorská redakce textu pro kniní vydání
prakticky hotová. Èasopisecké otisky starí verze Bloudìní teï rozebereme jednotlivì.
VYPRAVOVÁNÍ ANDÌLÈINO
Vypravování Andìlèino je jedna z nejvíce pøipomínaných a oceòovaných pasáí Bloudìní.
Nicménì s hlavním dìjovým pásmem románu souvisí jen volnì, nebo lépe øeèeno nápadnì
z nìho odboèuje. Jednak je retrospektivní: pøíbìh sám se odehrává roku 1616, Andìlka ho
vypravuje o deset let pozdìji. Také jeho dìjitì  peruánské pralesy  je dosti vzdáleno
od evropských zemí, po kterých bloudí historické i fiktivní postavy románu. Ale co je hlavní
 jeho námìt se svou exotièností tak lií od ostatních scén díla a jeho podání je natolik svébytné a ucelené, e by mohlo figurovat jako samostatný text, bez zaèlenìní do románu. Nabízí se
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otázka, proè vùbec Durych zaøadil tuto autonomní básnickou prózu do rozsáhlé epické konstrukce, ale ádné doklady o jeho zámìru v této vìci nemáme.
Text úryvku má dvì linie. První tvoøí vlastní Andìlèiny vzpomínky na putování pralesem,
bitvu panìlù s Indiány a setkání se svatou Rùenou Limskou. Toto vyprávìní je pak zarámováno úvodem a závìrem a dvakrát pøerueno krátkými pohledy na Andìlku a její posluchaèe;
tím je napojeno na hlavní dìjové pásmo románu. A zatímco první linie se v kniním znìní lií jen
nìkolika formulaèními úpravami, druhá  shodná s hlavním místem a èasem románového dìje 
byla pro kniní vydání zcela pøepracována.
V Andìlèinì pøímé øeèi Durych jen na nìkolika místech precizoval básnické vyjádøení, napø.
vìtu Kvìty se podobaly padlým andìlùm (Lumír 1924, s. 452) zpøesnil na Kvìty se podobaly
atùm padlých andìlù (1. díl, s. 250). Do dìje mírnì zasáhl pouze v závìru, kde vynechal údaje,
e Andìlka se vrátila z Ameriky do Øíma a pak do Èech s jezuity, napø. Ale to, proè jsem byla
poslána a vedena s Jesuity, byla historie dlouhá  (Lumír 1924, s. 462)  Ale to byla pak
historie dlouhá  (1. díl, s. 267). Minimální mnoství úprav mùeme s urèitou licencí pokládat
za pøíznak toho, e Vypravování Andìlèino psal spíe poeta natus ne poeta doctus, e Durych
sám je pocioval jako mimoøádnì zdaøilé.
Jinak tomu bylo s pasáemi, kterými je Andìlèina pøímá øeè zarámována. Úvod znìl
v èasopisecké verzi takto (Lumír 1924, s. 450451):
Ale ji tu byla Andìlka a zdálo se, e je chtìla pokouet, kdy se zase otevøely dveøe a zjevil
se lovèí Jan a Jiøí. Dívky ztichly, Andìlka la jim vstøíc.
Teï právì odela paní knìna; koda, e jste nepøili døíve!
Pøili jsme se poklonit vám, øekl lovèí, a vinovat musíte spíe vy nám neli my vám,
ponìvad vám u si netroufáme nièeho vinovat.
Myslíte? zvolala Andìlka.
A pak si jdeme pro vae vypravování.
Milé sestry, zvolala, tito hosté chtìjí, abych jim celý veèer vypravovala. Jsou a chtìjí
zùstat málomluvní. To pøece není mono!  Páni, k mladým sleènám musíte míti také ohledy!
Ale dívky se shlukly.
Jen mluv sama! O èem to má býti? O pannì limské?
Také o ní.
Pojï, pojï a u toho nezamlouvej!
Pokrèila rameny, ale dívky ji pøitáhly sedadla i svícny ke krbu a podaly hostùm víno a
cukroví, nikterak se neostýchajíce. Pøipilo se Andìlce.
Pojï, pojï, chceme to u dávno slyet!
Andìlka se probírala, i její zlatohlav se probíral ze sna; la pomalu, zastavila se pøed
sedadly, zahlédla se ve velikém zrcadle. Zardìla se na okamik tajemným vzruením a oèi jí
ztemnìly. Rozhlédla se, usazovala své hosty. Jiøího a lovèího na lenoku pod zrcadlem. Sama
si sedla proti zrcadlu a Kajetána posadila vedle sebe. Po obou stranách sedìly panny. Pan Max
se usadil mezi dívky a pøesedával, aby mohl dìlat nedobrotu a aby mìl blíe k vínu a k zákuskùm.
Takhle se Jiøí neoení, sedí pod zrcadlem! pokouely dívky a Andìlka se napùl usmála.
A sama se vzhlíí v zrcadle. Jest zamilována do svých atù, mluvil Jiøí.
Ó ne, ale vidí tam pìknì pana leutnanta Kajetána, pøiloil pan Max poleno velmi hoølavé.
Andìlka zamylenì vytáhla ze záòadøí zlatou medaili a dívala se na ni. Pak ji schovala.
Jak chcete. Ale budete o mnì øíkati, e lhu.
To ne! ozval se lovèí a vickni zvánìli.
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Andìlka jetì chvíli mlèela, a pan Max eptal pannám nìco do uí, asi velmi ibalského,
ponìvad i Andìlka, která to sice sotva slyela, ale tuila podle výrazu oèí, lehce se usmála.
Por tots pyant siats nos defendent! povzdechla a poehnala se.

Podtrené formulace jsou to jediné, co Durych z celého úvodu pouil v kniním vydání
(1. díl, s. 248):
koda, e nám paní knìna nevyprávìla, øekla Andìlka, kdy se vrátila.
Jen vypravuj ty! O pannì limské! U to nezamlouvej!
Byly to asi panny, které byly buï z rodu niího èi které omrzela spoleènost druek ctiádostivých. Pøitáhly jí sedadlo ke krbu a ze zvlátní ochoty podaly hostùm víno a zákusky.
Andìlka byla zamylena, oèi jí ztemnìly. Usedla si a leutnantovi dala místo vedle sebe. Jiøí
sedìl proti ní.
Jak chcete, øekla, ale bude se o mnì øíkat, e lhu.
To ne!
Chvíli mlèela v rozpacích, pak se poehnala.

Pøevzaté formulace následují v upravené verzi ve stejném poøadí jako v pùvodním znìní.
Rozsah úprav je ovem znaèný. Byly vynechány postavy lovèího Jana a pana Maxe; lovèí Jan
se v románu vùbec nevyskytuje, pan Max (zøejmì Max z Valdtejna) se sporadicky objevuje
v jiných kapitolách (napø. 1. díl, s. 159), ale nikde nekomunikuje s hlavními postavami  Andìlkou, Jiøím, Kajetánem. Také rozverný a lakovný tón hovoru, kterému se kupodivu nevyhýbá
ani jinak váná Andìlka, je v kniní podobì této scény potlaèen. S Andìlkou v tak uvolnìné
náladì se v knize nesetkáme.
Závìr èasopisecké ukázky byl v knize kromì prvního souvìtí vyputìn (Lumír 1924, s. 463):
Opodìný sníh poletoval nocí, a ve výi nad námìstím se tmìl královský hrad. Kdy se
rozcházeli, zaslechl Max a Kajetán pana lovèího, jak mluvil k Jiøímu:
Byly pohádky o císaøovnì Východu; tato jest vak skuteèná císaøovna Západu 
Kroky jejich se tie vzdalovaly. A kdy zanikly, obrátil se Kajetán ve tmì k Maxovi:
Musíme jíti do klátera! Ale døíve bych rád bojoval v nìkolika slavných bitvách.
Max zamruèel. Zdálo se, e na souhlas.

Doprovodné pasáe k Andìlèinu vyprávìní tedy ukazují, e starí a novìjí verze Bloudìní
se liily výbìrem i charakterovým dokreslením postav, pomineme-li úpravy dìje. To potvrzují
údaje z autorovy korespondence. 15. èervna 1925 Durych dìkuje Josefu Florianovi za proètení
rukopisu 1. dílu a dodává: V èervenci musím aspoò na týden do Nìmecka, pak se toho zase
chopím a budu krtat. Toho kluka (Jiøího  K. K.) ovem musím v I. dílu nechat skoro beze
zmìny. Nìkteré figury vyházím úplnì (Jaroslav Durych Bøezinovi, Demlovi, Florianovi, s. 259).
O tøi roky pozdìji, 3. kvìtna 1928, informuje Floriana o rozsahu úprav: První díl jest pøepracován tak, e z prvního znìní v nìm zbylo skoro jen Vypravování Andìlèino (Jaroslav Durych
Bøezinovi, Demlovi, Florianovi, s. 274). Stylistická precizace a kompletní revize textu byla pro
Durychùv tvùrèí øád typická. Pøesto existují výjimky. Právì na textových pásmech Vypravování Andìlèina mùeme vidìt, kde se autor více oddával inspiraci a kde zase pøevaovala tvùrèí
vùle nad spontánním projevem.
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UKOLÉBAVKA
Také tato ukázka pøedstavuje jednu z nejvýraznìjích a nejzdaøilejích partií románu. Pøíbìh
leutnanta Kajetána, který jako kurýr bloudí zimní krajinou kolem Hradce Králové a pøitom
zachrání ze ibenice svou budoucí enu, jedineèným zpùsobem líèí øádìní pøírodních ivlù a
lidských bìsù v dobì selské vzpoury.
Èasopisecké a kniní znìní úryvku se lií na mnoha místech: v pùvodním textu na 18 tiskových stranách bylo pøes 150 vìt nebo èástí vìt krtnuto, zhruba 30 vìt nebo jejich èástí pøidáno
a pøes 50 formulací zmìnìno. Avak dìjová linie a sled jednotlivých motivù zùstaly zachovány.
Úpravy spoèívaly ve stylistickém zdokonalení nìkterých formulací a hlavnì pak  co nejvíce
pøispìlo k zvýení pùsobivosti celé kapitoly  v urèitém zámìrném znejasnìní èi zamlení
konkrétních prvkù pøíbìhu.
Kromì toho se pøi úpravì této kapitoly projevil podobný efekt jako u Vypravování Andìlèina: mimoøádnì zdaøilá scéna, vytvoøená jakoby jedním tvùrèím gestem  zde je to setkání
Kajetána s polním kaplanem pøi pobonosti v hradeckém kostele (2. díl, s. 104 a 107)  nebyla
zasaena témìø ádnými textovými zmìnami.
Stylistické precizace se týkaly jen nìkolika míst. V následujícím pøípadì Durych pouhým
pøesunem slov do jiných syntagmat odstranil logický lapsus, vzniklý moná ve snaze o obrazné vyjádøení (shora = jakoby z mrakù):
A shora, z mrakù, zazníval chechtot Kajetánùv jako skøek krkavèí. (Lumír 192728, s. 89)
+
A shora jako skøek havranù z mrakù zazníval chechtot leutnantùv. (2. díl, s. 84)

Jinde byla naopak formulaèní zmìnou obraznost posílena:
Píseò, kterou nyní, v dobì zputìní zemì, zpívají doma jen eny kacíøù a kterou církev
zachránila v kostele pro svùj lid a k slávì kolébky nejvzneenìjí. (Lumír 192728, s. 135)
+
Píseò, kterou nyní, v dobì zputìní zemì, zpívají doma jen eny kacíøù a kterou církev
zachránila v kostele pro své dìti k slávì kolébky nejvzneenìjí. (2. díl, s. 106)

Výraz pro své dìti jednak odpovídá obvyklému církevnímu vyjadøování (vìøící se nazývají
dìti církve) a také lépe koresponduje s obrazem kolébky a ukolébavky, který je zároveò prùbìným
motivem celé kapitoly: leutnant slyí tuté píseò u kolébky v selské chalupì a potom pøi pobonosti ke Svátosti oltáøní, kterou Durych básnicky pojmenovává kolébka nejvzneenìjí.
Ale mnoho zásahù do textu, jak jsme u naznaèili, vedlo k urèitému zastøení konkrétních
informací v pøíbìhu. Durych nebyl realista a dìj svých próz podával zpravidla v náznaku,
který si musí ètenáø domýlet. V historických prózách se pak plánovitì vyhýbal dìjepisnému
pouèování o dobovém kontextu, které napø. v realismu jiráskovského typu bylo zcela bìné.
Jejich èetba proto vyaduje pøedbìné vìdomosti o zvolených historických faktech; jinak se
ètenáø v textu hùøe orientuje. A toto oslabování konkrétnosti a explicitnosti je u Durycha
zámìrné: je v souladu s jeho tvùrèí metodou, která obohacuje ánr historické prózy básnickou
imaginací.
U èasopisecká verze Ukolébavky neobsahuje témìø ádné èasové a místní údaje
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o popisované historické události  selské vzpouøe v okolí Hradce Králové roku 1628. Letopoèet v textu schází; ètenáø si ho mùe odvodit z jediné repliky zachránìné eny, která pøipomíná
Kajetánovi jejich setkání: U tenkrát pøed pìti lety u Hodonína. Pamatujete se? (Lumír 1927
28, s. 127). To je naráka na 6. kapitolu 1. dílu, která je ale datována taky jen v náznaku. V kniním
vydání je údaj pøed pìti lety u Hodonína vyputìn (2. díl, s. 93). Dalí znejasnìní  tentokrát
vzhledem k fiktivní osnovì románu  mùeme vidìt v tom, e v èasopisecké verzi se hlavní
postava kapitoly jmenuje Kajetán, ale v kniním znìní je nazývána pouze leutnant. Totonost
vyplývá jen z nìkolika naráek na jiných místech románu, napø. z rozhovoru Kajetána s Andìlkou u Memmink v 7. kapitole 2. dílu (s. 227). Je-li postava nazývána pouze leutnant, zvyuje
se tím objektivita líèení: ètenáø vidí oèima vypravìèe jakéhosi leutnanta jako organickou souèást výjevu, který se více osamostatòuje, aby v rámci epického celku vyznìl výraznìji.
Selská vzpoura je tedy v textu podána èistì jako leutnantùv záitek; její historický výklad je
úmyslnì potlaèen. A moná se autorovi zdálo, e ji v první verzi románu zobrazil pøíli názornì,
pøíli dìjepisecky; snad proto provedl v kniním vydání mj. tyto zmìny:
(1)
ádný z tìch císaøských, kterým jsem pomohla k hanebné smrti, nemùe se ani v pekle
chlubit proti mnì. (Lumír 192728, s. 128)
+
Nikdo ani v pekle se nemùe chlubit proti mnì, tøebas mnohým jsem pomohla k smrti
hanebné! (2. díl, s. 95)
(2)
Jezdil jako bezhlavý jezdec pustou tmou. Nic mu nehrozilo, byla to jen malá a lehká
projíïka. Ale co vecko se mohlo státi.
Ale a by se stalo cokoliv, byla to ohavnost a hanba. Vìdìl, e i vévoda byl znepokojen.
Nebylo nikoho, komu se mohla svìøit výprava proti rebelùm, a sedláci jásali. Císaø se bál a
nabízel milost, zemtí páni se chovali velmi podezøele; sám vévoda frydlantský se musil vypravit se svými kavalíry, a snad staèila malá zrada, aby byl vlákán do pasti. Co by pak pøilo?
A mìl vlastnì namále.
Jest to cizinka?
Tato otázka, slyená pøed chvílí z úst té eny, ta mu staèila. (Lumír 192728, s. 130131)
+
Podobal se bezhlavému jezdci v pusté tmì. Co vecko se mohlo státi!
Jest to cizinka?
Tato otázka, pøed chvílí slyená    (2. díl, s. 98)

První dvojice citátù je pøíkladem potlaèování konkrétních údajù, ve druhé vidíme vyputìní
historického komentáøe. Je tøeba ihned pøipomenout, e na mnoha jiných místech Bloudìní
jsou podobné kronikáøsky znìjící pasáe bìné, i kdy nemají onu dìjepisnì pouèující úlohu
a èasto ani potøebnou srozumitelnost jako v historických prózách realistických. Ale ve scénách
komponovaných jako Ukolébavka, ve kterých jde hlavnì o výrazový a psychologický úèinek,
jsou historické souvislosti zamleny zámìrnì.
Poslední zásah do textu Ukolébavky, o kterém se zmíním, se týká jen fiktivní osnovy románu. Jedním z motivù kapitoly je dalí náhodné setkání Kajetána s osudovou enou, která se
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pozdìji stane jeho manelkou. Durych v kniním vydání doplnil do textu nìkolik pasáí, které
naznaèují vývoj jejich vzájemné náklonnosti a anticipují vyvrcholení jejich vztahu; ve starí
verzi díla nebyl tento moment tak výrazný:
(1)
Kaplan svítil enì do oblièeje, odhrnoval jí vlasy, hledal rány. Kajetán hledìl tupì, nechápavì, a snad ani nehledìl, jako by lidé køísili jeho a nikoliv zmrzlou enu. Ta se právì vzbouzela a rozpomínala; i její rozházené vlasy na èele jevily dìsivou úzkost rozpomínání a ramena
se tiskla k lavici, jako by mìlo nìco tìkého na ni padnout, èemu se nemohla vyhnouti. Její oèi
byly jako obrovské zuhelnatìlé slzy, dosud jetì horké. Prsa se zoufale zdvihla a vyel z nich
výkøik, osípìlý pøíerným nastuzením a pøestálým dìsem i dìsem tohoto probuzení. (Lumír
192728, s. 93)
+
Kaplan svítil enì do oblièeje, odhrnoval jí vlasy, hledal rány. Leutnant hledìl tupì, a snad
ani nehledìl.
Dýchá! Ruce jí nevymkli, øekl kaplan, ostatnì kováø nám poví.
Jetì jí svítil do oblièeje, skloniv hlavu i louè a k ní. Ztuhlost leutnantova povolila, jako by
kaplan køísil jeho samého a nikoliv zmrzlou enu. Oèi se mu rozely a vydechl. Zachránìná té
otvírala oèi; ubíhaly jí pøed svìtlem pod horní víèka. Kaplan oddálil louè. Hledìla vyjevenì,
vzbouzela se, rozpomínala se; i její rozházené vlasy na èele jevily dìsivou úzkost rozpomínání
a ramena se bezmocnì krèila, jako by mìlo nìco tìkého na ni padnout, èemu se nemohla
vyhnouti.
Tento dìs nejistoty a nìjaké strané jistoty tøásl i celou bytostí leutnantovou. On a ena se
dívali na sebe. Jejich oèi byly jako obrovské zuhelnatìlé slzy, dosud jetì horké. Prsa té eny
se zoufale zdvihla a vyel z nich výkøik, osípìlý pøíerným nastuzením, pøetrpìným dìsem
i novým úasem tohoto probuzení. (2. díl, s. 91)
(2)
Pane kapitáne! rozlehlo se po svìtnici zvolání, provázené vemi nástroji bolesti, smutku
a hrozné radosti. Náhle jí oblièej stlaèila úzkost. (Lumír 192728, s. 126)
+
Pane kapitáne! rozlehlo se po svìtnici zvolání, provázené vemi nástroji bolesti, smutku
a hrozné radosti. Její ruce se vztáhly, pokud jim ztuhlost dovolovala. Leutnant se schýlil, témìø
na kolena. Na tváøi eninì se objevil bolestný a pøeastný úsmìv, jako by ji umírala usmíøena.
Dívala se na nìho jako dítì v horeèce a oèi jí hrály námahou probuzení a radosti. Náhle jí
oblièej stlaèila úzkost. (2. díl, s. 9192)
(3)
Zuby jí cvakaly; zaèala teprve teï cítit chlad a utahovala si kabát Kajetánùv. (Lumír 192728,
s. 126)
+
Zuby jí cvakaly, zaèala teprve teï cítit chlad a utahovala si na prsou jeho kabát; dìlala to
proto, e jí bylo zima, a z radosti, e se mùe schouliti do kabátu, který patøil jemu. (2. díl, s. 92)

Také následující textová zmìna zvýraznila náznak budoucnosti Kajetánova a enina vztahu; autor vykrtl kováøovy repliky zøejmì proto, aby více vynikla jeho tajemná pøedpovìï
(podtrhujeme vyputìná a doplnìná místa):
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Kováø pøinesl koili a teprve nyní se pozornì podíval na enu.
Ah! udìlal lhostejnì.
Chopil ji pod rameny a pomáhal jí oblékat.
Kováøi, eptal kaplan, pan lajtnant ji zná.
A si ji tedy obleèe, odvìtil nevrle kováø; dosti práce máme s tím dìckem. A kdy má teta
mu zpívá, jetì jí pan lajtnant chce roztrhnout hubu od ucha k uchu.
Kdo je to? ptal se kaplan uasle.
Zeptejte se pana lajtnanta! Jen se divím, e ho pøivedla a sem; baltazartí jsou pøece
ve vsi; chce snad, aby mi spálili chalupu.
Pan lajtnant ji pøece uøízl se ibenice.
To jest odvaha, zasmál se kováø opovrlivì; to by pro ni neudìlal nikdo z Marradasova
regimentu; a pøece jich dopravila mnoho do pekla èi do nebe, kam kdo chtìl.
Jak to? zasáhl Kajetán.
Kováøi! vykøikla ena.
Eh, chcete-li to vìdìt, pane lajtnante, nejste sám její milenec. A nyní vás prosím, abyste se
mi odtud klidil. Chcete-li, i s ní, nechcete-li, tedy sám!
Dobøe, odpovìdìl Kajetán; dejte jí aty!
Kováø odeel a Kajetán chodil po jizbì. Kováø se vrátil, ena se oblékala. Vichni byli na
pranýøi.
Ona je tedy bìhna a slouí rebelùm? Kováø se na nìho podíval a neodpovìdìl.
A vy ji pøechováváte, pokraèoval Kajetán. Zase se nedoèkal odpovìdi.
Vydáváte mi ji na smrt, vy, pomahaè rebelù!
Ne, pane lajtnante, tak krutý nebudete, ona vám jetì mùe poslouiti. Tady jest. Jest
Vae!
Moje?
Uvidíme, èi uslyíme!
Kajetán chytil enu za ruku a táhl ji ven. (Lumír 192728, s. 126127)
+
Kováø pøinesl koili a aty. Teprve nyní se pozornì na ni podíval. Chopil ji za rameno a
svlékal jí leutnantùv koich.
Kováøi, promluvil kaplan tie; pan leutnant ji zná!
Kováø upøel na leutnanta oèi. Zdálo se, e potlaèoval úkleb.
Pan leutnant ji uøízl od ibenice.
Kováø opìt pohlédl na leutnanta. Ten vzkypìl.
Ona je tedy bìhna a slouí rebelùm? vykøikl.
Kováø navlékal enì koili, nedbaje jejího údìsu ani køiku leutnantova.
A není to její panchart tam v komoøe?  A vy ji pøechováváte?
Kováø oblékal enu rychle a neodpovídal.
Ale nyní ji vydám na smrt! dopovìdìl leutnant.
Tu kováø na nìho pohlédl velice podivnì.
Ano. Jest vae!
Moje?
Leutnant si teprve nyní uvìdomil, e to byla první slova, která od kováøe slyel.
Nemìl jste prorokovat, pravil kaplan kováøi vyèítavì. Ale kováø pokrèil rameny. Leutnant
chytil enu za ruku a táhl ji ven. (2. díl, s. 9293)
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V PODVEÈER
Tento úryvek ze závìreèné kapitoly Bloudìní obsahuje spor Andìlky a Jiøího, zda mají
odejít z Chebu, a dále scénu, kdy Jiøí ve funkci páete ukládá Valdtejna ke spánku. Odehrává
se veèer pøed vévodovou smrtí. Dìjovým vrcholem celé kapitoly jsou ovem jiné pasáe:
Valdtejnovo zavradìní a sòatek Jiøího s Andìlkou in articulo mortis. Durych vybral
pro èasopiseckou ukázku ménì efektní partie zøejmì proto, aby pøedèasnì neodhalil pointu
pøíbìhu.
Dìj úryvku se v èasopiseckém a kniním znìní prakticky nelií; jen v úvodu se podle starí
verze Jiøí s Andìlkou setkají a po pøíjezdu Valdtejnových hostí, kdeto v nové verzi sledují
pøíjezd panstva spolu. Ale rozsah textových zmìn je znaèný. Otisk v Lumíru zaplòuje necelých
8 stran po 41 øádcích. Pøes 100 øádkù z nìho se do knihy nedostalo; prokrtán byl hlavnì
rozhovor Jiøího s Andìlkou. Místo nich se v kniním znìní objevuje pøes 200 øádkù zcela
nových formulací. Vyjdeme-li ze zjitìní, e øádek kniní sazby má v naem pøípadì polovièní
rozsah øádku èasopiseckého, dospìjeme k výpoètu, e pøidaných pasáí je zhruba o 10 procent
víc ne pasáí vynechaných.
Úpravy textu, jak se pokusíme ukázat, opìt posílily pùsobivost dìje a prokreslily charakteristiku postav. V rozhovoru Jiøího s Andìlkou byl za tímto úèelem nápadnì modifikován motiv
varování vyslechnutého ve zpovìdi:
Ale poèkej, nìco ti povím, ne odejdu. Mluvila jsem teï s dominikánským knìzem. Zdá se,
e v Chebu jetì budou tìké chvíle. Pan marál dneska lhal a já se dnes kadé li dìsím.
O èem lhal?
O tom, e pomoc u je na dvì míle odtud. Ale do toho nevidím a pehovat nechci. Knìze
jsem se na více vyptávat nemohla, ponìvad to bylo ve zpovìdi. (Lumír 192728, s. 414)
+
Ale jednu vìc ti pøece mohu prozradit, ponìvad nejsem povinna ji chovat v tajnosti.
Kdy jsem nyní èekala v sakristii, stála jsem blízko zpovìdnice. Myslila jsem jenom na tebe
a na sebe, a Bùh je mým svìdkem, e jsem ani nelelkovala, ani nenaslouchala. A tu jsem náhle
slyela, jak se kdosi ve zpovìdnici vyznával, e je najat a poslán k vradì. V leknutí jsem se
ohlédla a poznala jsem, e to byl voják s ostruhami. Více nevím, ponìvad mu zpovìdník dal
znamení, aby eptal tieji, a nechtìla jsem naslouchat zpovìdi. (3. díl, s. 346)

Výraznìjí gradaci má po úpravì scéna, kdy se Jiøí s Andìlkou rozhodují u chebské brány
o moném odchodu. V èasopisecké verzi vyznívá spí staticky; Andìlka tu na Jiøího tolik
nenaléhá (podtrhujeme vynechaná a pøidaná místa):
V bránì byl prùvan, zvenèí dul zlý vítr.
Pùjdem? ozvala se Andìlka.
Jiøí pøeslechl její slova v ramotu, který zpùsobil klíèník brány. Zeptal se ho:
Kam jedou teprve potmì hledat kvartýr?
Klíèník se utrhl:
Chcete jít z mìsta ven? Tak rychle, ponìvad u zamknu a pak tu zùstanete do rána!
Andìlka pohlédla na Jiøího. Nedíval se. Chytila ho za ruku. Nevìdìl, co dìlá.
Teï do tmy a proti vìtru? øekl trpce a mrzutì a obrátil se.
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Stráe spílaly. Zastydìl se pøed Andìlkou, a aby ji chránil pøed sprostými slovy vojákù, táhl
ji odtud zpìt do mìsta. (Lumír 192728, s. 416417)
+
V bránì byl prùvan a zvenèí dul zlý vítr proti tváøím.
Pùjdeme? ptala se Andìlka, hledíc do té cizí a studené tmy, odkud se valila zimní bouøe.
Jiøí snad pøeslechl v ramotu, který zpùsobil klíèník brány.
Ví-li, co je láska, nesmí se báti ani mne, ani sebe! Já se také nebojím! Pojï!
Tato slova slyel Jiøí dobøe. Klíèník se utrhl:
Chcete jít z mìsta? Tak rychle, ponìvad zamykám a u nesmím otevøít nikomu!
Rozhodni se! Pro lásku Boí!
Chytila ho za ruku. Stál pevnì.
Stráe spílaly. Zastydìl se a táhl Andìlku zpátky do mìsta. (3. díl, s. 350)

V první verzi Andìlka pøi tomto sporu jako by udrovala od Jiøího vìtí odstup; kromì její
mlèenlivé pasivity to dosvìdèuje v èasopiseckém znìní i její pøiznání, e chtìla Jiøího opustit;
v upraveném textu u mu více dùvìøuje.
Zaslechl jen nìkterá slova Andìlèina.
Nemìl jsi øíci, e nebude moci íti beze mne. U jsem byla rozhodnuta, e odejdu. Chtìla
jsem dáti Bohu vecko a mojí jedinou dosavadní výhradou byla láska. Moje svatá patronka
byla vdova a moji zpovìdníci mi øekli, e mì svým ivotem poznamenala; snad e v blaenosti
rajské nebudu sedìti mezi pannami. Èekala jsem tedy, léta jsem èekala a u jsem se rozhodla,
e nebudu èekati na vdovství a e se pokusím jíti do ráje samojediná tak, jak jsem. Teï jsi mi
zaèal o tom mluvit. Snad jsi pokuitel. (Lumír 192728, s. 417)
+
Mohl zaslechnout jen nìkterá slova Andìlèina.
Musím vecko poruèiti Bohu, i tebe! Moje svatá patronka byla vdova a mùj zpovìdník mi
øekl, e mì svým ivotem poznamenala, e tedy v blaenosti rajské nebudu sedìti mezi pannami. Právì proto se o tebe tak bojím. (3. díl, s. 351)

Pouze v kniním vydání se nachází pasá, na kterou se zájmem upozoròovali kritikové, napø.
F. X. alda. Jiøí pozoruje kuchaøe, který pøipravuje k jídlu kapouna: Opaøený pták byl na stole
velice oklivý, jeho nohy smìnì nataeny, prsty kuchaøovy drhly z bìlavé kùe peøí a pysky,
rána za hlavou se klebila bezcennou zvíøecí krví a oko bylo zpola zakryto blanou jako rozum
nadutcùv  (3. díl, s. 353). Zámìrnou paralelu k ní tvoøí popis Valdtejnova nemocného tìla pøi
koupeli; sám Jiøí si uvìdomí výmluvnou podobnost obou tvorù. Motiv kapouna výraznì obohacuje celou scénu; v èasopiseckém znìní se neobjevuje vùbec a jen velmi nepøímo s ním
koresponduje vìta: Kdy se tìlo ocitlo v prostìradle a lazebník hnìtl a obvazoval údy, pøipomínalo to práci kuchaøe u chudého pána  (Lumír 192728, s. 419). Je moné, e právì nad ní
vznikl nápad výjevu s kapounem.
Na jiném místì zase Durych zmìnil charakteristiku Valdtejna z mocného vévody na zesláblého a oputìného mue:
Nìkolik zvìdavcù lo za prùvodem k hradu, aby vidìli vjezd pøes most do brány a hradní
strá vzdávající poctu. Skoro se mu chtìlo jíti za nimi také. Vdy to byli generálové jeho
vévody o prvním dnu osvobození z poslunosti k císaøi. Byla to první oslava frýdlantského
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pána, jeho pána, který bude vládnouti nad zemí a jejími lidmi, a jsou jacíkoliv, kdy jiných lidí
není, kdy takoví lidé jsou. (Lumír 192728, s. 414)
+
Zvìdavci li za prùvodem k hradu, aby vidìli vjezd pøes most do brány a hradní strá
vzdávající poctu. A byla to vlastnì první oslava frýdlantského pána, tøebas tento leel sklíèen
bolestmi ve svém kvartýøe v domì Pachelbelovì a nemohl se úèastnit. (3. díl, s. 344345)

Valdtejnùv odpor proti císaøi, stále vyzaøující i z jeho bezmocného tìla, byl pøi úpravì textu
také zvýraznìn:
...kdy se mu hlava zdvíhala a oèi záøily, tu se jeho tìlo zdálo straným a úkladným
omylem; nemohlo ji úplnì poslouchati ducha, a kdyby tento duch se nedrel na vlastních
køídlech, tìlo by se pod ním zhroutilo.
Jetì mohl øídit bitvu, tøebas jen z nosítek. A kdyby jen vyvedl armády na pochod! (Lumír
192728, s. 419420)
+
Oèi byly osvìeny a záøily, hlava se zdvihala obnovenými silami tìla a neumdlévající
prudkostí vùle jako pøed lety, kdy odporoval císaøi tváøí v tváø a císaø povoloval. Teï se to tìlo
zdálo podivným a úkladným klamem; nemohlo ji úplnì poslouchati ducha, ale dosud mu
nemohlo pøekáeti; kdyby duch sám pevnì se nedrel svými vlastními køídly, tìlo by se pod
ním zhroutilo. Tento duch se v povìtøí vítìznì utkával s orlem císaøským. Oèi jeho nezeslábly
a dosud se neklopily pøed sluncem.
Jeho Výsost byla zase ji zde. Jetì mohla øíditi bitvu, tøebas jen z nosítek. A kdyby jen
vyvedla armády na pochod proti mrzkému císaøi, tøebas by se ani první bitvy nedoèkala, staèilo
by to k úctì a památce nehynoucí. Jen aby se nenechala obmìkèit k milosrdenství nad kýmkoliv z hanebného císaøského rodu! (3. díl, s. 355)

A nakonec prola zmìnou i charakteristika Jiøího; v kniním vydání je více akcentována
jeho oddanost k Valdtejnovi i jeho dilema, zda má být pøednostnì vìrný vévodovi, nebo
Andìlce:
(1)
Nemluv jako vysoký dùstojník; dosud jím nejsi, øekl vévoda vánì, zamlèel se a pøísnost
mu jihla v záøících oèích; pak se chopil jeho ruky a dal se vésti na lùko.
Jiøí pøistavil idli s pozlaceným zvoncem a svìtlem, které zastínil.
Zhasni a jdi si, øekl vévoda, pøikrývaje se.
Zlatý jas svíce zmizel, rozlétaje se v tisíc jisker.
Jiøí se ocitl v síni. (Lumír 192728, s. 420)
+
Nemluv jako vysoký dùstojník. Dosud jím nejsi!
Na tváøi Jeho Výsosti se mihl bolestný úkleb.
Pomoz mi na loe!
Tento rozkaz byl v této chvíli vyznamenáním. Vévoda se chopil jeho ramene a svìøil se
jeho pomoci. Jiøí podpíral pána tolika svých nadìjí. Èlovìk vedl èlovìka; èinili nìkolik krokù
spolu. Dvì srdce tloukla vedle sebe, kadé jinak.
Zhasni a jdi si!
Jiøí pøistavil idli s pozlaceným zvonkem, zastínil svìtlo a ocitl se v síni. (3. díl, s. 356357)
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(2)
Pøervané mylenky se mu tlaèily do hlavy. Byla noc. (Lumír 192728, s. 420)
+
Do hlavy se mu tlaèily vzpomínky na Andìlku. Ale Jeho Výsost nyní byla blíe. Byl by rád
myslil na obì tyto bytosti, ale pozornost jeho nestaèila. Byl vzruen. Byla noc. (3. díl, s. 357)
(3)
Andìlka!
Modliti se nemohl. Ké by se to byl od ní nauèil! A vévodovì tvrdosti proti ivotu a hrùze
se také nenauèil. Byl jen sluhou. (Lumír 192728, s. 420)
+
Andìlka ho dìsila a právì tak ho dìsilo, e by mìl opustit cestu Jeho Výsosti, tak pochmurnou a pøece úasnou. Kadou pøedstavou se zaplétal v osidla, ze kterých se nemohl vytrhnout.
Co udìlat? Modliti se nemohl. Ké by se tomu byl od Andìlky nauèil! Ale právì ona byla vinna,
e tvrdosti vévodova pohledu proti zkáze a smrti skoro se ji odnauèil. Jak Jeho Výsost byla
skvìlá ve své osamocenosti uprostøed úkladù! A on byl jen jeho sluhou. Sluhou mezi dvìma
královskými bytostmi. (3. díl, s. 357358)

Rozdíly mezi èasopiseckým a kniním znìním úryvku V podveèer opìt potvrzují znaènou
odlinost první a druhé verze Bloudìní zvlátì v ménì exponovaných epických pasáích
(srovnej odstavce rámující Vypravování Andìlèino). lo pøedevím o zmìny formulaèní, které
ovem zvýily pùsobivost u promyleného dìje.
LÜTZEN
Pavel Eisner, který u od roku 1927 pøekládal Bloudìní do nìmèiny (pøeklad vyel pod
názvem Friedland v Mnichovì 1933), podal svìdectví o textových rozdílech mezi rukopisnými
kapitolami, které od Durycha postupnì dostával, a kniním vydáním díla. V pøednáce Jaroslav Durych (Kuncíøovy noviny 1931, è. 3) vzpomíná: Kapitola bitvy u Lützenu napøíklad byla
napsána ètyøikrát a pokadé v jiné podobì a teprv ètvrtá koncepce vela do knihy. Jedna
z prvních tøí verzí se stala základem èasopisecké ukázky Lützen, která byla otitìna v Prager
Presse 15. dubna 1928 v Eisnerovì pøekladu.
Ukázka je v podtitulu oznaèena jako Der Anfang eines Kapitels aus Jaroslav Durychs
Wallenstein-Roman. V kniním vydání vak nejde o zaèátek; úvodní odstavec otisku, zaèínající vìtou Der Kammerdiener stellte den Silberleuchter zur Seite und verdeckte ihn mit einem
Schirm, se nachází a ke konci první tøetiny kapitoly: Komorník odstavil støíbrnou svítilnu a
zakryl ji stinidlem (3. díl, s. 134). Èasopisecký úryvek tedy odpovídá pasáím z prostøedka
kniní verze kapitoly  zábìrùm Valdtejna a Gustava Adolfa, jak se pøipravují k boji, a zahájení
bitvy a po první Valdtejnùv útok: A ji na levém køídle císaøském ozval se mocný køik: Jeí!
Maria! (3. díl, s. 142; touto vìtou konèí i otisk v Prager Presse).
U z toho vidíme, e èasopisecká a kniní podoba kapitoly Lützen nejsou navzájem tak
synoptické, jako tomu bylo v pøípadì ukázek Ukolébavka a V podveèer. Durych zjevnì mìnil
i dìjovou osnovu; vezmeme-li doslova Eisnerùv údaj Anfang eines Kapitels, pak jen v úvodu
kapitoly pøibylo témìø 9 stran zcela jiného textu (3. díl, s. 126134). Také rozsah vyputìných
a novì pøidaných pasáí v rámci sledované èasopisecké ukázky je znaèný. Je pravdìpodobné,
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e tento sloitý autorùv zápas o výsledné znìní kapitoly byl vyvolán tím, jak se postupnì
vyvíjely a mìnily Durychovy poznatky a pøedstavy o lützenské bitvì. V èlánku Geneze Bloudìní (Akord 1929) se Durych zmiòuje o rozdílném hodnocení bitvy v rùzných historických
pracích: Tak lze leckde èísti, e Albrecht z Valdtejna mìl u na poèátku bitvy u Lützenu pøesilu
proti védùm, anebo e Pappenheim se svou jízdou pøiletìl od Halle u na samém poèátku
bitvy. Proti tomu svìdèí Theatrum Europaeum, a to jak v èásti textové, tak i v obrazech.
Zásahy do dìje tedy zøejmì odpovídají tomu, jak si autor utváøel názor na prùbìh a význam
líèených historických událostí.
Objektem, na kterém mùeme dobøe ilustrovat charakter textových úprav kapitoly, je postava védského krále Gustava Adolfa. V jeho zpodobení Durych rafinovanì smísil soucit s ironií.
Pasá, kdy Gustav Adolf veèer pøed bitvou nìnì vzpomíná na osmiletou dcerku  budoucí
královnu Kristinu, pøedstavuje pól soucitu. Svým lyrickým vyznìním je nápadná mezi sousedními scénami a a na detaily nebyla zasaena textovými zmìnami. Naopak výjev, kdy védský
král pøed bitvou promlouvá k vojsku a je pøehluen poèínající palbou, je pro Durycha zdrojem
ironie. Protoe se èeské znìní nezachovalo, citujeme Eisnerùv pøeklad. Podtrené vìty jsou
opìt to jediné, co se z úryvku zachovalo v kniním vydání:
Und er schickte zu dem Regiment finnischer Reiter die Botschaft, eine Wache möchte die
Lage des gegenüberliegenden friedländischen Flügels auskundschaften, und lud die Obristen
Misslaff, Rossow, Gersdorf und den Herzog von Weimar zur Morgenpredigt, die er mit seinem
königlichen Wort vollendete.
Von der eigenen Rede entflammt, vergaß er zu beobachten, daß der Nebel weiß ward und
still zu strahlen begann. Plötzlich erdröhnte ein gewaltiger Schuß und ein zweiter, die Pferdeohren sträubten sich und die Rücken zuckten; dann grüßte die ganze Batterie höhnisch den
König, um ihm Nachricht zu geben, der Herzog von Friedland sei schon aufgestanden und
halte sich bereit zu einer Unterredung. Und von einer anderen Seite begannen vierzehn Geschütze die seltsame Stunde geheimnisvoller Zeit zu schlagen. Die ersten Toten fielen, die
Lebenden mußten Platz machen, damit man die Toten forttragen könnte.
Er wollte nicht allein seine Herren, sondern zumindest die Brigaden zu Fuß und die nächsten Regimenter Reiterei von Smaaland, die gelben, blauen, grünen und jene Bernhards mit
seiner mächtigen Stimme und dem frommen Glauben entflammen, aber die Hauptleute über
den schwedischen Geschützen vereitelten seine Absicht. Zwanzig große Schwedenstücke vor
der Mitte der Armee begannen zornig den friedländischen zu antworten, die mit ruhiger und
langsamer Bösartigkeit neuerlich das Volk Gottes reizten. (Prager Presse 15. 4. 1928)

V kniní verzi autor ironii silnì zmírnil: motiv královy øeèi pøeruené støelbou sice zùstal
zachován, ale formulace typu celá baterie posmìnì pozdravila krále, aby mu dala zprávu, e
vévoda frýdlantský u vstal nebo dvacet tìkých védských kusù zaèalo rozhnìvanì odpovídat frýdlantským, které s klidnou a pomalou zlobou opìt drádily Boí lid (volnì pøeloeno)
byly vyputìny a ironické vyznìní tím zastøeno. Póly soucitu a úklebku se jeví v pøepracovaném
textu více vyrovnané.
-Veøejnost nezná Bloudìní celé. Nezná ve to, co básník v postupných redakcích díla
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potlaèil a vymýtil, co od základù pozmìnil, øekl Pavel Eisner roku 1931 ve zmínìné pøednáce
(Kuncíøovy noviny 1931, è. 3). Bude krásným úkolem Durychova na výsost sympatického
nakladatele, aby ty potlaèené kapitoly a partie Bloudìní zachránil pro èeskou literaturu. Jetì
pøed vydáním románu informoval Eisner v èlánku Valdtýnský román (Akord 1928, è. 2, pøíloha
Z dílny nakladatelovy) jak o èasopiseckých ukázkách, tak o nìkolika rukopisných kapitolách,
které u mìl k dispozici, protoe pøipravoval nìmecký pøeklad díla. V obou statích je napø.
zmínka o rozsáhlé kapitole Slezské pøímìøí, která do kniního vydání nebyla zaøazena. Eisner
z ní cituje úvodní vìty:
Bylo ji uèinìno zadost vem zdvoøilostem a mnohé laskavé pozornosti, týkající se tìlesného zdraví, pohodlí, humoru i reputace, vynoøily se tak rychle a ivì, e by se bylo témìø
chvílemi zapomínalo na mnoho citlivých, podezøelých a urálivých projevù nejen zralého nepøátelství a vzájemného opovrení, ale na zlé nebezpeèí zcela svìí a dìsivé, které se ji ani
neukrývalo. (Kuncíøovy noviny 1931, è. 3).
Bohuel ani tato kapitola, ani jiné potlaèené fragmenty Bloudìní se v Durychovì nebo
v Eisnerovì pozùstalosti nenaly. Jedinými doklady textové geneze díla tedy zatím zùstávají
èasopisecké ukázky, které jsme tu rozebrali. Na objevy, které by umonily splnit Eisnerovo
pøání a vydat nepouité partie románu, mùeme jen èekat.
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SAMPLES OF DURYCH´S WANDERING IN JOURNALS
Summary
In the study, extracts from a historical Durych novel titled Wandering  Major Wallenstein
trilogy (Bloudìní  Vìtí valdtejnská trilogie) in literary journals are compared with the text of
the novel published as a book. Four out of ten extracts published before the first edition of the
novel differ from the book version strikingly: Angelicas Tale (Vypravování Andìlèino), Lullaby (Ukolébavka), Towards Evening (V podveèer) and Lützen. It is obvious that there were at
least two coherent versions of the novel  Durychs correspondence and articles in journals
seem to prove the same. In the time of preparations for the first edition of the novel Durych
reformulated parts of the book and made certain plot changes which resulted in more distict
gradation of the narration and in intentional blurring particular elements of the story. Weakening of expliciteness is in agreement with Durychs creative method which introduces poetic
imagination in the gentre of historical prose. Analysis of the text proved that Pavel Eisner
(translator of Wandering) was right when he spoke about corrections in chapters pertaining
the battle of Lützen.
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MÍSTO LINGVISTIKY MEZI VÌDAMI
 SMYSL LINGVISTICKÉ PRÁCE1
MIROSLAV KOMÁREK
V této pøednáce, nebo spíe v eseji, se zamýlím nad oborem, jemu jsem se vìnoval 
prakticky vzato  po celý ivot. Zamýlím se nad charakterem tohoto oboru a jeho metodou
a také nad smyslem práce v nìm. Lidská èinnost by toti nemìla být samoúèelná, nemìla by jen
uspokojovat svého pùvodce a jeho individuální potøeby.
Soustava vìd a jejich vzájemný pomìr není statický systém. Vývojem se mìní jak charakter
jednotlivých vìd a rozsah skuteènosti, kterou zahrnují do sféry svého zájmu, tak i vzájemný
vztah mezi rùznými vìdami. A mnohdy se v dùsledku toho pronikavì mìní i jejich metodologie.
A mìní se také poèet vìd, které se do vìdní soustavy øadí.
Vìdy vznikají a také zanikají (napø. alchymie se v naí dobì u obvykle za vìdu nepokládá).
Jejich poèet se rozmnouje specializací, separací èástí jedné vìdy (napø. filologie se rozdìlila na
lingvistiku a literární vìdu) nebo naopak tak, e se na základì podstatného rysu spoleèného
øadì samostatných vìd vytváøí, jako jakýsi spoleèný jmenovatel, vìda, je je pak tìmto vìdám
nadøazena, která je sjednocuje a povyuje rys, jen je jim spoleèný, na univerzální funkèní
princip, jak o tom budu mluvit jetì dále. Zde je vhodné pøipomenout podíl jazyka a jeho
prostøednictvím také lingvistiky na formování systému vìd v naem povìdomí. Kadá realita
vstupuje do lidského povìdomí jako zvlátní pojem, jenom je-li pojmenována, a to platí samozøejmì i pro vìdy jako prvky mimojazykové reality. Teprve kdy dostane vìda své ustálené
pojmenování, zaène být chápána jako vìda nìjak diferencovaná od ostatních vìd ve vìdním
systému. S internacionálním charakterem vìdy samozøejmì koresponduje èastá internacionální jednotnost termínù, jimi se vìdy v kontextech rùzných jazykù pojmenovávají; srov. názvy
s komponentem -logie (napø. èes. typologie, nìm. Typologie, angl. typology atd.), s komponentem
-ik- (napø. èes. matematika, statika, nìm. Mathematik, Statik, angl. mathematics, statics), sloeniny s pøedními komponenty makro-, mikro-, mono-, poly- atd.
Problematikou soustavy vìd se zabývá filozofie a logika ji velmi dlouho  v èeské pamìti
má své trvalé místo tøídìní Masarykovo. Jsou to ovem vesmìs koncepce pøekonané vývojem,
který jsem výe naznaèil. Vyjdu vak pøesto z tohoto tradièního roztøídìní vìd, nebo i pøi své
nepøesnosti je bìné také dnes.
Proti sobì jako výrazné vìdní oblasti stojí vìdy pøírodní a humanitní a jako tøetí, specifickou tøídu by asi bylo tøeba pøipojit rùzné vìdy technické. Dnes je vak jasné, e z pøírodních
vìd musíme vyøadit matematiku. Ta je spíe jakousi univerzální metodikou mylení (podobnì
jako filozofie s logikou, které ovem patøí k oborùm humanitním), její pravidla se uplatòují
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v rùzných vìdních oblastech i v bìném poznávání a hodnocení skuteènosti. Není tøeba zdùrazòovat, e se matematika jako metoda poznávání a hodnocení uplatòuje i v lingvistice. Matematikou je poznamenáno celé nové období lingvistiky, poèínaje vznikem a rozvojem lingvistiky
kvantitativní a statistické (vèetnì tzv. glotochronologie) a po soudobou lingvistiku transformaèní nebo algebraickou.
Lingvistika se samozøejmì øadí mezi humanitní obory, tøebae víme, e na poznávání výrazové,
materiálové sloky øeèi má velký podíl akustická fyzika a také pøístrojová technika, která se dává do
slueb fonetiky jakoto jedné z lingvistických disciplín. Dovedeme proto pochopit nìkdejí názor
Karla Horálka, e lingvistika patøí aspoò zèásti mezi vìdy pøírodní. (Tento Horálkùv názor není
zpochybnìn ani svou zjevnou dobovou úèelovostí, toti autorovou snahou vymanit lingvistiku
z pout vulgárního stalinského pojetí jazyka jako souèásti ideologické nadstavby.)
Nejde vak jen o jednotlivé dílèí kolize mezi vìdami humanitními a pøírodními, pøesahy jsou
zde poèetné a podstatné. Napø. psychologie, je patøí mezi humanitní vìdy, musí poèítat se
somatickou bází psychických procesù, rùzné psychické anomálie a nemoci mají svùj hloubkový zdroj a v samé bunìèné struktuøe èlovìka a v sloitém procesu jeho reprodukce a dìdiènosti. A dalí velmi markantní kolizi mezi pøírodními a humanitními obory pøináí iroká oblast
komunikace, která má v lidské spoleènosti typický nástroj právì v jazyce, co je vìdecký objekt lingvistiky. Své jazyky a svá pravidla chování mají kromì èlovìka také jiná spoleèenství
ivoèichù (v rámci zoologie se ji dávno konstituovala jako zvlátní vìda tzv. etologie). Jen na
první pohled pøekvapuje, e do sféry komunikace mùeme zaøadit i vztah mezi pøírodním prostøedím a jeho obyvateli rùzného druhu, ivými i neivými, nebo jejich pøizpùsobování prostøedí je
vdy odpovìdí na impulzy, které k nim z prostøedí pøicházejí, tedy jakýmsi dialogem.
A z komunikaèních vztahù a procesù se nevymykají ani sloité organické celky, nebo mezi
celkem a jeho èástmi nutnì probíhá výmìna informací, zajiující fungování a pøeívání celku.
Napøíklad u vyích ivoèichù mozek jako centrální orgán nervové soustavy, popø. mícha,
pøejímají informace z ostatních èástí tìla a dávají jim pokyny pro jejich èinnost; a obdobná
komunikace mezi èástmi a celkem probíhá i v tìle rostlin. Podobné, ba jetì sloitìjí otázky
sugeruje také neobyèejnì vlivný obor, který se konstituoval a ve 20. století jako tzv. kybernetika, tj. vìda o sloitých strukturních celcích, je mají schopnost tzv. autoregulace, samoøízení.
Také v tomto pøípadì vyvstává stejný problém jako u vìdy komunikaèní: kybernetika není jen
vìda pøírodní, pøestoe se zabývá øídícími procesy v pøírodních organismech a spoleèenstvích,
a není to ani vìda humanitní, pøestoe postihuje èlovìka, lidskou spoleènost i její instituce,
tj.také jazyk. Kybernetika se opírá o matematiku a logiku a navíc implikuje také komunikaèní
vìdu, nebo bez výmìny informací není øízení moné.
V hodnocení rùzných vìd a v jejich roztøídìní se dnes stále více uplatòuje kritérium dalí 
zejména proti humanitním vìdám se kladou tzv. vìdy exaktní, tj. takové vìdy, které se (cit. podle
encyklopedického slovníku) pøi urèování kvalitativních vztahù nespokojují s pøiblinými, hypotetickými pøedpoklady, ale vyadují mìøitelný postup, tj. fyzika, chemie, matematika, astronomie. Jako dalí rys exaktních vìd se uvádí pouívání experimentu, pøièem poznatek získaný
experimentem je mono verifikovat opakováním experimentu. Setkáme se nejednou s tím, e
pøírodovìdci vycházející z tohoto rozliení jsou ochotni svou vìdu nadøazovat nad obory,
které nejsou exaktní v tomto smyslu, a zpochybòují dokonce jejich vìdeckost, racionálnost. Ji
na první pohled je vak zøejmá vágnost, nejednoznaènost pojmenování exaktnost. O exakt-
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nosti je pøece tøeba uvaovat i v jiných vìdách, pøièem její chápání je samozøejmì rùzné 
stejnì jako je rùzný materiál rùzných vìd. A navíc, matematické, tj. exaktní postupy se uplatòují
i zde, napø. v lingvistice kvantitativní, algebraické a transformaèní. A uplatòuje se zde také
experiment  srov. v lingvistice napø. tzv. zpìtné transformace.
Je tedy zøejmé, e tradièní tøídìní vìd se svým rozdìlením vìd do izolovaných pøihrádek
neobstojí. Jednotlivé vìdní oblasti a vìdy se navzájem prostupují, vznikají èetné pøechodné
disciplíny. Bezpochyby je zde i dnes potøebný tradièní pojem tzv. pomocných vìd, který je
v souladu s dynamikou vztahù mezi vìdami: kadá vìda mùe být vùèi jiné vìdì v postavení
vìdy pomocné, pøièem tento pomìr je reverzibilní. Tak napø. lingvistika mùe vystupovat jako
pomocná vìda pro psychologii nebo pro historii, a naopak psychologie nebo historie jsou
pomocné vìdy pro lingvistiku. Oznaèení pomocná vìda není tedy v ádném pøípadì degradující, postihuje se jím jen hierarchický pomìr k vìdì, která má ve zkoumané vìdní oblasti
úlohu dominantní.
Postavení a hodnota vìdy v soustavì vìd jsou vdy urèeny pøedevím dùleitostí, závaností jejího pøedmìtu a pak právì mnostvím tìch mezivìdních relací, ve kterých vystupuje
tato vìda jako vìda pomocná. Pro lingvistiku není taková bilance nepøíznivá: mùe toti být
pomocnou vìdou pro vechny tzv. humanitní obory a kromì toho i pro nìkteré vìdy pøírodní
(ve tvorbì vìdní terminologie vlastnì pro vechny vìdy). Z pøírodních vìd je to napø. zmínìná
u etologie a pak jsou to zvlátì nìkteré obory humánní medicíny. Tìsná souvislost s lingvistikou
se projevuje v tìch oblastech medicíny, které souvisí s tzv. vyí nervovou èinností a její
úlohou v produkci øeèi. Dokladem tohoto tìsného vztahu jsou výzkumy tzv. afázií  obecné
úctì se zde tìí zvlátì studie lingvisty Romana Jakobsona. Diagnostický význam mívají lingvistická data v pediatrii, psychiatrii, audiologii aj.
Køíení vìd a vìdních oblastí, jak bylo ostatnì jasné u z nìkterých výe uvedených
pøíkladù, nemívá jen binární strukturu  jakoto vztah mezi vìdou základní a pomocnou. Názorným pøíkladem mùe být napø. filozofická gnozeologie, na její problematice má podíl vedle
psychologie také lingvistika  svou lexikologickou a sémiologickou vìtví, ale i svou gramatickou teorií.
Smyslem vech vìd je pøedevím poznávání skuteènosti v její rùznorodosti. To plnì platí
také o lingvistice. Jazyk je podstatnou slokou lidského ivota, umoòující poznávání a tøídìní
skuteènosti, pøemýlení a komunikaci o ní. Je to právì jazyk, na jeho bázi se vytváøí pojmová
soustava a v jeho struktuøe získává lidské mylení modelový obraz svìta a vztahù v nìm.
Nijak to tedy nepøeeneme, pøiznáme-li jazyku základní podíl na procesu, který byl ji dávno,
v jiné souvislosti, oznaèen jako polidtìní opice.
Tzv. technické vìdy mají ve vìdní soustavì postavení znaènì jiné, specifické. Jsou zamìøeny nikoli na poznávání existující skuteènosti, nýbr na vytváøení skuteènosti nové, jak se èasto
obraznì øíká, jakési umìlé pøírody, je se stává souèástí svìta, který nás obklopuje. Technické vìdy se nutnì opírají o vìdy pøírodní, zvl. fyziku, chemii a samozøejmì také o matematiku.
Jejich cíle jsou praktické, pragmatické. Jejich vztah k ostatním vìdním oborùm je dále v tom, e
jim dodávají nástroje pro jejich práci. Tak tomu bylo odedávna; napø. bez konstrukce èoèek
a optických pøístrojù, zpoèátku primitivních, by nebyla vznikla moderní astronomie. A to platí
i pro vztah techniky k oborùm humanitním. Napø. bez pomoci moderní elektroniky by se nevyvinula akustická fonetika a fonologie, bez moderních elektronických poèítaèù si dnes nedove-
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deme pøedstavit lingvistickou statistiku nebo shromaïování lingvistického materiálu do tzv.
korpusù a jeho vyhodnocování, a obdobnì ani shromaïování a tøídìní materiálu napø.
v sociologii a vùbec ve vech vìdách pøírodních i humanitních. Elektronické poèítaèe, komputery, pronikavì roziøují ná pohled na svìt a nae monosti, take nikoli neprávem se nae
doba oznaèuje jako poèítaèová, komputerová epocha.
Jako ostatní vìdy má i lingvistika pøedevím smysl poznávací: jazyk je tak podstatnou
slokou lidské existence, e bez jeho poznání není mono zodpovìdìt ani otázku, co vùbec
èlovìk je. Jazyk je ovem téma velmi sloité, a to z pohledu synchronního i diachronního.
Jakoto systém znakù má jazyk svou strukturu výrazovou i obsahovou, strukturu, která se
stále mìní v èase, v souvislosti se spoleèenskými a historickými podmínkami se buï rozvíjí
a zdokonaluje, nebo naopak degeneruje, ba dokonce zaniká. Je samozøejmou povinností èlovìka jako myslící bytosti, aby se poznáváním jazyka vìdecky zabýval  zabývá se tím pøece sám
sebou. (Nakonec toté platí  mutatis mutandis  o vìdì vùbec. Vdy jenom èlovìk jako
myslící atom svìta a vesmíru umoòuje hmotì svìta, aby poznávala sama sebe.)
Praktické úkoly lingvistiky jsou veobecnì uznávány. Jazyk jakoto nástroj komunikace
a dorozumìní musí být v takovém stavu, aby plnil své spoleèenské úkoly. K tomu je nutná jeho
funkèní diferenciace (pøedevím je to vypracování spisovného jazyka a jeho variet  mluvených i psaných), konsolidace gramatické i lexikální stránky spisovného jazyka a také ustálení
obecnì závazných norem pro realizaci ústních jazykových projevù a jejich pøevod do podoby
psané. Patøí sem také normy stylistické a iroká oblast tzv. kultury a kultivování jazyka i jazykových projevù. Víme, e normy jazyka nevznikají umìle podle diktátu lingvistù, nýbr vytváøejí
se v procesu uívání jazyka a jsou pak spoleèností pøijímány jako závazné normy chování.
Lingvistika k tomu jen trpnì nepøihlíí. Nemùe sice diktovat, naøizovat, ale mùe upozoròovat
na vhodnost nebo nevhodnost jazykových prostøedkù, vznikajících ivelnì, na vhodnost nebo
nevhodnost jejich uívání. Lingvistika má zde tedy výchovný úkol. A je samozøejmé, e dùleitou pùdou, na ní se takovéto výchovné funkce uplatòují, je kola. Z toho vyplývá  i pøi
uznání samostatnosti a svébytnosti lingvistiky  její tìsná souvislost se kolou (tedy nikoli
podøízenost kole).
Zmínky dále zaslouí  to je vak u diachronie  podíl jazyka na vzniku národù. Jazyk bývá
toti vedle dalích faktorù  zemìpisných, hospodáøských, politických atd.  velmi vlivným
sjednocujícím èinitelem, který pøispívá ke vzniku spoleèného národního povìdomí. A je to
zvlátì nejvyí forma spoleèného jazyka  jazyk spisovný. Ten ovem nezbytnì potøebuje
kodifikaci, co znamená aktivní úèast lingvistù. Svìdectví o dùleitosti takové zakladatelské
kodifikace nám dávají dìjiny vech vyspìlých národù. Spisovný jazyk pak umoòuje vznik
a rozvoj literatury rùzného druhu, tj. literatury umìlecké, vìdecké a publicistické. Lingvistika
tak pøispívá k rozvoji celé národní kultury.
Ale vrame se k obecnìjí otázce, jak jsem ji formuloval v úvodu, toti k otázce místa lingvistiky v soustavì vìd. Postavil jsem proti sobì vìdy, které mají primárnì funkce poznávací, a vìdy
technické. Ty jsem charakterizoval jako vìdy zamìøené k praxi, nejednou k vytváøení jakési umìlé
pøírody. Ji výe jsem na nìkolika místech pøipomnìl, e do oblasti lingvistiky nepatøí jenom jazyk,
langue, nýbr také jazykový projev, parole. Jak ukázal u nás V. Mathesius, jazyk jako systém má
reálnou existenci (Mathesius mluví o jeho ideální reálnosti) v povìdomí mluvèích, nezávisle na
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okamiku promluvy, kdeto parole je kontinuální proces, v nìm vznikají a øadí se do posloupnosti
konkrétní jazykové projevy pøiøazované k místu a okamiku promluvy.
Uvaujeme-li o tzv. normativních lingvistických disciplínách, jako je ortoepie nebo ortofonie, normativní morfologie, ale i normativní stylistika, vidíme, e jsou principiálnì zamìøeny
k budoucnosti, tj. k oblasti dosud neexistujícího: pouèují uivatele jazyka, jak by mìl vypadat
produkt jeho øeèové èinnosti. Vnucuje se tedy otázka, zda normativní vìdy lingvistické  a
nejen lingvistické, nýbr napø. i právní  nápadnì nepøipomínají vìdy technické, je rovnì
dávají návod k vytvoøení nové skuteènosti. Nikoli bezdùvodnì tedy èeský jazykovìdec
J. V. Beèka mohl dát své knize o stylistice èetiny název Technika slohu. Ukazuje se tak nový
aspekt lingvistiky a jejího zapojení do systému vìd. A vyplývá z toho také poznatek, e technické
vìdy nesouvisí s vìdami, které mají primární funkci poznávací (mezi nì patøí i lingvistika), jenom
pasivnì tím, e se o nì (tj. o vìdy pøírodní a matematiku) opírají a pak je obsluhují jako dodavatelé nástrojù potøebných k jejich práci, co je v podstatì vztah vnìjí. Jsou s nimi spojeny také
funkènì v úseku preskriptivních vìd normativních, a to svým zamìøením k budoucnosti, k vytváøení
nìèeho, co teprve má existovat.
Systém vìd se tedy jeví jako sloitý celek, vnitønì diferencovaný a propojený èetnými mezivìdními vztahy. Lingvistika jako vìda, rovnì bohatì diferencovaná, se do tohoto celku mnohostrannì zapojuje, a to jak svou stránkou poznávací, tak i svou praktickou èinností A tím vím je
dána i nepochybná smysluplnost lingvistovy práce.
POZNÁMKA
1 Text pøednáky na zasedání jazykovìdného sdruení ÈR, poøádaném dne 15. dubna 2004 na Filozofické
fakultì Univerzity Karlovy v Praze k autorovým osmdesátinám (nar. 20. dubna 1924).

ZUR STELLUNG DER LINGUISTIK UNTER DEN WISSENSCHAFTEN
 ZUR BEDEUTUNG DER LINGUISTISCHEN ARBEIT
Zusammenfassung
Die traditionelle Klassifizierung von Wissenschaften in selbständige Klassen /Idealwissenschaften, d.i. Mathematik und Logik, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, zu
denen heutzutage auch technische Wissenschaften hinzugefügt werden müssen/ ist überwunden, die einzelnen Klassen mischen sich untereinander und es entstehen viele Grenzdisziplinen. Die Korrelationen zwischen der Linguistik und den Ideal-, Natur- und Geisteswissenschaften sind gut bekannt, aber die Korrelation zwischen der Linguistik und den technischen
Wissenschaften wird zu eng interpretiert. Die technischen Wissenschaften können nicht nur
als Erzeuger der technischen Vorrichtungen für die Linguistik /und auch andere Wissenschaften/ gewertet werden. Es muss auch eine wesentliche innere Verbindung zwischen der Tec hnik
und den normativen Disziplinen der Linguistik /und das gilt für die normativen Disziplinen
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überhaupt/ registriert werden: diese linguistischen Disziplinen sind nämlich - ähnlich wie die
Technik - nicht auf die Erkenntnis der Wirklichkeit, sondern auf die Entstehung /Verwirklichung/ einer noch nicht existierenden Zukunft gerichtet.
Translation © M. K.
Prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc.
Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta
Univerzity Palackého
Køíkovského 10
771 80 Olomouc, ÈR
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
PHILOLOGICA 84  2004

SOUÈASNÉ POSTOJE UIVATELÙ K JAZYKU
(SOCIOLINGVISTICKÝ POHLED NA VYBRANÉ PROBLÉMY)
EDVARD LOTKO
Zámìr
Po tzv. pragmatickém obratu v jazykovìdì vystupují do popøedí badatelského zájmu lingvistù jednotlivé sloky øeèové události (obecného rámce etnografie øeèi). S tím souvisí i potøeba podrobnìji charakterizovat (hlavnì z hlediska sociolingvistického) podavatele a pøíjemce
jazykových komunikátù, zkoumat mimo jiné to, jak se v jejich vìdomí projevuje jazyk, jaké jsou
jejich postoje k nìmu apod.
V tomto pøíspìvku se zamìøíme hlavnì na charakteristiku jednotlivých typù postojù souèasných uivatelù k jazyku a pokusíme se alespoò struènì ukázat na urèité vývojové tendence
pùsobící v této oblasti. Pøedem upozoròujeme, e nebudeme sledovat postoje lingvistù (napø.
kodifikátorù jazykové normy) a e nám pùjde o postoje k prvnímu, tj. mateøskému jazyku.
1. Obecnì o postojích uivatelù k jazyku
Obecnì lze øíci, e za postoj uivatelù k jazyku lze povaovat soubor relativnì pevných
a veøejnì vyjadøovaných názorù na jazyk, resp. komplex stanovisek, které zaujímají k otázkám
jazyka. Tyto názory a stanoviska se opírají o racionální nebo neracionální (pøedevím emocionální) východiska, o jisté soustavy psychických sklonù i dispozic a týkají se jazyka jako celku
nebo jeho dílèích plánù, resp. meních jazykových subsystémù (kategorií). Své postoje k jazyku
a tedy svùj vztah k nìmu mohou vyjadøovat jak jednotlivci (postoje individuální), tak vìtí èi
mení skupiny komunikantù (postoje kolektivní).
Typologie postojù uivatelù k jazyku není jednotná, a to jak z hlediska jejich terminologického oznaèení, tak z hlediska jejich blií charakteristiky. Napøíklad F. Dane (1968) rozliuje
postoje ètverého druhu: (1) instrumentální (jazykové prostøedky se posuzují pøedevím
z hlediska efektivnosti, ekonomiènosti. pøevauje sloka poznávací), (2) etické (klade se dùraz
na dodrování platných norem a jazykovou správnost), (3) expresivní (cíle a prostøedky jsou
urèovány pøedevím faktory emocionálními a pøáními), (4) zvykové (do popøedí zde vystupuje
jazykový obyèej, tradice). Vzhledem k tomu, e v polské sociolingvistice byla a je této nespornì sloité problematice vìnována podstatnì vìtí pozornost (viz Grabias 1994, Markowski
1999, Skudrzykowa  Urban 2000), budeme se v tomto pøíspìvku opírat o poznatky polských
badatelù a navazovat na nì.
V souèasném èeském jazykovém spoleèenství lze odliit nìkolik typù postojù uivatelù
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k jazyku. Jsou to hlavnì: rùzné varianty jazykového purismu, jazykový snobismus, perfekcionismus v jazyce, logizování v jazyce, jazykový liberalismus a jazykový indiferentismus. Je tøeba dodat, e tyto postoje se èasto vzájemnì pøekrývají (nemají vdy èistou podobu), mají
rùzný rozsah pùsobení a v rámci jednotlivých typù postojù lze zpravidla mluvit o dvou podobách: krajní a umírnìné.
2. Jazykový purismus a jeho varianty
Jazykový purismus se obecnì chápe jako pøehnaná péèe o jazyk, která je zaloena na
emocionálním, nikoli racionálním pøístupu k nìmu. Puristé zpravidla vycházejí z názoru, e jazyk je hodnota, kterou je nutno hájit, e je tøeba vést boj o udrení èistoty jazyka pøedevím
odmítáním cizích jazykových vlivù. V souèasné lingvistice se na bázi jednotlivých jazykù vydìlují rùzné druhy jazykového purismu. Vimneme si zde nìkterých.
Nejrozíøenìjí variantou jazykového purismu je n á r o d n í p u r i s m u s, který ztotoòuje
pojem èistoty jazyka s národním (domácím) charakterem jeho prostøedkù, zejména lexikálních.
Zastánci této varianty purismu tvrdí, e cizí prostøedky jazyk kazí, ohroují jeho svébytnost
i národní identitu, jsou nefunkèní, lze se bez nich obejít apod. Odmítají zejména slova synchronnì cizí, která mají nápadnou grafickou, fonetickou, slovotvornou nebo morfologickou
podobu (napø. image, thriller, knowhow, sex shop, snowboard, noname, no comment, public relations). Neprotestují ji tak vehementnì proti neosémantismùm cizího pùvodu, napø.
administrativa = nejvyí výkonná moc státu, úøad prezidenta n. vlády; vláda; banka =
zaøízení k shromaïování a úschovì nìèeho hodnotného n. uiteèného pro opìtné vyuití;
bariéra = 1. co brání uskuteènìní nìèeho; zábrana; 2. co vytváøí proti nìèemu obranu, ochranu. Nevadí jim pøíli také vazebné neologismy typu speciální den (podle angl. special day)
místo zvlátní den, být ve spìchu (podle angl. be in a hurry ) místo spìchat, Mìjte pìkný veèer
(podle angl. Have a nice evening) místo bìného Pøeji dobrý veèer apod. Nevystupují zásadnì
ani proti chybnému tvoøení nìkterých tvarù, napø. chybnému tvoøení (vlivem analytické angliètiny) komparativu, resp. superlativu, srov. Láska dìlá Britney více krásnìjí (podle angl. more
beautiful).
Pøíkladem výe uvedeného purismu mùe být zcela odmítavé hodnocení publikace O. Martincové a kol. Nová slova v èetinì. Slovník neologizmù (Praha 1998), které v tisku publikoval
známý básník a esejista Ivan Divi (1998). Autor nejen nepochopil pravý úèel vydávání slovníkù neologismù, ale velmi emotivnì hodnotí registrovaný v nìm materiál, ve kterém výraznì
pøevaují slova cizího pùvodu (viz Lotko 2000). Podle jeho názoru uvedená nová slova svìdèí
o pinavosti bezcharakterní adaptability a poilhávání na USA  Dále soudí, e nejde ani tak
o neologismy, jako spíe imitamismy, entropismy, acharakterismy. Nìkterá z otitìných slov taktak
lapou po høebenovce snesitelnosti, vìtina vak spadá do srázù nesnesitelnosti .
Zdá se, e rychlost a intenzita zmìn v naí souèasné mimojazykové i jazykové skuteènosti
neoslabují puristické postoje nìkterých uivatelù jazyka, ale spíe je zesilují, resp. upevòují. Na
podobný stav v polském jazykovém spoleèenství upozoròuje A. Markowski (1999, s. 19), podle nìho nasilenie siê tendencji purystycznych o zabarwieniu narodowym jest ( ) uzasadnione najnowszymi zjawiskami jêzykowymi zachodz¹cymi w polszczynie w ostatnim dziesiêcioleciu XX wieku. Pokud jde o èeské prostøedí, novodobé puristické postoje mnohých uivatelù
jazyka nejsou motivovány dominantnì jejich národním cítìním, nejsou ji (jak tomu bylo døíve)
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jakýmsi jejich nacionálním obranným reflexem, ale vyplývají spíe z praktických dùvodù, které
vedou k tzv. j a z y k o v é x e n o f o b i i, tzn. nechuti k synchronnì cizím slovùm. Ti komunikanti, kteøí neznají jazyky, je jsou zdrojem pøejímání (dnes hlavnì angliètina a oba klasické
jazyky  latina a øeètina), odmítají cizí slova z dùvodù:
a) sémantických (protoe jim nerozumí, neznají èasto ani význam cizích slovotvorných
morfémù),
b) ortoepických (protoe nevìdí, jak se vyslovují a které výslovnostní variantì mají dát
pøednost),
c) gramatických (protoe mají potíe s jejich gramatikalizací, protoe nevìdí, která cizí slova
se skloòují a podle jakého vzoru, jaký je gramatický rod nesklonných cizích slov),
d) ortografických (protoe nevìdí, jak je psát a které pravopisné dubletì mají dát pøednost).
Jak ukazují sociolingvistické výzkumy a jiná pozorování (napø. jazykovì poradenská èinnost, magisterské a bakaláøské práce), xenofobní postoje v naem spoleèenství jsou relativnì
silné, ale postupnì se mìní, tak jak se mìní citové a hodnotící asociace, které urèité cizí slovo
vyvolává v mysli uivatele jazyka. Je to závislé na mnoha faktorech, napø. na vìku uivatelù
jazyka, na stupni a charakteru jejich vzdìlání, na jejich profesi, resp. pøíslunosti k urèitým
sociálním skupinám. Od reprezentativního sociolingvistického výzkumu z roku 1970 (viz Tejnor a kol. 1972) se u mnohých komunikantù (zejména mladí generace) výraznì zlepila znalost
angliètiny jako dùleitého zdroje souèasných pøejímek. Tím se výe uvedené praktické (komunikaèní) dùvody nechuti k cizím slovùm èásteènì odstranily (kromì potíí s gramatikalizací
anglicismù, které vyplývají z typologických odliností èetiny a angliètiny). Problémy s uíváním
cizích slov jiného pùvodu (i slov s latinskoøeckými koøeny) vak stále pøetrvávají.
Pro nìkteré, zejména starí uivatele jazyka se mùe jevit jako vzor (model) øeèového chování jazyk nìjaké nepøíli vzdálené minulé doby, který podle nich byl lepí (napø. kultivovanìjí,
vytøíbenìjí, jednotnìjí, ménì vulgární) a který by mìl být plnì zachován. Takovými dosti
rozíøenými postoji se vyznaèují komunikanti reprezentující t r a d i c i o n a l i s t i c k ý p u r is m u s (j a z y k o v ý k o n z e r v a t i v i s m u s). Zastánci tohoto typu purismu protestují
hlavnì proti výslovnostním, lexikálním a mluvnickým neologismùm, proti pronikání do souèasného kolektivního jazykového úzu a také do souèasné jazykové normy výrazù i jejich tvarù,
které byly døíve povaovány za chybné, nebyly kodifikovány (napø. dnení podoby diskuze,
diskuzní, renezance, renezanèní, rezort, rezortní, kurz, kurzovní ). S tímto druhem purismu
se èastìji ne u nás setkáváme v souèasném polském jazykovém spoleèenství. Za modelový
jazyk, ke kterému se má souèasný polský komunikant odvolávat, je povaována poltina meziváleèného období, jejím hlavním uivatelem byly ówczesne warstwy wykszta³cone, które
przestrzega³y norm dobrej polszczyzny (Markowski 1999, s. 19).
S tradicionalistickým purismem do znaèné míry souvisí jetì e g o c e n t r i c k ý p u r is m u s. Jeho zastánci pøeceòují svou jazykovou kompetenci. Domnívají se, e dobøe znají
souèasnou jazykovou normu, e jejich jazykové projevy jsou bezchybné, jinými slovy ve, co
je v jejich idiolektu, je správné, akceptovatelné a vhodné. Naopak ty jazykové prostøedky, které
oni neznají a kterých neuívají, nepatøí do normy souèasného jazyka. Tato varianta postojù
uivatelù jazyka se vyskytuje dnes spíe sporadicky, ale mùeme se s ní setkat napø. u nìkterých novináøù. Proto W. Pisarek (2002, s. 220) ve své nové rétorice pro novináøe formuluje tuto
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zásadu: Strze¿my siê przekonania o niezawodnoci w³asnego poczucia jêzykowego, o bezblêdnoci wszystkiego, co wyjdzie spod naszego pióra.
3. Jazykový snobismus
Tento postoj je jistým opakem xenofobie. Pro uivatele jazyka, kteøí jej reprezentují, je charakteristické nekritické, tzn. zbyteènì èasté a nefunkèní uívání cizích slov a slovních spojení,
vèetnì módních slov, které jsou dnes zpravidla anglického pùvodu (Bozdìchová 1997). Motivací k takovému jazykovému chování mùe být napø. snaha vyvyovat se nad druhé, dát
najevo vyí intelektuální úroveò, signalizovat modernost, pøíslunost k lepí profesní skupinì apod. Nìkteøí badatelé (napø. Savický 2000, s. 97) upozoròují, e dnes existuje velká skupina
anglicismù, která slouí jako výrazný prostøedek k sociální diferenciaci nové kapitalistické
buroazie. Jde pøedevím o napodobování jazyka zahranièních byznysmenù. Jazykový snobismus chápaný jako sociolingvistický faktor, který pùsobí na zneuívání cizích slov pøevzatých ze západních jazykù, mùe být rovnì projevem toho, co H. Kurkowska (1981, s. 20)
nazvala kompleksem zapónienia intelektualnego.
S jazykovým snobismem se v posledních letech setkáváme u nás stále èastìji, i kdy na
druhé stranì se nefunkèní uívání cizích slov u nìkterých komunikantù (napø. politikù) paroduje, srov. Dínový song aneb chvála èetiny od J. áèka nebo parodii zpùsobu mluvy politika
J. Kalvody (podrobnì viz Lotko 1997, s. 41).
4. Perfekcionismus v jazyce
Nìkteøí uivatelé jazyka vycházejí z názoru: majíli jazykové prostøedky dobøe a úèinnì
slouit v komunikaèním procesu, musí být co nejpreciznìjí, musí mít v maximální míøe systémový charakter a znaènì omezený poèet nepravidelností a výjimek. Jazykové prostøedky by
prý mìly mít co nejménì dublet tvarových i stylistických a mnohoznaèných prvkù lexikálních
i syntaktických. Takové postoje jsou charakteristické pro perfekcionismus v jazyce, který zdùrazòuje uspoøádanost, jednoznaènost, exaktnost a ekonomiènost jazykového kódu. Tento dosti
rozíøený typ postojù (hlavnì u uivatelù jazyka ve vìdeckotechnických kruzích) vychází hlavnì
z racionálních premis a vyaduje znalost alespoò základních poznatkù z lingvistiky.
V dobré snaze po dokonalosti jazyka (komunikátu) perfekcionisté odmítají jazykovou kreativitu, nechápou funkènost jazykových promìnných, také to, e jazyk se vyvíjí cestou variant,
které po jistou dobu vedle sebe koexistují (rovnì v kodifikaci), srov. okénko i okýnko, pramének i pramínek, plamének i plamínek; proti nemocem i nemocím, v potoku i potoce, v rybníku
i rybníce. Dále vyslovují postulát pøesného pojmenování denotátù, a to v souladu s terminologií
urèitého vìdního èi technického oboru, napø. hruka je podle nich pouze plod a ne strom, ten
má pojmenování hrueò, podobnì prý katan, broskev, tøenì nejsou pojmenování stromù,
správnì má být katanovník, broskvoò, tøeeò ; místo onemocnìl salmonelou má správnì
být onemocnìl salmonelózou apod.
Perfekcionistický postoj k jazyku brání jejich zastáncùm náleitì chápat dnes velmi silný
proces pøechodu termínù do systému neterminologické slovní zásoby národního jazyka (Potolková 1985). Vadí jim napø. to, e se v procesu determinologizace terminologický význam
stává ménì urèitý, e slova mohou získat v textu expresivní zabarvení a vìtí spojitelnost, srov.
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zlepit spoleèenské klima, vytvoøit pøátelskou atmosféru, hovoøit jako po telegrafu, mít telegrafický styl, vzít nìco pod mikroskop, posuzovat nìco novou optikou apod.
Zastánci perfekcionismu v jazyce napø. nechápou zøetelnou funkèní konkurenci mezi spojením substantivních tvarù, je vyjadøuje konkrétní, aktuální vztahy mezi pøedmìty i jevy,
a adjektivnìsubstantivním spojením, které má nominaèní platnost, kvalifikaèní schopnost a je
kondenzovanìjí, srov. oznaèení na køídle  køídlové oznaèení, láhev od piva  pivní láhev,
bilance nehod  nehodová bilance (podrobnìji viz Lotko 2002, s. 12).
Osoby reprezentující charakterizovaný typ postojù povaují jazyk pøedevím za komunikaèní nástroj sociální interakce. Proto povaují neologismy a okazionalismy, které slouí pouze
ozvlátnìní textu (nikoli zaplnìní prázdných míst v jazykovém systému), za zbyteèné (srov.
lebkaø = skinhead, lehkoivka = prostitutka, liárna = vychytralost, ometalovaný vrátný,
osvetøený turista).
5. Logizování v jazyce
Velmi blízko k perfekcionismu má dalí typ postoje, kterým je logizování v jazyce. Tento
postoj uivatelù k jazyku je rovnì zaloen na rozumových východiscích, ale má jiné priority.
Pøedevím zdùrazòuje shodnost jazykových prostøedkù s logikou. Nejde zpravidla o vìdeckou
(formální) logiku, nýbr spíe o logiènost, která vyplývá ze samotného pozorování skuteènosti a která by se prý mìla odráet i v jazykových prostøedcích. Podle zastáncù (spíe krajních) tohoto postoje jsou nelogická a tedy nesprávná slova nebo slovní spojení typu nicménì, noèník (nepouívá se pouze v noci), ruèník (nepouívá se pouze na ruce), (pøijmout
rozhodnutí) jednohlasnì (prý jen jedním hlasem, ne vemi), studovat na fakultì, pracovat na
potì (prý na povrchu, na vyvýeném místì), (obuv) se nachází vlevo (prý jen to se mùe
nacházet, co se hledá) apod.
Logizující uivatelé jazyka nechápou dost dobøe funkènost umìleckých figur spojujících
slova, která jsou bìnì ve významovém rozporu, srov. napø. oxymóron: svítání na západì, lesy
zpívají, ivá mrtvola. Podle nich také nelze stupòovat adjektiva typu pleatý, plný, pustý, bílý,
èerný, spravedlivý , protoe oznaèují mezní vlastnosti (Lotko 2002).
Kritérií bìné logiky pouívají nìkteøí uivatelé jazyka rovnì èasto pøi hodnocení pleonazmù a tautologie. Podle nich jsou nelogická, redundantní, tedy nesprávná spojení, jako napø.
malý domek, mladý chlapec, zjednoduený stereotyp, dvì poloviny, vidìt na vlastní oèi, vrátit
se zpìt apod.
Logizující soudy vyslovují nìkteøí komunikanti, kdy poadují dùsledné sémantické odliování pùvodnì dubletních (synonymních) podob lexémù (podle nich logické je to, aby dvìma
jazykovým formám odpovídaly také dva rùzné obsahy), srov. manipulaèní  manipulativní,
katastrofální  katastrofický, kolní  kolský, triangulaèní  triangulární, kompaktní 
kompaktový (Sochová  Potolková 1994, s. 14).
6. Jazykový liberalismus
S liberálními postoji k jazyku se setkáváme hlavnì tehdy, kdy jeho uivatelé vyslovují
velmi tolerantní soudy k rùzným jazykovým zmìnám, inovacím, k vnìjím (cizím) i vnitøním
(regionálním) pøejímkám apod. Jazykový liberalismus se projevuje rovnì v neodmítání vari-
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antních tvarù v jazyce, a to bez ohledu na to, zda jsou èi nejsou kodifikovány, resp. zda zvìtují
poèet výjimek (napø. pøelétnout/pøelítnout, pøíkop/pøíkopa, zmínit se o nìèem/zmínit nìco,
pøihlásit se u pokladny/pøihlásit se na pokladnì). Nìkteøí komunikanti doporuèují zaujímat
shovívavý postoj také k rùzného typu expresivismùm z bìné mluvy, srov. bolevik (= 1. komunistická vláda, 2. státní byrokracie komunistické vlády, 3. komunistická strana), boleviáda
(= období vlády komunistické strany), komunista (= komunistická strana, její vláda), stará struktura (= 1. kdo zastával významnou funkci v minulém reimu, 2. konzervativní, nemoderní èlovìk),
totáè (= období komunistické nadvlády), totalitník (= kdo slouil komunistickému reimu).
Krajní podobou jazykového liberalismu je tzv. l e s e f e r i s m u s (fr. laisser faire = dovolit
udìlat, neodporovat). Tento typ postoje uivatelù jazyka se vyznaèuje maximálnì tolerantním
pohledem na jazyk a jeho bohatství. Leseferismus nediferencuje jazykové prostøedky na tradièní a inovaèní, nehodnotí je z hlediska pøíslunosti k jednotlivým varietám národního jazyka.
Pro nìj je rozhodující to, zda tyto prostøedky jsou funkèní z hlediska komunikaèních potøeb a
zda jsou èasto uívané (tedy zda patøí do úzu). Zastánci tohoto postoje povaují jazyk za samoregulující zaøízení, proto jsou podle nich zbyteèné vechny ingerence (individuální i institucionální) do otázek jeho stavby, fungování i vývoje. Podle polských sociologù s tolerantním pøístupem
pøi posuzování jazykových jevù se dnes setkáváme pøedevím u pøedstavitelù humanistické
inteligence. Naproti tomu leseferismus se èastìji projevuje v kruzích technické inteligence a
v prostøedí mládee (viz podrobnì napø. Markowski 1999, s. 28).
7. Jazykový indiferentismus
Tento postoj se vyznaèuje více èi ménì vìdomou lhostejností uivatelù k problematice
jazyka, jejich nezájmem o jazyk jako základní a nejdùleitìjí nástroj sociální interakce. Reprezentanti tohoto postoje povaují jazykové otázky za zcela okrajové, pro kadodenní ivot bezvýznamné. Kdy je tento postoj k jazyku vìdomý a motivovaný, mluvíme o tzv. j a z y k o v é
a b n e g a c i. Jde o zámìrné zpochybòování jazyka jako jisté hodnoty. Projevuje se
v uvìdomìlém, èasto a provokativním poruování existujících jazykových norem, v zámìrném
nerespektování jazykové kodifikace. Nìkteré skupiny uivatelù jazyka (napø. èást mládee)
v rámci svých postmodernistických pøístupù k ivotu, globalizaèních vlivù (Lotko 2003), demonstrování moderního stylu ivota, který je podle dichotomie E. Froma (1992) orientován
na mít nikoli na být, programovì poruují ustálené a vité normy. Nejde pouze o poruování normy ortoepické, gramatické èi lexikální, ale také o nerespektování normy stylistické (srov.
napø. èasté uívání ve veøejné komunikaci expresivismù a vulgarismù). Poltí lingvisté (napø.
Satkiewicz 2000, Mazur  Rzeszutko 2000) oznaèují toto jazykové jednání a chování metaforickým pojmenováním bycie na luzie ( nièím neomezované chování a jednání).
Závìr
Zkoumání postojù uivatelù k jazyku je stále aktuální. Vzhledem k tomu, e tato problematika je znaènì sloitá a vývojovì velmi dynamická, bude vyadovat zejména od sociolingvistù
zevrubnìjí a systematiètìjí pozornost. V tomto pøíspìvku jsme se pokusili vydìlit, struènì
charakterizovat a klasifikovat ty postoje uivatelù k jazyku, se kterými se mùeme setkat
v souèasném èeském jazykovém spoleèenství (ale nejen v nìm). Z analýzy vyplývá, e ve vìt-
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inì postojù se projevuje hluboký vztah k jazyku jako významné imanentní spoleèenské hodnotì, i kdy navrhované zpùsoby boje za jazyk jsou z hlediska moderní lingvistiky èasto
diskutabilní, mnohdy nepøijatelné. Dùleité je také to, e mnozí uivatelé jazyka jsou pøesvìdèeni o tom, e je moné mít vliv na jazykové jevy, resp. na vývoj celého jazyka. Proto také vìøí
v úèinnost dobøe promylené a rozumnì prosazované jazykové politiky.
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CURRENT ATTITUDES OF THE LANGUAGE USERS
(SOCIOLOGICAL VIEWS AT SELECTED PROBLEMS)
Summary
In the treatice we attempted to specify, briefly define and classify the types of users
approach towards a language (Czech) that are frequently found in the Czech language community (and in other language communities). The analysis shows that most the attitudes very
often reflect users strong affection for the language as an important social issue even if
frequently suggested forms of attempts to defend a high standard laguage are often unacceptable. It is also important that most users of the language are sure that is is possible to
influence particular linguistic phenomena or the development of a language as a whole. It is the
reason they believe that well planned and rationally promoted language policy can bring
success.
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
PHILOLOGICA 84  2004

K MONOSTEM VYHLEDÁVÁNÍ DAT
A STRUKTUØE ATRIBUTÙ KORPUSOVÝCH MANAERÙ
V MLUVENÝCH KORPUSECH ÈNK1
PETR POØÍZKA
0. V pøedchozích publikacích jsme se snaili ukázat, e korpusy mluveného jazyka jsou
u nás prozatím metodologicky nedoøeeny.2 Problematiènost koncepce korpusù mluveného
jazyka spoèívá èásteènì v pøejetí metodologie z korpusù psaných na mluvené a rovnì
v nìkterých nevyhovujících doplnìních k pøejatému modelu: tj. nevyhovující koncepce Praského mluveného korpusu (PMK) èi ji lépe øeená a upravená koncepce pro Brnìnský mluvený korpus ((BMK). V této studii si klademe za cíl provìøit monosti vyhledávání dat v korpusech
mluveného jazyka a na základì provedených analýz navrhnout nìkteré úpravy tìch èástí korpusového manaeru, které jsou k vyhledávání dat urèeny.
1. Vyhledávat mùeme jen na základì toho, co (a jak) bylo anotováno. Lingvistická anotace
tedy urèuje zpùsob práce a monosti vyuití korpusových/jazykových dat. Prozatím existuje
u korpusù èeského jazyka pouze anotace (a) morfologická (u psaných korpusù SYN2000, PUBLIC, SYNEK, LITERA, ORWELL3; z mluvených korpusù èetiny jen u BMK, není vak jetì
zpøístupnìna, u PMK nikoli) a (b) syntaktická (pouze u psaného Praského závislostního
korpusu).4
1.1 Korpusové manaery slouí uivateli k vytváøení a zadávání dotazù, jejich vyhodnocení
a pøehlednému zobrazení výsledkù. Jazyková data, která jsou vyhledána, se mohou následnì
zpracovat i pomocí nìkolika statistických funkcí (napø. frekvenèní distribuce, kolokace, rozloení výskytu). Pro vyhledávání v (psaných i mluvených) synchronních korpusech ÈNK lze
v souèasnosti uívat dva korpusové manaery, (1) tzv. GCQP5 (graphic corpus query procesor)
a novìjí (2) Manatee (resp. jeho grafické uivatelské rozhraní Bonito), jen nabízí monost
práce s rozsáhlejím objemem korpusových dat.6 Monosti vyhledávání v mluvených korpusech jsou ovem omezenìjí ne je tomu u korpusù psaného jazyka.
1.2 U reprezentativního psaného korpusu SYN2000 existují tøi monosti základního vyhledávání (viz schéma 1):
(i) vyhledání tvaru slova nebo slovního spojení (atribut word);
(ii) vyhledání podle lemmatu (reprezentativního tvaru);
(iii) vyhledání podle tzv. tagu (morfologické znaèky).
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korpus SYN2000
korpusový manaer
word

lemma

tag

Schéma 1: Atributy SYN2000

1.3 Dotaz lze zadat dvìma cestami: buïto zapsáním dotazu v pøísluném (formalizovaném)
tvaru do dotazového øádku a/nebo pøes grafickou tvorbu dotazu, která nabízí jetì dalí algoritmy pro vyhledávání. Program pøitom pøi vyhledávání rozliuje velká a malá písmena. U mluvených korpusù to vak není relevantní, protoe se v pøepisech velkých písmen neuívá (vyjma vlastních jmen). Pracovní prostøedí  grafické rozhraní, dotazový øádek, zpùsob zobrazení
výsledku vyhledávání s metatextovou formou zobrazení neortoepické výslovnosti, vè. hlavièky textù (obsahující sociolingvistické informace a kód identifikující text, ze kterého konkordance pochází)  vidíme na následujícím obrázku:

Obr. 1: Pracovní prostøedí korpusového manaeru GCQP

1.4 Dùleitou souèástí formalizovaných dotazù jsou tzv. regulární výrazy. Jsou to zvlátní
symboly mající speciální/definovaný význam a jsou zadávány k vyhledání ádaných dat, pøíp.
v kombinaci s dalími symboly.7 Pro ná úèel postaèí definovat dva: teèku (.), je pøedstavuje
jeden jakýkoli znak a hvìzdièku (*), je pøedstavuje libovolný poèet (0 a více) opakování
pøedchozího znaku nebo výrazu.
1.5 U PMK lze prozatím vyhledávat klíèová slova pouze podle atributu word (schéma 2),
tedy podle slovního tvaru vèetnì monosti uít regulárních výrazù. U BMK jsou atributy dva,
word a pron (schéma 3), druhý z nich (z angl. pronunciation) vyhledává klíèová slova (KWIC
 key word in context) podle skuteèné výslovnosti.
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korpus textù PMK

korpus textù BMK

korpusový manaer

korpusový manaer

atribut word

Schéma 2: Atributy PMK

word

pron

Schéma 3: Atributy BMK

Obr. 2: Atributy BMK v grafickém prostøedí manaeru

2. Je nutno podotknout, e jsme nemìli k dispozici nahrávky komunikátù (ty jsou dostupné
na pøísluných pracovitích v Praze a v Brnì), pracovali jsme tudí pouze s nìmými pøepisy.
Nemìli jsme proto monost kontroly a srovnání pøepsaného textu s vlastním komunikátem.
Pøesto jsme, soudíme, doli k výsledkùm, které jsou signifikantní a které jsou dostateèným
materiálovým východiskem k úvahám, je jsou pøedmìtem tohoto textu. Jsme si plnì vìdomi
problematiènosti a jistých omezení, které tento omezený pøístup k datùm skýtá. Øeèeno s Janem
Koøenským, záznam textu ( ) je sám o sobì jen konzerva[ fixující stopu pøedmìtu zkoumání, nikoli pøedmìt v jeho úplnosti (Koøenský 1998, s. 110). I to nás vede k jednoznaèné snaze
propojení nahrávek s pøepisy, tedy ke zpøístupnìní nahrávek mluvených korpusù, aby se staly
jejich reálnou souèástí.
3. Pro ná úèel jsme vyuili korpus brnìnský (celkem 596 009 slovních jednotek), vzhledem
k monosti vyhledávat èásteènì i podle výslovnosti. Pøi vyhledávání jazykových dat byly
naím východiskem takové slovní tvary, které jsou pro mluvenou formu dané oblasti typické
a hojnì uívané, a je tedy pøedpoklad, e budou reflektovány v pøepisu a e se k nim pøi vyhledávání dostaneme.
3.1 Zamìøili jsme se na znìlostní asimilaci, konkrétnì na typickou moravskou tendenci
k markantnìjí sonorizaci neznìlých konsonantù ne je tomu na území Èech. Vìdomi si znaèného omezení  nemajíce zvukové nahrávky , zvolili jsme pøípady témìø kanonizované, je se
realizují v mluvì Moravanù tak èasto, e znìlá realizace pøípadù s monou dvojí výslovností
zcela pøevládá nad neznìlou. Zvolené jevy jsou navíc explicitnì zmínìny v zásadách pøepisu
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BMK: pøepis si vímá zejména spojení neznìlých konsonantù s jedineènými (r, l, m, n, ò, j,
resp. v) a skupiny sh.8
3.2 Zkoumali jsme spojení sonor s párovými konsonanty s a k ve dvou situacích/kontextech:
(1) spojení neslabièných neznìlých pøedloek s a k se slovem zaèínajícím sonorou (r, l, m, n,
ò, j): k_r (napø. k ruce, k rodinì), k_m (k mé, k mým, k moøi, k mìstu atd.),
s_m (s mým, s míèem, s manelem atp.), apod.;9
(2) sandhiové jevy ve spojení dvou slov, kdy první konèí na umové konsonanty s a k
a druhé slovo opìt zaèíná sonorou (r, l, m, n, ò, j, resp. v): k_r (napø. tak rychle, jak
rybka), k_m (jak myslí, nìkolik moností), k_j (tak jako, vlak jel) atd.
3.2.1 Mimoto jsme vybrali dalí slova typická pro moravskou výslovnost a srovnávali tvary
sme/[zme], bysme/[bizme], kvùli/[gvúli] a konsonantické spojení sh na poèátku slov (pø. shon,
shazovat).10
3.3 Výsledky vech hledaných hláskových spojení jsou (s komentáøi) zobrazeny v tabulce
(Tab). Nìkteré jevy jsme vyhledávali i v PMK, pro úèel této studie ovem nejsou relevantní,
tudí zjitìné údaje neuvádíme. Neprovedli jsme ani procentuální propoèty zjitìných údajù
(viz Tab).
4. Pøi vyhledávání dat v BMK je nutno brát v úvahu, e pøepis textù není fonetický, a e lze
tedy tento zpùsob vyhledávání uít v pøípadech, které nám nabízí/umoòuje zvolený zpùsob
transkripce: foneticky jsou transkribovány pouze výrazy, které jsou v rozporu s ortoepickou
normou,11 tj. pøedevím (zmínìné) vybrané jevy tzv. moravské asimilace.12
4.1 Chceme-li napø. vyhledat vechny slovní výskyty pøedlokových tvarù kvùli i [gvúli]
musí být dotaz zadán v ortografické podobì ve tvaru kvùli, a poté zvolit z menu manaeru
atribut pron a objeví se i varianty s vysloveným g. Kdybychom zadali dotaz druhým zpùsobem,
pøímo tvar [gvúli], manaer by nám nic nenabídl, protoe skuteèné (foneticky pøepsané) realizace, které jsou odchylkami od spisovné výslovnosti jsou uloeny formou metatextových informací  za lomítkem (viz obr. 1 a 3). Pokud by nás ovem zajímal jen výskyt neortoepické realizace
[gvúli], nikoli vechny tvary (spisovné i nespisovné), pak lze pouít pøímo atribut pron.
jenome tam bylo zrovna zavøený <kvùli/gvúli> výpadku proudu a . a kdy
on u tady . byl jednou e <kvùli/gvúli> Katce ne ? tak @ . ona tam
ani tak viditelné a @ no . <kvùli/gvúli> èemu . | protoe je tam moc
dycky se stranì tìím domù <kvùli/gvúli> tomu klidu | hm | | jako
øíct . já su staré Olteèák a <kvùli/gvúli> tomu bych chtìl øíct akorát
není ádná sranda no . | <kvùli/gvúli> | |  | tomu . si nemusí
no tak tam | honem musí <kvùli/gvúli> tomu | jet e ? co ? | |
Obr. 3: Metatextové zobrazení neortoepických realizací

4.2 Zpùsob zobrazení výsledkù je patrný z obr. 3 (tvary kvùli/[gvúli]) èi z následujícího
vybraného pøíkladu spojení k_r ; z 23 výskytù je dvakrát k pøed r sonorizováno:
mìla . jako znovu vracet <k/g rozhodnutí/rozhodnuí> co bych dìlala . tak by to
rámci teda svých povinností <k/- rodinì/-> .. diskriminace . urèitì
Hanka pojede domù . na Vánoce <k/- rodièùm/-> k rodièùm s tím . chlapcem
domù . na Vánoce k rodièùm <k/- rodièùm/-> s tím . chlapcem svým kdy
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jakýkoliv dresing k salátùm . <k/- rùzným/-> salátùm . jak je to rajèatový
pokojskou a paní tak jaksi <k/- ruce/-> jenom a . a záhy se provdala
dìvèátka nesebere a nezaveze je <k/- rodièùm/-> a neøekne jakpak se staráte
hudbì nìjaký dobrý .. taky @ <k/- rùzným/-> tim @ ty turistickej tøeba
mnohdy neuvìdomí . e dùvod <k/- rozvodu/-> neni to e bych mohl it
hlediska teda e dojde tøeba <k/- rozvodu/-> nebo . aspoò @ k nenaplnìnýmu
nás byla taková vìtí úcta <k/- rodièùm/-> to je jistý . no ale ...
výchova . no a vùbec výchova <k/- rodinì/-> k rodinnému ivotu z . z
a vùbec výchova k rodinì <k/- rodinnému/-> ivotu z . z hlediska rodièù
vezmou . ani neví . co vlastnì <k/- rozvo/-> . k velké rozvodovosti ?
monosti který sem mìla . <k/- rozvoji/-> . to k tomu abych se rozvinula
. no a potom u samozøémì <k/- rozvodu/-> mùe dojít @ velice snadno
chodit | na houby budem chodit <k/- rybníku/-> s dìckama plavat a apku
vánost . rodièovská nebo úcta <k/- rodièùm/-> . vykalo se rodièùm .. a
uplnì jinej vztah dì dìtí <k/- rodièum/-> . e . dìti který nebo rodièe
vùbec nemìli a pak dochází <k/- rùzným/-> tìm diskrepancím nehledì
nebude vadit .. vzhledem <k/g rozloze/-> @ a rùznorodosti øíe no
døívìjí dobì i dìti mìly <k/- rodièùm/-> prostì vìtí úctu . ne .
e nám zadali òáký . téma <k/- rozhovoru/-> . my sme si tam honem nachystali

4.3 Poznámka k formalizovanému tvaru dotazù:
V obou pøípadech  ad (1) i (2) in 3.2  jsme vyuili definovaných regulárních výrazù (viz 1.4):
(i) u spojení neslabièných pøedloek s následným slovem vypadal formalizovaný dotaz
takto (na pøíkladu pøedloky k se slovem s iniciálním r): k r.*
(ii) u mezislovního spojení (bod 2 in 3.2): .*k r.*
5. Výsledky vyhledávání (Tab)
vyhledané tvary
sme/[zme] a
bysme/[bizme]

b

kvùli/[gvúli]
skupina [sx ]/[zh ] c

sonorizovaná
podoba
135

celkový výskyt

neznìlá varianta

1851

1716

181

175

6

73

66

7
39

72 (70)

33 (31)

spojení k_r

23

21

2

spojení s_r

41

41

0

spojení k_l

14

14

0

spojení s_l

26

26

0

spojení k_m

28

28

0

spojení s_m

97

96

1

spojení k_n(ò)

d

182

180

2

spojení s_n(ò)

e

430

429

1

spojení k_ ò

f

12

12

0

spojení s_ ò

g

42

42

0

spojení k_j

16

16

0

spojení s_j

85

85

0

85

spojení

k_j

2077

2056

sonorizovaná
podoba
21

spojení

s_j

304

301

3

spojení

k_r

123

121

2

spojení

s_r

52

52

0

spojení

k_l

68

68

0

vyhledané tvary

spojení

s_l

spojení

k_m

spojení

s_m

h

celkový výskyt

neznìlá varianta

46

44

2

875

868

7
4

295

291

1485

1479

6

815

811

4

spojení

k_n(ò)

i

spojení

s_n(ò)

j

spojení

k_ò

k

73

73

0

spojení

s_ò

l

48

48

0

sandhi

k_v

m

899

892

7

s_v

n

275

273

2

sandhi

5.1 Komentáø:
(a) Neredukovaný tvar jsme se objevil v korpusu BMK devatenáctkrát (tento výskyt není
zapoèítán do celkového výskytu sme/[zme]).
(b) Spisovný tvar bychom má v BMK 38 výskytù (ani tento tvar není zapoèítán do výskytù
tvarù bysme/[bizme]). Hyperkorektní tvar by jsme se v pøepisech neobjevil.
(c) Pouze u tohoto spojení (jednoznaènì) pøevládla znìlá varianta nad neznìlou. Ze seznamu výskytù je tøeba vyøadit slova shopping, shit, pak platí èíselné údaje v závorkách.
(d), (e), (i), (j) U spojení neslabièné pøedloky (èi pøedchozího slova) s následným n a ò
vzniká problém, protoe slabièný princip psaní (di, ti) ni, (dì, tì) nì naruuje v pøepisu
pøi vyhledávání separaci pøípadù, kdy bylo vysloveno n a kdy ò. Pøi vyhledání se nám
objeví slovní výskyty s n a ò dohromady. (Lze si pomoci prostøednictvím tzv. filtrù 
P-filtru a N-filtru, kdy vyøadíme  nebo naopak ponecháme  konkordance s ni, nì.).
(f), (g), (k), (l) Jiným pøípadem jsou spojení neslabièné pøedloky (èi pøedchozího slova)
s následným ò, kdy dostaneme slovní tvary pouze s ò, které jsou dány artikulaèními
deformacemi hláskových skupin (napø. òák, òákejma) a nejsou zapsány metatextovì.
h) Zde se vyskytla jedenáctkrát pøedloka pøes ve spojeních pøes léto, pøes les, pøes louku,
ale znìlá realizace je (metatextovì) zapsána pouze ve dvou (!) pøípadech, pøitom ve spojení
se sonorou se pravidelnì (i v Èechách) realizuje pøez.
m) + n) Rozhodli jsme se i pro spojení s konsonantem v. Na Moravì je sonorizace koncových
neznìlých konsonantù pøed v tak èastá a pravidelná, e se chová jako párové konsonanty
pøi asimilaci znìlosti (i pøes hranice slov). O to zajímavìjí jsou výsledná èísla.
5.2 Je dùleité poznamenat, e i kdy jsme vymezili dva kontexty (in 3.2), ve skuteènosti jsme
pøi vyhledávání kontext pouze rozíøili. Je to dáno formou dotazu: ve výsledcích mezislovních
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spojení jsou toti zahrnuty i výskyty/pøípady neslabièných pøedloek, protoe význam hvìzdièky coby regulárního výrazu je nula a více opakování pøedchozího znaku nebo výrazu.
Kdybychom chtìli tyto dva kontexty striktnì rozdìlit, tj. aby neslabièné pøedloky do výsledku
zahrnuty nebyly, museli bychom zvolit dalí z regulárního výrazù  plus (+), které znamená
jedno nebo více opakování pøedchozího znaku nebo výrazu. Formalizovaný tvar dotazu by
byl .+k r.*.
5.3 Závìry: Z tabulky vyplývá, e pøepisy s nejvìtí pravdìpodobností neodpovídají skuteèné realizaci, a tedy pomìru zkoumaných hláskových realizací v daných kontextech. Obzvlá zajímavé jsou pro nás vechny pøípady spojení neslabièné pøedloky s se sonorami.
Dostáváme chybné údaje na základì zvolených pravidel pøepisu. Vzhledem k tomu, e dubletní
výslovnost s i z je spisovná (dublety nejsou v pøepisu vyøeeny, viz Poøízka 2004b), v pøepisu
se realizace s vysloveným z vlastnì neznaèí. (Protoe s je tvar ortografický, je mu dána pøednost.) To je i pøípad slovního tvaru pøes, kde je koncové z také realizováno pravidelnì a normativnì. Situace je tady kupodivu opaèná: ve fonetických závorkách jsou výrazy pøez, tedy
normativní, bez fonetických závorek zase výrazy pøes (?). Údaje o výskytu znìlých realizací
jsou znaènì podhodnocené, co dokládá tøeba jen výsledek srovnání realizace sme a bysme
s typicky celomoravským [zme] a [bizme], v nahrávkách je urèitì znìlých realizací nespoèet.
Ukazuje se zøejmá diskrepance mezi pøepisem a zvukovou nahrávkou komunikátù a e statistická zjitìní neodpovídají míøe sonorizace neznìlých obstruentù v mluvì Moravanù. (Nespornou roli hraje kvalita studentských pøepisù, viz zde 9.b.)
6. Prozatím mùeme vyuít pouze kontextové vyhledávání  roziøování kontextu kolem
klíèových slov vak má svá omezení, a k celému komunikátu se nedostaneme. Proto je naí
snahou, aby bylo mono zobrazit nejen konkordanèní øádky (s omezeným kontextem), ale celý
komunikát (poloka comp u schématu 4), a také vyhledávat podle urèitých kritérií  napø. podle
sociolingvistických promìnných (údajù o pohlaví, vìku, vzdìlání a typu textu: formálníneformální). Doposud je vyuití tìchto indexù spíe latentní. Zobrazují se, jak vidno z obr. 1, na levé
stranì pracovního okna manaeru a slouí jen jako pasivní informace v hlavièce textù k jejich
identifikaci a k základním informacím o mluvèích. Bylo by jistì uiteèné, kdybychom po patøièných programátorských úpravách manaeru (pøidáním dalích atributù, viz níe) mohli s tìmito
ètyømi kritérii rovnì pracovat. Bylo by mono napø. sledovat rozdíl mezi vyjadøováním mladí
a starí generace (zde by se mohla ukázat uiteènost formálních rozhovorù, kdy mají respondenti 12 stejných otázek), analyzovat texty z hlediska vìku, vzdìlání mluvèích apod. Vìk mluvèích, který je prozatím èlenìn dichotomicky pouze na vyínií (s hranicí 35 let) by musel
doznat jistého zjemnìní, detailnìjího èlenìní, pøinejmením po dekádách.
7. Statistické funkce korpusového manaeru nám rovnì nabízejí øadu otázek. U psaného
korpusu nepochybnì plní svoji roli efektivnì, co souvisí s pùvodností konceptu. U mluvených korpusù nám statistické funkce nemusejí dát pøesnou informaci o zkoumaném jevu. Roli
zde hraje metatextové vèlenìní slovní jednotky dle své skuteèné výslovnosti (viz napø. v menu
Korpus poloku Statistiky a srovnání atributù, obr. 4). Abychom dostali informaci o výskytu
daného tvaru v jeho spisovné a nespisovné podobì  co je kromì základního vyhledávání
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také druhý zpùsob k získání této informace , musíme s metatextovým zpùsobem uloení neortoepických realizací poèítat a dotaz zadat jako na obr. 4: první poloka atribut word, druhá pron
(kdybychom i v druhém pøípadì zadali atribut word, byl by logicky výsledek 0 výskytù):

Obr. 4: Statistické srovnání výrazù/tvarù

7.1 Z výsledku je patrné, e díky metatextu jsou ve výskytu atributu word zahrnuty i nespisovné realizace, abychom tedy dostali správné èíslo výskytu tvaru kvùli, je nutno 7 sonorizovaných výskytù od èísla 73 odeèíst (viz i Tab).
7.2 Jinou statistickou funkcí je Rozloení (v menu Konkordance pod polokou Statistiky,
viz pøíklad kvùli, obr. 5), která nám u psaných korpusù mùe poskytnout uiteèné informace
o ánrové distribuci zkoumaných slovních výrazù (spojení) na základì uspoøádání textù.
Ty jsou øazeny v daném poøadí  beletrie (15 %), odborné texty (25 %), publicistika (60 %),
i kdy nejsou znaèeny hranice mezi tìmito kategoriemi (i vyznaèení hranic by bylo uiteènou
úpravou).

Obr. 5: Rozloení výskytu pøedloky kvùli v korpusu SYN2000

7.2.1 Lze pozorovat, e výraz kvùli (absolutní výskyt: 21 244) se nejèastìji objevuje
v publicistických textech, nejménì v textech odborných. U korpusù mluvených je tato funkce
prakticky nevyuitelná, protoe jsou texty v mluvených korpusech za sebou øazeny pravidelnì
po dvojicích (formální+neformální), bez blií specifikace ánrové (viz obr. 6).
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Obr. 6: Rozloení výskytu pøedloky kvùli v korpusu BMK

7.2.2 Na obr. 6 jsou obsaeny tvary se znìlou i neznìlou realizací (kvùli i [gvúli], abs.
výskyt: 73). Lze ale samozøejmì zkoumat rozloení výskytù oddìlenì: napø. u tvaru [gvúli].
Pokud bychom ovem chtìli zkoumat pouze èetnost tvaru kvùli, situace by byla podobná jako
u srovnání statistik atributù  ve výskytech jsou (kvùli metatextu) zahrnuty vechny, i nespisovné realizace.
7.3 Tuto funkci by bylo mono vyuít, kdybychom napøíklad komunikáty v celém korpusu
uloili do dvou separovaných sekcí, s vyznaèením hranice, a bylo tak mono srovnat výskyt
slovního výrazu (spojení) ve formálních a neformálních textech.
8. Ve shodì s prezentovanými úvahami a výsledky by struktura atributù, kterou navrhujeme, mohla vypadat kupøíkladu takto (dostali bychom se k interaktivní podobì komunikátù):
korpusový
manaer
zvukové
nahrávky
word

lemma

tag

korpus textù

pron

soc

for/unfor

comp

Vysvìtlivky atributù vyhledávání:
Ø word – vyhledávání podle klíèového slova nebo slovního spojení
Ø lemma – podle základního slovníkového tvaru
Ø tag  podle morfologické znaèky
Ø pron (pronunciation) – podle výslovnosti
Ø soc (sociolinguistic)  podle sociolingvistických promìnných
Ø for/unfor (formal/unformal)  výbìr mezi formálním a neformálním textem dané nahrávky
Ø comp (complete) – zobrazení komunikátu v jeho úplnosti
Schéma 4: Navrhované atributy korpusového manaeru

9. Na základì provedených analýz se ukazuje jako ádoucí pøistoupit k tìmto krokùm:
(a) zavést fonetický pøepis, který nebude uloen metatextovì, ale jako plný paralelní text
vedle pøepisu (pøevánì) zaloeného na ortografii (a slouícího potøebám morfologické
analýzy);
(b) studentský fonetický pøepis vzít jako hrubý základ, zkontrolovat jej a proèistit tý-
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mem zakolených odborníkù, aby se eliminovaly individuální odchylky pøepisovatelù
i diskrepance mezi grafickou a akustickou verzí komunikátù;
(c) rozíøit funkce korpusových manaerù, zavedením nových atributù/funkcí umoòujících íøe vyuít mluvené komunikáty korpusových souborù (viz schéma 4);
(d) komunikáty v korpusu uloit do dvou sekcí  formální a neformální, aby bylo mono
vyuít i statistické funkce rozloení výrazù (pøíp. pro sociolingvistické promìnné, tedy
monost zjiovat rozloení výrazù i podle kritéria vìku, vzdìlání apod.);
(e) propojit pøepisy se zvukovým záznamem komunikátù a umonit jejich plné zobrazení;
(f) budovat koncepci tzv. monitor/dynamic corpora (monitorovacích/dynamických korpusù); takové korpusy nejsou uzavøené a lze je kdykoli dotváøet a doplòovat; byla by tak
zajitìna otevøenost systému s moností stálého zvìtování objemu jazykových dat.13
Tento pøíspìvek vznikl za podpory výzkumného zámìru Výzkum historie a kultury Moravy jako modelu pro existenci euroregionu MSM 152100017 a výzkumného zámìru Integrované studium hlasu a øeèi (MSM 152100018).
POZNÁMKY
1
2
3

4
5
6
7
8

9
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Korpusový manaer je softwarový vyhledávací program urèený pro práci s korpusovými daty. Atribut je
poloka/funkce v menu korpusových manaerù, která má definovanou funkci a algoritmus vyhledávání/
vytìování dat. ÈNK  Èeský národní korpus.
Viz Poøízka 2004a, 2004b.
SYN2000  reprezentativní korpus ÈNK (velikost: sto milionù slovních jednotek), SYNEK  zmenenina korpusu SYN2000 (velikost: 10 milionù slov), LITERA  korpus sloený z vybraných prozaických
dìl èeských autorù pøevánì z 60.90. let 20. století, PUBLIC  korpus veøejnì pøístupný z webových
stránek Ústavu ÈNK (umoòuje pouze základní vyhledávání slov, bez dalích funkcí), ORWELL  korpus
jazyka románu 1984 G. Orwella.
Usilujeme o zavedení (c) fonetické anotace (zavedením paralelního pøepisu pomocí transkripèního
systému SAMPA)  komunikáty pro Olomoucký mluvený korpus (OMK) jsou ji takto pøepisovány a rádi
bychom iniciovali anotaci prozodickou, pøíp. anotaci, která by umoòovala komunikaèní analýzu textu.
S tímto korpusovým manaerem jsme pracovali my.
Korpusová data = nejen slovní jednotky, jazyková data, ale i vechny ostatní informace (napø. statistická
zjitìní), které lze získat pomocí softwarových nástrojù.
Pøehled a význam vech regulárních výrazù uívaných ÈNK lze nalézt na webových stránkách
(ucnk.ff.cuni.cz), v odborné literatuøe (Èeský národní korpus 2000) nebo v dokumentaci korpusových
manaerù.
Pravidla pøepisu BMK (citace): Asimilace znìlosti je zapisována v zásadì ve shodì s pravopisem, tedy
nefoneticky. Speciálnì jsou zaznamenávány  a to ve fonetickém zápisu umístìném v hranaté závorce
za zápisem reflektujícím pravopis  pouze takové realizace znìlostní asimilace, které jsou v rozporu se
spisovnou normou, tzn. vycházejí z normy nìkterého ze substandardních jazykových útvarù nebo jsou
souèástí idiolektu mluvèího. Pozornost je vìnována zejména náøeèní asimilaci ve skupinách souhláska +
jedineèná souhláska (r, l, m, n, ò, j, /v/). Stejnì je zapisována i moravská výslovnost skupiny sh, pøestoe
je povaována za spisovnou výslovnostní variantu. Pø. Vyslovil-li mluvèí skouka, v textu je ve shodì
s pravopisem zapsáno zkouka (protoe výslovnost s poèáteèním s- je spisovná). Vysloví-li vak zme, je
v textu zapsáno sme a v hranaté závorce je pøipojen fonetický pøepis reflektující skuteènou výslovnost
[zme], podobnì vysloví-li gvúli, zapisuje se kvùli [gvúli], vysloví-li nazhledanou, zapisuje se na shledanou [nazhledanou] apod. Stejnì je øeen i zápis moravské výslovnosti typu zeit: seit [zeit].
Tøi teèky znaèí jakýkoli znak (písmeno/hlásku) a zároveò libovolný poèet tìchto pozic/znakù, tj. jakékoli
slovo zaèínající danou sonorou; podtrítko, znak _, signalizuje spojitou výslovnost.

1 0 Hranaté závorky signalizují fonetický pøepis.
1 1 Výjimkou je skupina sh, viz zde pozn. 8, kde je zásada, e do fonetických závorek je zapisována
i moravská výslovnost skupiny sh, pøestoe je povaována za spisovnou výslovnostní variantu (pøedloky s, která se pojí s instrumentálem, se to netýká).
1 2 Vyhledávání je tedy znaènì omezené a prozatím nevyhledáme ani tagové znaèky, tj. morfologickou
anotaci výrazù. Lze si vypomoci vyhledáváním pomocí regulárních výrazù, tzn. také suplovat absenci
atributu lemma.
1 3 Viz Èeský národní korpus 2000, s. 8; ulc 1999, s. 13.
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TOWARDS THE POSSIBILITIES OF DATA RETRIEVAL
AND THE STRUCTURE OF THE ATTRIBUTES OF THE CORPUS MANAGERS
IN THE SPOKEN CORPUSES OF CZECH NATIONAL CORPORA
Summary
The article proposes to check up the posssibilities of the corpus managers at corpus data
retrieval, namely for the spoken language. First the possibilities of basic retrieval for all synchronic corpuses of Czech are presented, in particular for the Prague and Brno Corpuses
of Spoken Language (BMK). More closely the key words as attribute (word, pron), regular
expression and the way/form of entering questions are discussed. Our consideration of the
retrieval was focused at the phenomena of the so-called Moravian assimilation. What was
chosen for our analysis on the basis of the BMK material were the sound connections
of sonorous consonants with geminate consonants s and k in two contexts: (a) connection
of unsyllabic unvoiced prepositions s and k with a word beginning with a sonorous consonant (r, l, m, n, ò, j) and (b) sandhi effects in connections of two words, when the first one ends
with the consonants s and k and the second one starts again with a sonorous consonant. Also
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other words typical for Moravian pronunciation, forms [zme], [bizme], [gvúli] and consonant
connection sh at the beginning of words were chosen. The results of all searched sound
connections have been analyzed and commented appropriately. It has been shown that there
appears discrepancy between the transcription and the sound recording of the discourses and
that the statistical data do not correspond with the degree of voicing of unvoiced obstruents
in Moravian speech. The Conclusion is devoted to several suggestions: to introduce phonetic
transcription which will not be set in a metatext way but as a full parallel text next to the
transcription based (prevailingly) on ortography; possible modifications of the corpus managers  introducing new attributes/functions, a more detailed division of sociolinguistic parameters, the question of exploiting the statistical data at the spoken corpuses.
Translation © Boena Bednaøíková, 2004
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KDO KOMUNIKUJE V EPICKÉM TEXTU?
JINDRA SVOBODOVÁ
V naem pojetí chápeme umìlecký text jako útvar sociální komunikace, ve které se stává
znakem svého druhu a funguje jako nástroj sdìlování ve smìru autor  ètenáø. Pøi zkoumání
takového specifického komunikaèního aktu se ovem nesmíme omezovat pouze na fázi recepèní, její existence je nutnì podmínìna také produkcí a materiální prezentací textu. Na výsledné
podobì komunikace se tedy podílí jak fáze produkèní, ve které umìlecký text pøedstavuje,
výsledek, rezultát, tak fáze recepèní, pøi které zase umìlecký text pøedstavuje východisko jistého procesu. V této souvislosti pak rozliujeme dva komunikující subjekty  podávající subjekt,
autora umìleckého textu, který pøedstavuje aktivního úèastník produkèní fáze textu, a pøijímající subjekt, ètenáøe, který aktivnì pøistupuje k recepci umìleckého díla a deifruje je jako autorovo sdìlení.
Zejména v epickém textu se ovem vedle tohoto primárního komunikaèního aktu  tedy
komunikace mezi autorem a ètenáøem  uplatòuje jetì komunikace vnitrotextová, realizovaná
mezi komunikujícími subjekty jiné kvality ne jsou autor a ètenáø, tedy mezi postavami díla. Tato
verbální aktivita postav se ovem v kontextu celého literárního díla stává souèástí komunikace
mezi autorem a ètenáøem.
Dìj literárního textu je pevnì zasazen do svého èasoprostoru, postavy v tomto èasoprostoru ijí a vyvíjí i jinou ne pouze verbální aktivitu. Výsledný epický text tedy vzniká spojením
dvou kvalitativnì odliných promluvových linií. První linii tvoøí promluvy vystupujících postav, jde o záznam jejich verbálních projevù, druhou linii tvoøí promluvy vypravìèe. Vypravìèovy promluvy mohou jednak komentovat verbální aktivitu postav  mohou se týkat parajazyka, mimiky a kineziky provázející promluvu postav, ale v jejich rámci mùe jít také o vypravìèovu
øeèovou aktivitu svého druhu, která se vztahuje k èasoprostoru literárního díla, nebo k ostatním
vìcným èi osobním objektùm komunikace (blíe Koøenský a kol. 1999, str. 34n). Komentáøe
parajazykového charakteru se vyskytují nejèastìji v tzv. uvozovacích vìtách vyskytujících se
v bezprostøední blízkosti promluvové linie postav. Centrální postavení v takovýchto vìtách
hrají velmi èasto verba dicendi, která nejenom e ve své sémantice obsahují prvek uívání
jazyka, ale také mohou komentovat zpùsob, jakým je jazyk uit (napø. jeho silové odstínìní 
køièet, eptat, kvalitu artikulace  huhlat, apod.), mohou ale také explicitnì vyjadøovat komunikaèní funkci výpovìdi (napø. radit, slibovat, vyhroovat, zeptat se apod.) (blíe napø. Dane
1973, str. 115124, Dane  Hlavsa 1987, str. 164195, Hirschová 1988, oltys 1983).
Vývoj v moderní èeské literatuøe smìøuje stále více k oslabování rozdílù mezi obìma liniemi
a k aktivizaci vyprávìjícího subjektu, který velmi èasto splývá s jednou z postav (blíe Doleel
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1960). Celý text se tak výraznì subjektivizuje, je vyprávìn jako ivotní zkuenost jedné z postav.
Z tohoto hlediska povaujeme za podnìtné vìnovat se blíe románu Petry Hùlové Pamì mojí
babièce (nakladatelství Torst, Praha 2002, 235 stran). Autorèiným zámìrem je podat právì
takový, tedy výraznì subjektivizovaný obraz skuteènosti. Tuté skuteènost proívá pìt pøíslunic jedné mongolské rodiny  tøi sestry, jejich matka a dcera Dzaji, nejstarí z vyprávìjících
sester. Jejich vyprávìní stojí vedle sebe v esti rùznì dlouhých kapitolách (Dzaja dostává
pøíleitost hned dvakrát  v prvním a posledním oddíle knihy). Pøesto, e postavy románu mají
celou øadu spoleèných záitkù, pokud jsou podány prizmatem vyprávìjícího subjektu, pøedstavují naprosto odliné obrazy proité skuteènosti. A právì tak, jak stojí vedle sebe jednotlivá
vyprávìní, ijí vedle sebe i postavy románu a monost jejich komunikace a vzájemného porozumìní je znaènì problematická. Komunikující subjekty èasto rezignují a pouze v rámci pásma
vypravìèe konstatují, co by mohly ostatním sdìlit, ale neudìlají to:
Já neøekla, co si myslim, já tu hlavu na rameni snesla, a pak jsme ly dál. (str. 187)
Já nebudu Dzaje øíkat, e Dolgorma nemá tátu, nikdy ho mít nebude a celej ivot si povleèe
balvan erlíce. (str. 206)
Pohøbila se za iva. Neøekla jsem jí to, ale bylo to vidìt tejden po tejdnu. (str. 215)

Hrdinky pøíbìhu jsou ve velmi úzkém sociálním kontaktu, který sám o sobì pøedpokládá
verbální komunikaci. Pokud se tato verbální komunikace stává souèástí sledovaného literárního textu, pak zpravidla pouze v podobì nevlastní pøímé, polopøímé a smíené øeèi (blíe Doleel
1960). Autorka také velmi èasto rezignuje na monost uplatnit metaøeèové komentáøe promluv
postav pomocí bohaté sémantiky verb dicendi uitých v promluvové linii vypravìèe. Obvykle
uívané tvary slovesa øíci nepøináí ádné dalí informace o pøíznaku o síle hlasu, zpùsobu
artikulace, tónovém prùbìhu výpovìdi, èi o komunikaèním zámìru mluvèích. Uitý slovesný
tvar vypovídá pouze o èasových relacích mezi okamikem promluvy a èasem vyprávìní (prézentu v øeèi postav je uito i v pøípadì tzv. gnómického vyprávìní), o bezprostøedním kontaktu
komunikantù a o mluvené podobì jazykového kódu:
Táta jen øekl, e babièka vydrí a el po svejch. (str. 15)
Øidiè øíkal, e nás pojede tøináct. (str. 58)
Nara øíkala, e jsem na trhu nemohla bejt pár dnù. (str. 87)

Pomìrnì èasté jsou ovem i takové pøípady, kdy se k promluvì postavy odkazuje pouze
výrazem prý/prej. Tento výraz je vloen do výpovìdi jedné z postav a slouí jako nástroj
k odliení od promluvy vypravìèe. Paradoxnì jsou v literárním textu pomìrnì èasto reprodukovány promluvy, které bychom zaøadili do oblasti spoleèenské konverzace, komunikující
postavy se pak velmi rychle støídají v aktivní a pasivní komunikaèní roli:
Øek jen, e je dobrý, e budu mít mimino, e s tímhle se otálet nemá a e za chvíli u bych na
první byla stará. Já se ho zeptala, jestli on má ve svým kraji taky nìjaký dìti, a on kejv a dodal,
e je èas omrknout, jak se vlastnì maj. Vylezlo z nìj, e odjídí pryè. Øíkal, e neví, jestli se vrátí
a kam já teï prej pùjdu. (str. 110)
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Ovem promluvy, které mají zásadní vliv na dalí ivotní pøíbìhy hrdinek jsou pouze zmínìny, vypravìèka referuje o tom, e postavy spolu o daném problému mluvily, ale komunikace
samotná reprodukována není. V promluvì vypravìèky není tedy explicitnì vyjádøen komunikaèní zámìr promlouvající postavy, není zaznamenána ani promluva samotná, zaznamenán je
pouze komunikaèní efekt, v celé komunikaèní události se eliminuje akt lokuce i ilokuce, zachycena je pouze poslední fáze  perlokuce (terminologie viz Austin 2000, str. 101112):
Chiroko mluvila rozvánì a pomalu, a jakmile táta zaèal s køikem, zmlkla. Máma pøizvukovala sestøe, souhlasnì mruèela a kejvala hlavou. Ojuna a já jsme ádný názor nemìly. Dargal nìco zaèal, ale staèil jedinej pohled Chiroko, aby zmlk.
Nara s Chiroko odjely druhej
den hned po rozbøesku. (str. 73)

Teta Chiroko si v pøedkládané ukázce z textu po rozhovoru vech èlenù rodiny i pøes
silný tatínkùv odpor nakonec s sebou odváí do hlavního mìsta neteø. Promluvy postav jsou
ovem charakterizovány pouze z hlediska tempa a silového odstínìní (mluvila rozvánì a pomalu, táta zaèal s køikem), v pøípadì matky je vyjádøena její názorová shoda s tetou Chiroko.
Uvozovací vìty s verbem dicendi, které by bylo nositelem dalího sémantického pøíznaku jsou v textu ménì èasté, ne vìty s bezpøíznakovým øíci nebo povìdìt:
Nara mezitím bìela domù, protoe babièka køièela z postele, e máma rodí. (str. 12)
A tak jsem jen zabruèela hmmmm a dál se babrala v koze (str. 4142)
Dìti pøehánìj, vyhrkla, jen co jsem zaèala. (str. 164)
A protoe teï jsem byla nejstarí já, tak slíbila, e mì vezme s sebou. (str. 37)
Jen kdy se zeptala, proè jsem pøijela a teï, vzpomnìla jsem si na svý nanicovatý cesty na potu
a mlèela jsem. (str. 60)

Slovesné tvary uvedené v ukázkách naznaèují, e informace obsaená v samotném verbu
dicendi mùe být dvojího druhu. Buï charakterizuje parajazykové kvality promluvy, nebo
explicitnì vyjadøuje komunikaèní zámìr mluvèího (charakteristiku komunikaèních funkcí  KF
pøebíráme ze Skladby èetiny: Grepl  Karlík 1998, str. 430432). Nìkterá ze sloves mluvení
s dalím sémantickým pøíznakem pouitá ve sledovaném textu pøináí následující tabulka:
Tab. 1
Sloveso
Duovat se, str. 11
Køièet, køiknout,
vykøiknout, str. 12, 16,
55, 78, 127
Lhát, str. 215
Nadávat, str. 13

Paralingvální
charakteristika
Silové odstínìní hlasu

Komunikaèní funkce
Expresivnì vyjádøený slib, KF
komisivní

Mluvèí vìdomì poruuje
komunikaèní zásadu upøímnosti
Mluvèí dává adresátovi najevo své
záporné stanovisko k jeho jednání,
KF expresivní
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Naøíkat, str. 14, 21
Ocenit, str. 207
Pøitakat, str. 186
Pøiznat, str. 42

Ptát se, zeptat se, 20,
110, 161, 230

Intonaèní prùbìh výpovìdi

Slíbit, str. 37
eptat, eptnout, str. 37,
77, 154, 172
Utìovat, str. 11
Utrousit, str. 43

Silové odstínìní hlasu

Mluvèí se negativnì vyjadøuje o
svém psychickém nebo fyzickém
stavu, KF expresivní
Mluvèí dává adresátovi najevo
kladné hodnocení jeho døívìjího
jednání, KF expresivní
Explicitní vyjádøení souhlasu, KF
permisivní a koncesivní
V tomto konkrétním pøípadì
mluvèí pøijímá výtky
komunikaèního partnera a pøijímá
jeho hodnocení skuteènosti:
Pøiznala jsem, e jsem
nezodpovìdný dítì KF asertivní
Mluvèí chce získat informaci, o
které pøedpokládá, e ji adresát
má. KF interogativní
Mluvèí se zavazuje vykonat
nìjakou èinnost, která je v zájmu
adresáta, KF komisivní
Mluvèí se snaí zpùsobit zmìnu
psychického stavu adresáta, KF
expresivní

Charakteristika mluvního
tempa a nezøetelné artikulace
Vyhrknout, str. 164, 189 Charakteristika mluvního
tempa
Vylézt (z nìkoho jistá
Pomalé mluvní tempo
Naznaèuje neochotu komunikanta
informace), str. 131, 153
podat poadovanou informaci, KF
asertivní
Vymlouvat se, str. 12
Neochota mluvèího vykonat
poadovanou èinnost, KF vlastnì
záporná komisiva
Vzkázat, str. 55
Informace o komunikaèním
kanálu, mluvèí a adresát
nejsou v bezprostøedním
kontaktu, informaci podává
tøetí osoba
Zabruèet, bruèet, 41, 135 Nezøetelná artikulace
Zaøíci se, str. 18
Expresivnì vyjádøený slib,
závazek mluvèího, KF komisivní

Vzhledem k rozsahu celého textu (235 stran) povaujeme poèet uitých sloves mluvení
s dalím sémantickým pøíznakem za velmi omezený, tato skuteènost zøejmì koresponduje
s celkovým komunikaèním zámìrem autorky  komunikace postav je pomìrnì omezená a monost porozumìní se prakticky neguje (nemonost pochopení mezi pøíslunicemi rùzných generací si uvìdomují postavy samy, ovem tím, e autorka dává promluvit nìkolika postavám
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v paralelních vyprávìních, bourá navíc i iluzi o tom, e si spolu rozumìjí alespoò pøíslunice
jedné generace  tedy sestry).
Pro moderní èeskou prózu druhé poloviny minulého a poèátku tohoto století je pøíznaèná
nejen subjektivizace vyprávìní spojená s vypravìèskou aktivizací jedné z postav (jak bylo
zmínìno výe), ale také s tím související stírání rozdílù mezi obìma promluvovými pásmy 
pásmem vypravìèe a pásmem postav. Doleel v této souvislosti (Doleel 1960, str. 33n) upozoròuje na sedm zásadních distinktivních znakù, které v klasické literatuøe obì pásma odliují. Jde
o distinktivní znak slovesných osob. Replika pásma postav je replikou dialogickou, s tím souvisí monost uít vechny tøi slovesné osoby v závislosti na tom, zda komunikující subjekt
vypovídá o sobì, obrací se na adresáta, nebo referuje o osobním èi vìcném pøedmìtu komunikace. Naopak v pásmu vypravìèe existuje pouze tøetí osoba vztahující se k pøedmìtu komunikace. Distinktivní znak apelu a exprese souvisí opìt s tím, e vypravìè v klasické próze nekonstruuje dìj literárního díla, stojí mimo nìj, proto nepouívá ani prostøedky apelu a ani se
nevyjadøuje expresivnì. Prostøedky apelu a exprese jsou pøíznaèné pouze pro pásmo postav.
Distinktivní znaky sémantické se týkají zejména monosti subjektivního hodnocení sdìlované skuteènosti, modálního hodnocení obsahu a subjektivního zdùvodòování. Opìt platí, e jde
o aktivity minimální v pásmu vypravìèe, které se plnì projeví a v promluvách postav. Distinktivní znaky slohového zabarvení vedou k stylovému rozrùznìní uvnitø pásma postav, kdy
uitý jazykový kód napomáhá promlouvající postavu blíe sociálnì nebo územnì zaøadit, obecnì platí, e promluvy postav smìøují k hovorovosti a k nespisovnosti. Promluvové pásmo
vypravìèe naopak pøedstavuje kompaktní celek realizovaný ve spisovném kódu. Distinktivní
znaky slovesného èasu obdobnì jako distinktivní znaky slovesných osob souvisí s dialogièností
pásma postav a monologièností pásma vypravìèe. Komunikující postavy orientují své výpovìdi vzhledem k okamiku promluvy a s tím souvisí uití vech slovesných èasù, naopak pásmo
vypravìèe je plánem epického èasu a pøíznaèným èasem je vypravovací préteritum (pøípadnì
prézens historický). S úzkou vazbou na èasoprostor literárního díla v pásmu postav souvisí i
distinktivní znaky ukazování (deixe). Promlouvající postavy mohou odkazovat v rámci slovního kontextu i mimo nìj, centrem odkazování je hic et nunc promlouvajícího subjektu. Takové
ukazování ovem není moné v pásmu vypravìèe. Distinktivní a delimitativní znaky grafické
jsou v psaném textu nejvíce nasnadì. Pomocí uvozovek mùe ètenáø jednoznaènì odliit obì
promluvové linie, je to také první distinktivní znak, který autor obvykle ruí, pokud chce obì
pásma pøiblíit.
V námi sledovaném literárním textu jsme zaznamenali snahu stírat rozdíly mezi obìma promluvovými pásmy, a to prakticky ve vech výe zmiòovaných ohledech (snad pouze s výjimkou
distinktivních znakù slovesného èasu).
Vypravìèem je ve vech kapitolách jedna z vystupujících postav, s tím souvisí uití jak tøetí,
tak i první slovesné osoby v jejím pásmu:
Kdy je u nás doma óró a nedá se nic dìlat, protoe není vidìt na krok a já bych se venku
zalkla nebo bych nenala cestu zpátky, sedím napravo pøed vchodem a øíkám si, jak to asi u
nás vypadalo døív,
(str. 9)
U Nary jsem byla asi tejden. (str. 63)
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Zvlátností naeho literární textu je skuteènost, e se vystupující postavy støídají
v jednotlivých oddílech v roli vypravìèe. Jde tedy o komunikující subjekty patøící k jedné
sociální skupinì, kterou je rodina, s tím souvisí uití spoleèného jazykového kódu ve vech
promluvových pásmech. Vechny komunikující subjekty se vyjadøují obecnou èetinou, a u
vystupují v roli vypravìèe, nebo postavy. Proto se mùeme setkat v obou dvou pásmech
s nespisovným vyjadøováním, pro obì pásma je pøíznaèné subjektivní hodnocení skuteènosti
spojené s výraznou expresivitou:
Bakganskej somon, ta mizérie zalykající se prachem, se pøede mnou rozvinula jako vajglama
propálenej ubrus teprve nedlouho pøed mejma sedmejma narozeninama. (str. 132)

V celém literárním textu se mùeme setkat pouze s jediným pøípadem uití grafického delimitativního znaku  tedy uvozovek. Uvozovky ohranièují rozsáhlé vyprávìní Dzajina otce, které
se vztahuje k ivotním pøíbìhùm nedávno zesnulé babièky Dolgormy. Jeho vyprávìní je nìkolikrát pøerueno vypravìèèiným hodnocením sdìleného:
Øekl: Pøestoe o babièce nemluvíme, mezi prvníma slovama vaich dìtí bude jméno Dlogorma. .(str. 21)
Vìdìla jsem, e pro tátu je dùleitý, aby nám to øek. Babièka byla z bohatý rodiny magnátù
kamíru, .(str. 22)

Jde tedy o jediný pøípad pøímé øeèi se vemi distinktivními znaky odliujícími pásmo postav
od pásma vypravìèe. Mnohem typiètìjí je pro sledovaný text uití nevlastní pøímé a polopøímé
øeèi. Nevlastní pøímá øeè není ohranièena uvozovkami, zachovává si ale vechny slovesné
osoby i èasy:
Sedni si, to je jedno, posaï se na chvíli, to je dobrý, øekla a udìlala mi vedle sebe na posteli místo.
Je to dobrý, øekla a hmátla rukou pod deku nìkam k bøichu. To je dobrý. Mergena nech bejt, jo?
Horlivì jsem zakejvala hlavou. Má ve mìstì dobrou práci? Zase jsem kejvla, tu nejlepí. (str.
59)
Zvykli jsme si na sebe, øekla arceceg, jako by lo o Burchan ví co dojemnýho. (str. 105)
Nebudu ti kazit podaøenej chúrag, vylezlo z ní jednou pøi veèeøi, jen co pøijela. (str. 153)

Pro polopøímou øeè je typické uití pouze tøetí osoby, zachovává si pouze distinktivní znak
slovesných èasù. Ty jsou stejné, jaké bychom uili v pøímé nebo polopøímé øeèi:
Babièka lomila rukama a táta slíbil, e auto hned druhej den vrátí. (str. 29)
Øekla burjatskej uèitelkám, e je nemocná, a taky byla. (str. 63)

Nejvýraznìjí je sblíení obou promluvových pásem v tzv. smíené øeèi, jde o pøípad, kdy
promluva postavy i vypravìèe tvoøí jeden intonaèní celek, formálnì jde vlastnì o promluvu
pásma vypravìèe modifikovanou sémantickými nebo jinými signály pásma postav:
Máma zuøila, e jí vystavuje takovýmuhle nebezpeèí, ale stejnì ho pak vdycky prosila, aby jel
a druhej den. (str. 104)
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Máma mi nìkdy vyprávìla o svejch ségrách, kdy byly vechny dìtma. Øíkala, e nemám
ponìtí o tom, co to je mít na krku malýho haranta. e nevim nic o tom, jak plíny páchnou, jak
neustálý dìtský vanìní buí ve spáncích tisícerejma kladivama a jak nekoneènì daleko je to
od dveøí k oknu, kdy si v nìm hraje hloupý batole. (str. 131)

I ve sledovaném literárním textu se opìt potvrdila tendence zapoèatá v moderní èeské
literatuøe ji v druhé polovinì minulého století. Tato tendence smìøuje ke stírání rozdílù mezi
pásmem vypravìèe a postav, tím také k uití obecné èetiny v celém textu a k jeho výrazné
subjektivizaci. Autorka komunikuje se svým ètenáøem tím, e mu pøedkládá hotový text, nevyuívá monosti oslovovat jej v rámci pásma vypravìèe. Vyprávìjícím subjektem jsou postavy
díla, které se v této roli støídají. Tím autorka vytváøí prostor pro to, aby mohly vyjádøit svùj
názor jinak ne pouze prostøednictvím verbální komunikace navzájem mezi sebou. Záznam
komunikace postav se tak výraznì omezuje, hrdinky textu èasto na monost vzájemného porozumìní úplnì rezignují. V pásmu vypravìèe se také minimalizují metajazykové komentáøe.
V uvozovacích vìtách jsou nejèastìji uívána slovesa mluvení s velmi omezenou sémantikou 
øíci, vyprávìt, povídat, ostatní verba dicendi s dalími sémantickými pøíznaky nejsou poèetnì
pøíli zastoupena. Komunikující subjekty se nejvýraznìji projevují v roli vypravìèe, z textu
prakticky vymizela pøímá øeè a záznam promluv postav se nejèastìji realizuje v rámci nevlastní
pøímé, polopøímé a smíené øeèi.
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WHO COMMUNICATES IN AN EPIC TEXT?
Summary
Every literary text can be accepted as a communication between a writer and his or her
reader. But a special kind of communication is in progress between the characters in a inner
structure of the text.
A tendency characteristic of modern Czech literature, which tends towards subjectivity of
story, is suported by a novel by Petra Hùlová Pamì mojí babièce (Praha 2002). There isn´t
differentiated direct speech from indirect speech. Quantity of so-called verbs dicendi is redu-
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ced. A narrator of this story is one of the characters, so reader can recognise his or her opinion
without direct speech. The characters communicate only rarely, and so various kinds of indirect speech are typical for this text.
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
PHILOLOGICA 84  2004

K OTÁZCE LEXIKÁLNÍ PØÍBUZNOSTI
DVOU ÈESKOCÍRKEVNÌSLOVANSKÝCH PAMÁTEK
MIROSLAV VEPØEK
Mezi církevnìslovanskými (csl.) památkami vzniklými v pøemyslovských Èechách 10. a
11. století zaujímají pøední místo tzv. Druhá staroslovìnská legenda o sv. Václavu a Besìdy
sv. Øehoøe Velikého. Druhá staroslovìnská legenda o sv. Václavu je pøekladem latinské václavské legendy mantovského biskupa Gumpolda s èetnými dodatky. Její text se dochoval
v ruských opisech, nejstarí rukopis pochází zøejmì ze sklonku 15. století. Pro odbornou veøejnost byla objevena ruským slavistou N. Nikolským, proto bývá nìkdy také nazývána legendou Nikolského. Staroslovìnský (stsl.) pøeklad latinského díla Øehoøe Velikého (Gregorius
Magnus) Libri dialogorum, v církevnìslovanské tradici nazývaný Besìdy sv. Øehoøe Velikého, je nejrozsáhlejím z dosud známých csl. textù èeského pùvodu, nejstarí rukopis z 13. století
má celkem 328 listù. Besìdy dosud nebyly vydány, jejich edice se vak ji pøipravuje; pøesto je
mono pracovat s nimi, zejména s jejich slovní zásobou, pøedevím díky monumentálnímu dílu
èeské palaeoslovenistiky, Slovníku jazyka staroslovìnského (dále SJS),1 pro jeho úèely byly
Besìdy excerpovány a zaøazeny do dokladového materiálu. Práce se SJS je cenná mimo jiné
také proto, e se zde uvádìjí u jednotlivých hesel lokace podle vech památek jeho materiálové
báze  je tedy mono pomìrnì pøesnì zkoumat výskyt slov v konkrétních textech. SJS mimo
jiné zachycuje i tzv. hapax legomena  slova doloená pouze jedenkrát.2 Údaje SJS tak mohou
být východiskem pro dalí zkoumání.
Oba výe zmínìné csl. texty èeského pùvodu, Druhá stsl. legenda o sv. Václavu (dále
VencNik) a Besìdy sv. Øehoøe Velikého (dále Bes), bývají obvykle øazeny mezi chronologicky
nejmladí èeskocsl. památky (11. stol.).3 Jejich spoleèným rysem je také skuteènost, e jsou
v obou pøípadech pøeloeny z latinského originálu, i kdy do VencNik jsou ve srovnání
s pøedlohou navíc vsunuty èetné pasáe shodné s jinými václavskými legendami i dodatky
odjinud neznámé. Obì památky jsou si také velice blízké jazykovì, zejména v rovinì lexikální.
Nìkteré pozoruhodné shody potom vedou rùzné badatele k úvahám o spoleèném pøekladateli
obou èeskocsl. textù. Jednoznaènì odpovìdìt na otázku, zdali byla pøekladatelem obou památek jedna a tatá osoba èi nikoli, pøípadnì jednalo-li se jen o texty pøeloené v rámci jednoho csl.
støediska (koly?) apod., je ovem velmi obtíné. Také jen nutné uvìdomit si, e zkoumání
ztìuje pomìrnì pozdní rukopisné dochování Bes a VencNik, nejstarí rukopisy z 13. a 15. století navíc pocházejí z ruského prostøedí, kde mohlo být do textù zasahováno (tak se zcela jistì
z pochopitelných dùvodù stalo v pøípadì hláskoslovné podoby památek a u jevù morfologických  eventuální èeské a obecnì západoslovanské prvky byly stírány).
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Na vzájemnou jazykovou pøíbuznost obou èeskocírkevnìslovanských textù poukázal poprvé A. I. Sobolevskij,4 který vyslovil také domnìnku, e obì památky jsou dílem tého pøekladatele. Stejné osobì pøipsal dokonce i autorství pøekladu Kyjevských listù  tato monost se
vak na základì dneního stavu bádání jeví jako velmi nepravdìpodobná, a to ji s ohledem na
obecnì pøijímanou dataci vzniku Kyjevských listù. U nich se pøedpokládá, e vznikly zhruba
o století døíve ne Bes a VencNik; nìkteøí badatelé uvaují dokonce i o pøímém velkomoravském
pùvodu této památky.
Zmiòovanou problematikou se v úvodu k edici VencNik zabývá také J. Vaica.5 K otázce
totonosti pøekladatele VencNik a Bes se vyjadøuje opatrnìji, avak uznává, e mezi tìmito
památkami je po stránce jazykové souvislost, která nemùe být nahodilá, a pokud nepøipíeme
oba pøeklady tée osobì, je moné uvaovat alespoò o tom, e vznikly v tée dobì a v téme
prostøedí.6 Vaica zmiòuje i pøílinou doslovnost a pøekladatelské omyly, které jsou spoleèné
obìma památkám.7 Na základì své podobnosti blízkým pøekladatelským omylem mùe být uití
slovesa oustra[ati, které je ve VencNik doloeno jako pøeklad latinského attenuat, co vak
pøekladatel zøejmì mylnì èetl jako atterreat, a v Bes za lat. tennuit, pøekladatelem mylnì èteno
jako terruit. Zdá se, e v tomto pøípadì je v obou památkách uit stejný stsl. lexém velmi
podobným pøekladatelským omylem.8
Souvislost Bes a VencNik zmiòuje také I. Páclová,9 která se také domnívá, e oba texty
vznikly zøejmì v tée pøekladatelské kole, spolu s dalí èeskocírkevnìslovanskou památkou 
pøekladem apokryfního Nikodémova evangelia. Na jeho pøíbuznost s Bes ostatnì ukazuje také
Sobolevskij.10 Okruh památek, vzniknuvích snad v rámci této èeskocírkevnìslovanské pøekladatelské koly, jetì roziøuje F. V. Mare, který k Bes a VencNik na základì nìkterých shod
lexikálních a podobnosti pøekladatelské techniky øadí také tzv. Vídeòské glosy.11 Zde si zaslouí
pozornost zejména lexém poniæati, který je uit ve Vídeòských glosách a souèasnì ve VencNik jako nepøesný pøeklad lat. condemnare.12
Pomìrnì obsáhle se srovnání VencNik a Bes vìnuje E. Bláhová.13 Podle ní lze pøijmout
názor Vaicùv o stejném pøekladatelském centru, avak monost spoleèného pøekladatele obou
památek vyvrací. Jedním z dùvodù jsou rozdíly v syntaxi, pøedevím rozdílné uití absolutních
pádových konstrukcí.14 Jako dùkaz jazykové pøíbuznosti uvádí naopak specifický stylistický
prostøedek, tzv. hendiadys, spoleèný obìma památkám.
Hlavním dùvodem, proè nelze pøipsat VencNik a Bes tému pøekladateli, je podle Bláhové
rozdílná úroveò obou pøekladù. Za ménì kvalitní povauje pøeklad VencNik (zejména prolog a
1. kapitolu),15 stejnì jako I. Páclová.16 Naproti tomu Vaica zmiòuje nìkteré spoleèné rysy obou
pøekladù17 a chyby v textu VencNik pøièítá spíe ruským opisovaèùm.18 Opaènì hodnotí oba
pøeklady F. V. Mare. Za výraznì zdaøilejí povauje pøeklad VencNik, s ním podle jeho názoru
podprùmìrný pøeklad Bes nemùe být srovnáván.19
Sobolevskij ve výe zmínìném èlánku uvádí celkem 57 stsl. lexémù z obou památek, která
pøekládají jedno a toté latinské slovo.20 A na nìkolik výjimek, napø. adjektivum v7y[6n7 èi
substantivum v7koup6, doklady uvádìné Sobolevským korespondují s údaji SJS, je vak tøeba
podotknout, e se jedná pøedevím o slova známá i z jiných stsl. památek, nìkdy doloená
velmi èetnì. Podle mého názoru více o souvislosti obou textù mohou vypovídat slova, která
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jsou v rámci památek SJS doloena zároveò z Bes a VencNik, zatímco odjinud nikoli. Takovýchto lexikálních dokladù jsem napoèítal celkem 34:21
zaklepeni¨, izgnesti, isprostr5ti, krivost6, kr5p7ce, navod6n¨ni¨, okropl¨ni¨,
oplatitel6, osl3d6, osob6n7, ot7pirati, ot7p6r5ti, pe+al6no, podavl¨ni¨, pod7vin4ti,
poniæati, poniziti, poraæati, postr5kn4ti, pristani¨, provla+iti, prometati, snaga, tain6stvi¨, tvr7dostan6n7, tvr7dosto§ni¨, tvr7dosto§ti, t7nost6, oulica, oustava,
ous7motriti, ous7r5sti, ou+en7, +oud6n5.
V nìkterých pøípadech se navíc jedná o slova pøekládající stejný latinský originál. Napø.
t7nost6 subtilitas, snaga studium (uvádí i Sobolevskij), tain6stvije mysterium, ous7motriti22
considere. I kdy to jsou nejèastìji lexémy odvozené od jiných stsl. slov, to, e se nacházejí právì
jen v tìchto dvou památkách, pøíbuznost obou èeskocsl. pøekladù nespornì podporuje.
I. Páclová23 upozoròuje na fakt, e z památek excerpovaných pro SJS jsou pouze z Bes a VencNik
doloena slova kriv7 a krivo a jejich odvozeniny, a na základì této skuteènosti uvauje o textové souvislosti
obou památek. Nutno øíci, e tyto údaje nejsou zcela pøesné  u slova kriv7 uvádí SJS i sporadické doklady
z jiných památek,24 avak pomìrnì hojný a v rámci památek SJS do jisté míry nápadný výskyt tìchto slov
právì v Bes a VencNik mùe být váným dùvodem k hledání souvislosti obou stsl. textù èeského pùvodu, snad
i totonosti jejich pøekladatele.

Chtìl bych upozornit jetì na jinou skupinu slov, a to sloenin s komponenty tvr7do a *sta/*stoja- (v jednom pøípadì navíc s prefixem ne-), které jsou v rámci památek SJS doloeny také
pouze z Bes a VencNik. Jsou to tyto lexikální doklady:25
tvr7dostav6no  dùslednì, poctivì; hapax legomenon z Bes, lat. solide;
tvr7dostani¨  pevnost, stálost; hapax legomenon z Bes, lat. constantia;
tvr7dostan6nik7  neochvìjný èlovìk; hapax legomenon z VencNik v pøekladu lat.
spojení post constantissimi triumphum athletae;
tvr7dostan6no  pevnì, jistì; jedenkrát z Bes ve spojení da c6rk7v6 boæi© tv6rdostan6no
oustro¨nou ouzr5[a ut ecclesiam Dei constructam conspicerent; a z tée památky
ve spojení v7 c6rk7vi sv3tago iwana §æe narica¨t6 s3 tv6rdostan6no, kde pøekladatel mylnì interpretoval latinský originál in basilica ... quae dicitur Constantiniana (dle SJS zøejmì zamìnil s constanter);26
tvr7dostan6n7  pevný, mohutný; jedenkrát z Bes za lat. solidus; jedenkrát z VencNik
ve spojení ne v5ro© tok´mo +inom tv6r´dostan´n7ym7 voin6stvova[e non fidei solummodo militasset constantia;
tvr7dosto§ni¨  pevnost jedenkrát z VencNik; z Bes za lat. stabilitas, constantia a
ve významu stav za lat. status;
tvr7dosto§n6no  dùslednì, poctivì; hapax legomenon z Bes za lat. solide;
tvr7dosto§ti  pevnì, vytrvale stát; jedenkrát z VencNik za lat. constare; v Bes jedenkrát za lat. permanere a dvakrát ve tvaru participia prézenta aktiva tvr7dosto«i
za lat. stans;
netvr7dostan6n7/netvr7dosto§n6n7  nerozhodný; dvakrát z Bes za lat. lubricum.
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Tìchto devìt lexémù je tedy v rámci památek SJS doloeno pouze z Bes a VencNik. Tøi
slova (tvr7dostan6n7, tvr7dosto§ni¨, tvr7dosto§ti) jsou spoleèná obìma památkám  zde je
shoda nejnápadnìjí. Se zøetelem k slovotvorné pøíbuznosti vech citovaných kompozit a
k jejich nápadnému výskytu pouze v tìchto dvou èeskocsl. textech vak mùeme o lexikální
shodì v irím smyslu uvaovat de facto i v pøípadì, kdy je slovo doloeno pouze v jedné
z památek.
Zajímavé je také srovnání s materiálem jiných slovníkù. Slovník Fr. Mikloièe uvádí dva
doklady:27
tvr7dostan6no adv. (lat. solide) s lokaèním údajem op. 2.2.238, co je dle úvodního
soupisu památek text Bes v rukopisu Synodálním ze 17. století;
tvr7dostan6n7 adj. (lat. firmus) s mnohoznaèným údajem glag.
Stejné doklady tvr7dostan6no a tvr7dostan6n7 uvádí také ve svém slovníku A. S. Suvorin.28
Ten vak lokaci jednotlivých slov neuvádí, je ovem pravdìpodobné, e oba lexémy pøejímá
právì ze slovníku Mikloièova, který je jedním z jeho zdrojù. ádný doklad kompozita
tvr7dostati/-sto§ti èi jeho odvozenin neuvádí I. I. Sreznevskij.29
Dùleité také mùe být srovnání výe uvedených dokladù s jejich latinskými protìjky.
Jistou souvislost bychom zde mohli spatøovat u dvojice synonym tvr7dostav6no a tvr7dosto§n6no
(obojí z Bes), která pøekládají lat. solide, a dále u dvojice tvr6dostani¨ a tvr7dosto§ni¨,
z nich první je doloeno z Bes za lat. constantia a druhé také z Bes mimo jiné za stejné lat. slovo
 v dalích dokladech jetì jedenkrát z VencNik bez pøedlohy a dvakrát z Bes za jiná lat. slova.
I pøes tyto paralely s latinským originálem je vak zøejmé, e citovaná kompozita nejsou pøímo
závislá na konkrétním pøekládaném výrazu, e by se jimi napø. pøekládalo vdy stejné slovo
lat. originálu (v rùzných odvozeninách), ani kalkem nìkterého lat. slova.
Hypoteticky bychom mohli uvaovat jetì o jiném vzoru, a to o nìjakém kompozitu øeckém.
Jak toti ukázala I. Páclová,30 v èeskocsl. památkách pøeloených z latiny se vyskytují stsl. kompozita, která, aè mají pøedlohu latinskou, kalkují nìkterý sloený výraz øecký, nebo jsou alespoò
utvoøena pod pøímým èi klasickou stsl. zprostøedkovaným vlivem øeètiny, jejím pùsobením se
ve staroslovìntinì podpoøil a rozvinul slovotvorný postup kompozice. ádné konkrétní øecké
sloené slovo, které by bylo vzorem pro výe citované doklady z Bes a VencNik, mi vak není
známo. V úvahu by reálnìji pøipadala monost druhá, tedy, e vliv øeètiny je v tomto pøípadì jen
nepøímý, projevuje se spíe jen uplatnìním slovotvorného prostøedku kompozice.
Je tøeba jetì vzít na vìdomí skuteènost, e obì památky jsou doloeny a v pozdním
rukopisném podání z ruského prostøedí, tedy zváit, zda se citované lexémy nemohly do textu
Bes a VencNik dostat a pøi opisování na Rusi. Tato monost mi nepøipadá pøíli pravdìpodobná u s ohledem na to, e ádné podobné doklady neuvádí ve svém slovníku I. I. Sreznevskij.31
Navíc by se zøejmì dodateèné úpravy týkaly spíe jednotlivých jevù a nikoli tìchto souvisejících lexikálních dokladù. Koneènì adverbium tvr7dostan6no je jedenkrát uito v Bes na základì
pøekladatelského omylu (viz výe uvedený soupis) a to pøedpokládá skuteènost, e v textu Bes
se nacházelo ji v prvotním pøekladu v èeském prostøedí.
Sloená slova tvoøená komponenty (ne-)tvr7do a *sta-/*stoja- jsou zøejmì stsl. neologismy,
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které jsou v rámci památek SJS doloeny pouze z textu Besìd sv. Øehoøe Velikého a Druhé stsl.
legendy o sv. Václavu. Vzorem k jejich vytvoøení nejspíe nebylo ádné konkrétní pøekládané
latinské slovo. Shoda tìchto lexémù v obou památkách pravdìpodobnì nebude jevem nahodilým, nýbr v kontextu ostatních jazykových podobností mezi Bes a VencNik mùe být dalím
dùkazem o tìsné spojitosti obou památek èeské redakce církevní slovantiny. Pokud ji nelze
(prozatím) rozhodnout, zda oba texty byly pøeloeny z lat. originálù jednou a tou osobou,
nebo snad pouze ve shodném období na tém místì, èi nemùeme-li s jistotou hovoøit o tée
pøekladatelské kole, v kadém pøípadì se jedná v rámci dosud známých stsl. textù i v uím
okruhu památek èeskocírkevnìslovanských o památky jazykovì velmi blízké, které inspirují
k dalímu zkoumání. Z tohoto pohledu bude i pøipravovaná edice Besìd sv. Øehoøe Velikého
vítaným obohacením pro práci v této oblasti.
Pøíspìvek vznikl za podpory výzkumného zámìru Výzkum historie a kultury Moravy
jako modelu pro existenci euroregionu MSM 152100017.
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Slovník jazyka staroslovìnského  Lexicon linguae palaeoslovenicae. Praha 19581997.
Problematice stsl. hapax legomen jsem se vìnoval ve své diplomové práci. Vepøek, M.: Staroslovìnská
hapax legomena. Olomouc 2002.
Viz napø. Bláhová, E.: Ke klasifikaci èeskocírkevnìslovanských památek. Slavia 62, 1993, s. 430.
Sobolevskij, A. I.: Iz chronologii drevnejich cerkovno-slavjanskich pamjatnikov. IzvORJaS XI, 1906, 2,
s. 119. Jeho argumentaci se vìnuji níe.
Vaica, J.: Druhá staroslovìnská legenda o sv. Václavu. In: Sborník staroslovanských literárních památek
o sv. Václavu a sv. Lidmile (uspoøádal J. Vajs). Praha 1929, s. 7071.
Tamté, s. 72.
Tamté, s. 72, pozn. 1.
Viz Slovník jazyka staroslovìnského IV. Praha 1997, s. 690; Vaica, J.: Druhá staroslovìnská legenda
o sv. Václavu. s. 87.
Páclová, I.: K otázce lexikálních grécismù ve staroslovìnských památkách s latinskou pøedlohou. In: Studia
palaeoslovenica. Praha 1971, s. 277284.
Sobolevskij, A. I.: Materialy i issledovanija v oblasti slavjanskoj filologii i archeologii. St. Peterburg
1910, s. 54.
Mare, F. V.: Sul problema delle Glosse slave di Vienna. Richerche Slavistiche 1719, 197072, s. 357361.
Na tuto skuteènost upozoròuje F. V. Mare také v komentáøi k edici obou textù. Mare, F. V.: An Anthology of Church Slavonic Texts of Western (Czech) Origin. München 1979, s. 128 a 212.
Bláhová, E.: Ke klasifikaci èeskocírkevnìslovanských památek. Slavia 62, 1993, s. 427442.
Tamté, s. 436437. Autorka si vímá typicky staroslovìnské vazby dativu absolutního, jeho rozpad se
projevuje sice v obou památkách, avak rùznì.
Tamté, s. 437.
Páclová, I.: K otázce lexikálních grécismù ve staroslovìnských památkách s latinskou pøedlohou. s. 278.
Viz pozn. è. 7.
Vaica, J.: Druhá staroslovìnská legenda o sv. Václavu. s. 74.
Mare, F. V.: Církevnìslovanské písemnictví v Èechách. In: Cyrilometodìjská tradice a slavistika. Praha
2000, s. 256327.
Sobolevskij, A. I.: Iz chronologii drevnejich cerkovno-slavjanskich pamjatnikov. s. 5n.
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2 1 Tyto lexikální doklady uvádím bez dalí podrobné analýzy, materiál bude souèástí mé pøipravované disertaèní práce.
2 2 Za povimnutí zde stojí skuteènost, e se jedná o odvozeninu slova s7motrìti, obecnì povaovaného za
lexém typický pro východní a jiní slovanské jazyky. Viz napø. Petr, J.: Základy slavistiky. Praha 1984, s. 121.
2 3 Páclová, I., K otázce lexikálních grécismù ve staroslovìnských památkách s latinskou pøedlohou. s. 282.
2 4 Slovník jazyka staroslovìnského II. Praha 1973, s. 64n.
2 5 V následujícím soupisu cituji dle pøísluných hesel SJS.
2 6 Podobné znìní je v latinském originálu Bes jetì na ètyøech místech  zde se ji pøekladatel nezmýlil.
2 7 Mikloiè, Fr.: Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae 18621865, s. 986.
2 8 Suvorin, A. S.: Slovar drevnego slavjanskogo jazyka. St.-Peterburg 1899, s. 846.
2 9 Sreznevskij, I. I.: Materialy dlja slovarja drevne-russkogo jazyka. Sankt-Peterburg 18931912.
3 0 Viz pozn. è. 9.
3 1 Viz poznámku è. 29.
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TOWARDS THE LEXICAL RELATIONSHIP
OF TWO OLD CHURCH SLAVONIC TEXTS OF THE CZECH ORIGIN
Summary
Second Church Slavonic Life of St. Wenceslas and St. Gregory the Greats Forty Homilies
upon Gospels belong to the most important Old Church Slavonic texts of Czech origin
(11th century). They both are translated from Latin originals and some notable correspondences in the vocabulary and in the translation method make many philologists speculate about a
possibility that this two texts come from the same cultural center in Bohemia (a school?) or
even from the same translator. It is difficult to solve this problem, but selected words described
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in this article seem to support the hypothesis. They are especially Old Church Slavonic words
known exactly from this two texts (in some cases translating the same Latin original), and
among them a group of nine compound words (Old Church Slavonic neologisms) with components tvr7do and *sta-/*stoja-.
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ADORDINAÈNÍ SPOJENÍ VÌT
V JAZYCE SOUÈASNÉ ÈESKÉ PSANÉ URNALISTIKY
ANDREA VOLENCOVÁ
0. V tomto pøíspìvku se chceme pokusit o popis adordinaèních spojení vìt, která se vyskytují v jazyce souèasné èeské psané urnalistiky. Pokládáme je za svébytný souvìtný typ, který
pøedstavuje efektivní prostøedek umoòující zvládnout vysokou informaèní nasycenost urnalistického textu a zároveò zachovat jeho snadnou srozumitelnost. Zkoumání souvìtí
s adordinaènì spojenými vìtami zakládáme na 445 dokladech excerpovaných z internetových
podob celostátních deníkù Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Právo a Hospodáøské noviny
v rozmezí 19. 3. 200123. 3. 2001.1
1. V jazykovìdné literatuøe není monost adordinaèního spojení vìt pøijímána bezvýhradnì:  to talk about apposition of units other than noun phrases makes the concept of
apposition too weak. Such apposition-like constructions will be treated as exceptional
(Quirk 1985, s. 1308).
Naproti tomu Hlavsa (1986), dovádìje do dùsledkù milauerovo chápání adordinace jako
vztahu iroké totonosti2 prosazuje, aby adordinaèní spojení vìt konstituovalo také zvlátní
typ souvìtný a nebylo, na základì formálních kritérií, pøiøazováno k souvìtí souøadnému èi
podøadnému.3
V Mluvnici èetiny 3 (1987) se ji adordinaèní spojení vìt povauje za samostatný souvìtný typ, zaloený na potenciální koreferenci propozic:  druhá vìta oznaèuje v zásadì toté
(tj. tentý jev skuteènosti) jako vìta první, avak tuto skuteènost pojmenovává jiným zpùsobem, jinými slovy a tím ji zaøazuje do jiné tøídy jevù nebo vytýká její podtøídy, uvádí nìjakou její
dalí charakteristiku. Komunikativním smyslem adordinace je tedy pøinést o daném jevu nìjakou informaci navíc a tím jej lépe osvìtlit (Dane a kol. 1987, s. 470).
Pøi takové charakteristice adordinaèního spojení výrazù a vìt, resp. nìkolika vìt je vak
tøeba brát v úvahu, e v pøípadì propozic nelze hovoøit o koreferenci v tém smyslu jako
u lexikálních výrazù. Propozice, na rozdíl od nominálních výrazù oznaèujících jednotlivé jevy
skuteènosti jako samostatná a jasnì vyhranìná fakta, toti pøedstavuje predikátovo-participantní
strukturu, která je mylenkovým zpracováním urèitého komplexního úseku skuteènosti. V pøípadì
adordinaènì spojených vìt se tedy jedná o jejich potenciální obsahovou totonost.
Stanovisko, e propozice na rozdíl od lexikálních jednotek ádnou referenèní hodnotu nemá,
jednoznaènì ve své práci zastává Meyer (1992). Zároveò vak v souvislosti s kataforickým
odkazováním nominální fráze k adordinaènì pøipojené vìtì pøipoutí, e tu s výhradami lze
o potenciální koreferenci hovoøit: Because a referential relation exists between the two units
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in this kind of apposition, this semantic relation is somewhat similar to the relation of coreference.
However, because the second unit has no referring value, here does not exist true identity of
reference between the two units. Hence, these appositions are not semantically as appositional as
appositions whose units are coreferential (Meyer 1992, s. 90). Pøi tøídìní adordinaèních spojení
tedy dùslednì rozliuje mezi referencí a významem a sémantické vztahy mezi adordinaènì
spojenými propozicemi dìlí na referenèní a nereferenèní.4
A se ji monost referenèního uití vìt pøipoutí èi nikoli, problémem zùstává, na základì
èeho je spojení vìt chápáno jako adordinaèní. Podle Mluvnice èetiny 3 pøispívají ke správné
interpretaci mj. lexikálnì-sémantiètí èinitelé jako je synonymie, hyponymie a hyperonymie.5
Jednoznaèná kritéria a gramatická omezení vak stanovit nelze.
2. Základním výrazovým prostøedkem adordinace je asyndeton, které vedle parataxe
a hypotaxe povaujeme za jeden ze zpùsobù vyjádøení mezivìtných významových vztahù.
Na rozdíl od explicitního syndetického spojení pomocí souøadicích a podøadicích spojek
a vztaných výrazù vak asyndeton pøedstavuje výrazový prostøedek pouze implicitní, který
na rovinì syntaktické formy o významovém pomìru spojených vìt nic nevypovídá. Pøi popisu
adordinaèních spojení proto vycházíme ze sémantických vztahù mezi propozicemi. Na základì
jejich tøídìní v Mluvnici èetiny 3 (1987) dìlíme adordinaènì spojené vìty na dvì základní
skupiny podle toho, zda jsou jejich propozice ve vztahu sémantické paralelnosti, nebo zda se
jedna propozice vztahuje k obsahu nominálního výrazu propozice jiné.
3. Sémanticky paralelní propozice ve vztahu adordinaèním se rùzným zpùsobem vztahují
k tému úseku skuteènosti, a tak k popisované skuteènosti pøidávají dalí charakteristiky. Adordinace mùe být buï prostá, nebo zdùvodòující.
3.1 Adordinaci prostou lze rozdìlit do ètyø podskupin na objasnìní obsahu pøedcházející
vìty jinými slovy, výèet, sumarizaci a rektifikaci.
3.1.1 Vyjadøují-li propozice tou skuteènost z rùzných hledisek pomocí odliných lexikálních prostøedkù, pøedstavuje jedna vùèi druhé konkretizaci, parafrázi, vysvìtlení, urèení zpùsobu nebo citaci.
V excerpovaných souvìtích druhá vìta nejèastìji konkretizuje vìtu první, tj. pøináí pøesnìjí vyjádøení obsahu vìty pøedcházející: Od kvìtna se pùsobitì laboratoøe zúí, bude smìt
analyzovat odbìry pouze z domácích sportovních podnikù. (Právo, sport, 22. 3. 2001).
V pøípadì, e je predikát první vìty omezen adverbiálním urèením, vztahuje se konkretizující
propozice zejména k významu tohoto adverbia (resp. adverbiálního substantivního výrazu):
Praané hráli jednodue, ze zabezpeèené obrany vyráeli k brejkùm a kdy se ocitli v tísni,
vyhodili puk daleko od Málkovy svatynì. (Právo, sport, 20. 3. 2001).
Je-li predikát první vìty vyjádøen verbonominálnì spojením pomocného slovesa být
s adjektivem, stojí toto adjektivum vdy tìsnì pøed vìtou následující a do urèité míry k ní
odkazuje. Je zde patrná souvislost s adordinaèním vztahem mezi nominálním výrazem a k nìmu
vztaenou propozicí (viz 4.1.1). Rozdíl spoèívá pouze v tom, zda se pøíznak substantivu v první
vìtì pøisuzuje aktuálnì prostøednictvím verbonominálního predikátu èi neaktuálnì v podobì
kongruentního atributu: Výsledky výzkumu spotøebitelské dùvìry byly doposud smíené: ukazovaly na ztrátu optimismu, ale ne na kolaps. (Lidové noviny, ekonomika, 21. 3. 2001).6
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V nìkterých pøípadech dochází k tomu, e se první vìta významovì vyprazdòuje, a ve vìtí
míøe tak kataforicky odkazuje k významovì urèitìjí vìtì následující, která se stává nositelkou
hlavní informace: Názory se lií  podle agentury Reuters pípaly telefony tøikrát, reportér AP
øíká, e dvakrát. (Mladá fronta, zahranièí, 22. 3. 2001). U predikátù vyjádøených verbonominálnì nebo adverbiálnì urèených plní kataforickou funkci zejména tato adjektiva, resp. adverbia:
Hlavní problém vak spoèívá jinde: jde jetì vùbec na umavì o boj proti kùrovci, nebo se
jakákoli zdejí kalamita stává jen vítanou záminkou k tìbám  pøíroda nepøíroda?(Lidové
noviny, horizont, 20. 3. 2001).
V pøípadì parafráze opisuje druhá propozice skuteènost vyjádøenou propozicí první jiným
zpùsobem, avak nepøináí o ní ádné nové, konkrétnìjí informace. Daná skuteènost je podruhé vyjádøena buï synonymním vyjádøením: Nevíme, blí neznáme, kroutili hlavou vichni
dotázaní. (Právo, 1strana, 19. 3. 2001), anebo popøením opaèného tvrzení: Byl v poøádku, nic
mu nechybìlo. (Právo, kronika, 24. 3. 2001).
Parafráze je nìkdy motivována potøebou zmìnit vìtnou strukturu, aby ke sdìlení ve vìtì
první mohly být pøipojeny doplòující, zpøesòující informace. V takových pøípadech se vìtinou
spojuje s konkretizací: Zachoval vak mlèenlivost, nechtìl prozradit, jaké má s bývalým kapitánem zámìry. (Lidové noviny, sport, 22. 3. 2001).
Má-li druhá vìta charakter vysvìtlení, proniká mezi propozicemi vztah kauzální: Justice
vak nepolíèila jen na Krenze: spolu s ním dostali tresty i dalí nìkdejí èlenové nejvyího
stranického vedení  politbyra bývalé východonìmecké komunistické strany Günter Schabowsku a Günter Kleiber. (Právo, téma, 19. 3. 2001).
Druhá vìta mùe také oznaèovat zpùsob, jakým se naplòuje dìj vyjádøený ve vìtì první.
Mezi propozicemi pak proniká pøísloveèný vztah zpùsobový: Potom se ale majitel rozhodl
etøit: propustil uklízeèku a servírky musely zvládnout ke své práci i úklid. (Lidové noviny,
ekonomika, 20. 3. 2001).
K vìtám adordinaènì objasòujícím obsah jiné vìty lze volnì pøiøadit taková spojení uvozovací vìty s citací (pøímou øeèí), v nich uvozovací vìta jinými slovy vyjadøuje obsah pøímé øeèi:
Jeho stranický kolega Vilém Holáò je ale pøesvìdèen, e vztahy mezi komorami se ji zlepily:
Ze zaèátku existence se Snìmovna na Senát dívala skrz prsty, ale dnes ho bere mnohem
vánìji a jeho produkty nezamítá mahem jako døív. (Právo, téma, 21. 3. 2001).
Explicitní lexikální prostøedky poukazující na sémantický vztah adordinaènì spojených vìt,
z nich jedna jinými slovy objasòuje obsah druhé, se v excerpovaném materiálu objevují jen
výjimeènì. Jedná se o vìtu t o z n a m e n á pokleslou ve spojovací prostøedek (v podobì
zkratky t z n.) a výraz t e d y: ÈEZ Faganovi dokonce splnil i jeho nejvìtí pøání, tedy ukázal
mu místnost, kde se skrývá temelínský archiv, vèetnì dokumentù, které právník poaduje a
které jsou dosud chránìny obchodním tajemstvím. (Lidové noviny, domov, 21. 3. 2001).
Pravidelnìjím a prùkaznìjím vodítkem k chápání vìt jako obsahovì se vzájemnì objasòujících jsou vztahy mezi lexikálními jednotkami v nich obsaenými. Jedná se zejména o vztahy
synonymie, hyponymie a hyperonymie nebo opakování slov: Jen o nìco ménì nehod se stalo
na Chebsku, sokolovská policie vyjela k pìti nehodám. (Lidové noviny, domov, 22. 3. 2001).
Vyuívá se té prostøedkù kataforického, pøípadnì anaforického odkazování.
Ukazatelem obsahové totonosti se mùe stát i paralelní vìtná stavba. Ve vìtinì pøípadù
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vak sémantický vztah mezi propozicemi vyplývá pouze ze vzájemného obsahového pomìru
vìt a lexikálních jednotek v nich obsaených.
3.1.2 V pøípadì výètu se adordinaèní skupina skládá jednak ze souhrnného oznaèení,
jednak z výètu jeho jednotlivých prvkù. V pøípadì, e jsou mnoina a vytèené prvky identické,
jedná se o výèet úplný. Je-li mezi nimi identita jen èásteèná (inkluze), jde o výèet neúplný.
U sémanticky paralelních propozic ve vztahu adordinaèním uvaujeme o výètu jen tehdy,
jsou-li jak souhrnné oznaèení mnoiny, tak jednotlivé èleny výètu vyjádøeny samostatnými
propozicemi. Jednoznaèné urèení úplnosti výètu je moné jen tehdy, je-li souhrnné oznaèení
doprovázeno kvantifikátorem, který explicitnì udává poèet èlenù v mnoinì. Kvantifikace vak
ve vìtách formálními prostøedky závaznì signalizována není a mnohdy ji vùbec nelze urèit.
Naproti tomu výèet neúplný bývá signalizován explicitními lexikálními prostøedky nebo alespoò jednoznaènì vyplývá z obsahového pomìru vìt èi lexikálních prostøedkù v nich uitých.
K výètu úplnému øadíme ta souvìtí, u nich scházejí formální, pøípadnì významové indikátory neúplnosti výètu, i kdy povaha výètu v tìchto pøípadech zùstává nejistá: ivel øádil
zejména v Dolních Rakousích: v okrese Zwettl usmrtil v lese 74letou enu 40 metrù vysoký
smrk, v Kremsu zasáhla vyvrácená lípa dvì kolaèky ve vìku 14 a 15 let. (Právo, zahranièí,
20. 3. 2001).
Výèet neúplný tvoøí uvedení jednoho a n-1 prvkù mnoiny. Podle vztahu vytèených èlenù
k souhrnnému oznaèení se dìlí na exemplifikaci, partikularizaci a vylouèení.
V pøípadì exemplifikace uvádí druhá sloka adordinaèní skupiny jeden nebo nìkolik prvkù
mnoiny jako pøíklad, který má souhrnné oznaèení v první èásti skupiny ilustrovat. Tento vztah
nemusí být signalizován specializovanými prostøedky: Konec Miru ovem jiným nahání hrùzu: mnozí Australané a Japonci se bojí, aby trosky místo do odlehlých vod jiního Pacifiku
nespadly na jejich mìsta a vesnice. (Lidové noviny, zahranièí, 21. 3. 2001). Exemplifikace se pak
vyrozumívá z obsahového pomìru výètu k souhrnnému oznaèení, a to èasto i na základì vzájemných významových vztahù lexikálních jednotek. Druhá èást adordinaèního spojení vak
vìtinou bývá explicitnì uvozena, zejména pøíslovci t ø e b a, j e n, n a p ø í k l a d: V posledních
mìsících to nejsou první pøípady  napøíklad Komerèní bance vláda udìlila koncem loòského roku garanci na úvìr 2,5 miliardy korun pro Èeské dráhy, èím banka získala naprosto
bezrizikový úvìr  ani by se musela utkat s konkurencí ve výbìrovém øízení. (Mladá fronta,
ekonomika, 23. 3. 2001), ale i výrazy m i m o j i n é, z t o h o nebo zájmenem n ì k t e r ý.
Pøi partikularizaci se v druhé èásti adordinaèní skupiny vytýká takový prvek dané mnoiny,
který je povaován za významnìjí ne prvky ostatní. Zjitìným partikularizaèním výètùm
pøedchází zdùrazòovací èástice p ø e d e v  í m: Tato otázka není nová, aktuální byla pøedevím po roce 1945. (Lidové noviny, titulní, 20. 3. 2001) a superlativy adjektiva v e l k ý a adverbií
mnoho a èasto.
Vylouèení uvádí ty èleny, pro které souhrnné oznaèení neplatí. Ve zjitìných výètech je
uvozeno substantivem v ý j i m k o u a pøíslovcem j e n: Semice na tom byly podobnì, jen pøi
dalekonosné ránì Miloty musel Èiinský na zem. (Mladá fronta, sport, 19. 3. 2001).
3.1.3 Pøedchází-li výèet pøed souhrnným oznaèením, jedná se o sumarizaci. V jediném zjitìném dokladu je shrnující výpovìï uvozená pøíslovcem z k r á t k a: Kritici opakovali stále
dokola, jak Gstrein skvìle ovládá jazyk, s jak obdivuhodnou jistotou vypráví, jak
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nael svùj nezamìnitelný tón, zkrátka jak je povídka umìlecky zdaøilá. (Právo,
salon, 22. 3. 2001).
3.1.4 K prosté adordinaci lze na základì vztahu iroké synonymie øadit i rektifikaci. Druhá
sloka adordinaèní skupiny pøi ní zpøesòuje pøedcházející vyjádøením v dané situaci vhodnìjím èi výstinìjím. Ve zjitìném pøípadì je uvedena výrazem r e s p e k t i v e : Editoøi se nelekli
ani textù nejkontroverznìjích, jako jsou èlánky o panìlské obèanské válce; navíc
s odstupem èasu se ukazuje, e Durychovo stanovisko, které ve 30. letech popudilo vìtinu
èeské veøejnosti, nebylo a tak extrémní a od historické pravdy vzdálené, jak se zdálo tehdy,
respektive: e bylo od historické pravdy vzdáleno napravo asi o tolik, o kolik bylo mínìní
levicových a liberálních intelektuálù vzdáleno od tée pravdy nalevo. (Mladá fronta,
kultura, 20. 3. 2001).
Druhem rektifikace je korektura. Druhá sloka adordinaèní skupiny pøedstavuje opravu,
která pozmìòuje pùvodní význam tak, e vyjadøuje odlinou skuteènost. Ve zjitìném pøípadì
je uvozena výrazem t e d y: U esté desetiletí se probírá stohy ádostí cizincù a doporuèuje
(vìtinou tedy spíe nedoporuèuje) svému éfovi, aby se ten èi onen zahranièní adatel stal
èeským obèanem. (Lidové noviny, téma, 23. 3. 2001).
3.2 V pøípadì adordinace zdùvodòující lze obsah druhé vìty chápat jako zdùvodnìní sdìlení obsaeného ve vìtì pøedcházející. První vìta obsahuje buï sdìlení nehodnotící, nebo
hodnotící.
V prvním pøípadì druhá propozice první zároveò konkretizuje a zdùvodòuje: Podle informací Petrobrasu se zatím daøí odvrátit rozsáhlou ekologickou katastrofu, ropná skvrna
nyní zabírá asi ètrnáct ètvereèních kilometrù. (Právo, zahranièí, 23. 3. 2001).
Ve druhém pøípadì pøedstavuje druhá propozice konkretizaci a vysvìtlení hodnocení obsaeného v propozici pøedcházející: Neformální duch vládne i na chodbách: pøestoe je v budovì
zakázáno kouøit, na mnoha místech jsou popelníky. (Lidové noviny, téma, 23. 3. 2001). Hodnocení v první vìtì mùe být té vyjádøeno adverbiálním zpùsobovým urèením nebo adjektivem,
které je souèástí verbonominálního predikátu. Adordinaènì pøipojená propozice se pak vztahuje zejména k významu tohoto adverbia, resp. adjektiva: Domácí hráli hodnì odevzdanì,
v první tøetinì vyslali na branku soupeøe pouhé dvì støely. (Právo, sport, 24. 3. 2001).
Adordinaènì zdùvodòující vztah není v excerpovaném materiálu signalizován ádnými explicitními lexikálními prostøedky. Vyrozumívá se z obsahového pomìru vìt a k jeho správnému
pochopení v nìkterých pøípadech pøispívají té významové a referenèní souvislosti mezi uitými lexikálními jednotkami.
4. Nominální výraz a propozice, které stojí ve vztahu adordinaèním, se rovnì vztahují
k tému úseku skuteènosti, a tak ho z rùzných hledisek charakterizují. Na základì toho, zda
druhá sloka adordinaèní skupiny vyjadøuje obsah nominálního výrazu jinými slovy nebo
výètem, rozliujeme zpøesnìní nominálního výrazu v pøedchozí vìtì a výèet specifikující souhrnné oznaèení.
4.1 Nominálním výrazem, jeho obsah je zpøesòován v následující propozici, mùe být jakékoli
slovo se syntaktickou funkcí substantiva. V excerpovaných souvìtích se jedná o substantivum,
substantivizované adjektivum, substantivní zájmeno nebo substantivní èíslovku.
4.1.1 Substantivum jako nominální sloka adordinaèní skupiny mùe být nedeterminované,
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nebo determinované. Na zpùsobu jeho rozvití pak závisí míra obsahové totonosti mezi ním
a zpøesòující propozicí.
Nedeterminovaná substantiva jsou buï významovì urèitá: I kdy smysl a okolnosti vzniku
tohoto zákona zùstanou navdy utajeny, alespoò se mùe chlubit rekordem  ji 150 let jej
nikdo neporuil. (Právo, zahranièí, 24. 3. 2001), nebo pomìrnì obecná, vyadující obsahové
doplnìní (o t á z k a, v ý z v a, i n s t r u k c e; n á p i s, t i t u l e k, v z k a z; d o h o d a, o b a v a
aj.). V excerpovaných souvìtích má toto doplnìní podobu citace èi parafráze, které zachovávají pùvodní slovesnou osobu a tvary zájmen: Trochu vzruení vzbudila jen skupina esti bizarních zelených masek, které k demonstraci pøicházely z dolní èásti Václavského námìstí
s transparentem: Tady vládneme my. (Lidové noviny, domov, 21. 3. 2001). V pøípadech, kdy
zpøesòující výpovìï ztrácí rysy pøesné citace, jedná se o pøechod ke vztahu determinaènímu.
Chápání vztahu jako adordinaèního je pak zaloeno na existenci pauzy mezi slokami skupiny
a jejím odpovídajícím grafickým vyznaèením (dvojteèka, pomlèka): Proto je namístì otázka:
kdo byl v BIS (a ve FBIS a také FIS, jetì souèásti vnitra) odpovìdný za to, e byl Huèín do
kontrarozvìdky vùbec pøijat? (Právo, komentáøe, 23. 3. 2001).
Determinovaná substantiva jsou zpravidla významovì urèitìjí a adordinaènì pøipojená
propozice se tak stává ménì nezbytnou pro celkový smysl souvìtí.
Substantivum determinované adjektivním èi subjektivním atributem je dostateènì významovì i referenènì urèité a adordinaènì pøipojená propozice tedy pøináí pouze doplòující
informace: Makedonská krize vak má dopady pøímo na chod Bruselu  poprvé v dìjinách
NATO a unie navtívil vèera éf aliance jednání ministrù zahranièí EU. (Mladá fronta, zahranièí, 20. 3. 2001).
Je-li substantivum determinováno hodnotícím adjektivem, pøináí propozice vysvìtlení
uvedeného hodnotícího stanoviska, a je proto ménì postradatelná: Zde se opravdu povedl
oponentùm samotné existnce UNAP husarský kousek: jejich spojenci se stali ortodoxní
ochránci pøírody, kteøí se v roce 1999 proslavili úvahami, e je lepí UNAP nechat celý
serat kùrovcem, a bránili vlastními tìly sanaci kùrovcem napadených stromù. (Lidové noviny, horizont, 20. 3. 2001).
Substantiva s malou intenzí se èasto spojují s adjektivy odkazujícími k jiné skuteènosti
nebo k jiné èásti sdìlení. Odkazování k jiné skuteènosti je v excerpovaných souvìtích zaloeno na významovém vztahu podobnosti (p o d o b n ý, s p o l e è n ý, d o s a v a d n í), rozdílnosti
(j i n ý, o p a è n ý) a adice (d a l  í): Dnes ho vak èekají dalí pøekáky: ÈEZ nehodlá
právníka do areálu pustit. (Mladá fronta, 1strana, 20. 3. 2001). Adjektiva odkazující v rámci
textu výraznì poukazují k adordinaènì pøipojené propozici jako významovému jádru sdìlení:
Podívejme se na následující scénáø: A pøípad Temelín bude vedle jiných pøípadù leet rok
a pùl na soudu nejnií instance, Fagan poprvé znejistí. (Mladá fronta, názory, 23. 3. 2001).
Substantivum determinované atributivní vztanou vìtou je dostateènì významovì i referenènì urèeno, adordinaènì pøipojená propozice tedy pøináí pouze dodateèné doplòující informace: Spoleènost vak není registrována v Rusku, tudí pouívá úèet zastupitelského úøadu
v Moskvì, neplatí ruským úøadùm danì a vyuívá výhodu, která náleí jen diplomatickým misím
 nakupuje neproclené a nezdanìné zboí. (Mladá fronta, 1strana, 20. 3. 2001).
Substantivum mùe být determinováno také zájmenem, které vzhledem k oznaèované skuteènosti plní funkci determinaèní a ve vztahu k ostatnímu textu funkci odkazovací. Jednak
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zuuje extenzi substantiva na jediný konkrétní denotát, pøípadnì omezenou mnoinu denotátù,
jednak odkazuje k zpøesòující propozici.
V excerpovaných souvìtích se objevují demonstrativa t e n, t e n t o, identifikátor t ý 
a posesiva s v ù j a n á . Ukazovací zájmena plní ve zjitìných pøípadech pøevánì jen
odkazovací funkci v rámci textu: Pro mì je vak nejdùleitìjí tato informace: k výtvarnému
umìní se zøejmì v Èechách v nìkterých pøípadech mùe vyjadøovat kadý nýmand, který se o
jím kritizovaném dílu dozví pouze z doslechu. (Mladá fronta, názory, 23. 3. 2001). Identifikátor
t ý  specifikuje denotát na základì jeho identity v rùzných souvislostech, zájmena pøivlastòovací pak podle jeho pøináleitosti nìkomu èi nìèemu: Evropská unie vùèi Irsku zavede tá
bezpeènostní opatøení jako pøedtím vùèi Francii a Nizozemsku: uvalí embargo na dovoz
ivého dobytka z celého Irska a import tepelnì neoetøeného mléka, masa a kùí ze zasaeného území. (Právo, 1strana 23. 3. 2001).
Substantivum mùe být dále determinováno èíslovkou, která vzhledem k oznaèované skuteènosti plní funkci kvantifikaèní a ve vztahu k ostatnímu textu funkci odkazovací. Jednak
konkretizuje poèet denotátù, k nim se substantivum vztahuje, jednak odkazuje k zpøesòující
propozici.
V excerpovaných souvìtích vyjadøuje èíslovka význam jedineènosti, tedy omezuje extenzi
substantiva na jediný denotát. Jedná se o solitérní èíslovky j e d e n, j e d i n ý a øadovou èíslovku
d r u h ý: Aèkoli pro vládu z toho plyne jetì jedna výhoda: mùe se pokrytecky tváøit, e danì
jsou u nás nízké, vdy zbytek u je jenom pojitìní. (Lidové noviny, názory, 21. 3. 2001).
Extenzi substantiva omezují v excerpovaném materiálu té pøíslovce j e n a p o u z e. Ve zjitìných
pøípadech se pojí se substantivem v jednotném èísle a zuují jeho extenzi na jediný denotát:
Svùj postoj oznaèil pouze slovem: Uvidíme  (Právo, zpravodajství, 22. 3. 2001).
4.1.2 V pøípadì substantivizovaného adjektiva závisí míra obsahové totonosti s adordinaènì pøipojenou propozicí na intenzi adjektivního výrazu.
V excerpovaných souvìtích se vyskytují substantivizovaná adjektiva hodnotící a adjektiva odkazující k následujícímu textu, která k adordinaènì pøipojené propozici více èi ménì odkazují: V kostce jde v kauze Èeský dùm o následující: na základì rozhodnutí vlády ministerstvo
zahranièí pøestalo spravovat desetipatrový dùm v centru Moskvy a dohodlo se se správci
budovy, e narychlo zaloí firmu Hotel Èeský dùm, která následnì s ministerstvem uzavøe
smlouvu o pronájmu. (Mladá fronta, 1strana, 20. 3. 2001).
4.1.3 Ze substantivních zájmen se v excerpovaných souvìtích v pozici nominálního výrazu vyskytují zájmena ukazovací, neurèitá, tázací a pøivlastòovací. Jejich funkcí je prostøednictvím deixe identifikovat oznaèovanou skuteènost a umonit, aby k ní mohl být ostatní text
referenènì vztaen. Kontextovì deiktická funkce se projevuje ve schopnosti odkazovat v textu
kataforicky i anaforicky.
Z demonstrativ jsou doloena zájmena t o a t o t o: Ransmayr postup obrátil a zaèal vyprávìt
od vrcholù civilizace k jejímu zániku  není ani toto paralela k rakouskému pochopení sebe
sama, které je syceno odpovídajícími historickými zkuenostmi? (Právo, salon, 22. 3. 2001).
Z neurèitých zájmen se v excerpovaných souvìtích vyskytuje kataforické n ì c o a c o s i,
v neurèitém netázacím významu je doloeno té tázací zájmeno c o: Co mì jetì napadlo 
máme takových krásných èeských národních písnièek, ale za celý den nic takového v televizi
neuslyím, nenajdu. (Právo, téma, 23. 3. 2001).
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Pøivlastòovací zájmeno s v ù j se objevilo v substantivizované podobì v pøedlokovém
spojení p o s v é m : Ministerstvo tento problém vyøeilo po svém: smlouvu za stát podepsal Zdenìk Will, který pøedtím pùsobil v dozorèí radì Hotel Èeský dùm. (Mladá fronta,
domov, 20. 3. 2001).
4.1.4 Co se týká substantivních èíslovek, je v excerpovaném materiálu v pozici nominálního výrazu doloena solitérní èíslovka j e d e n a její významová varianta j e d i n ý: Jedno vak
Kavan øekl jasnì  a v tom dost souznìl s názory Bruselu: unie se musí opírat o demokracii,
o právní stát, o výkonnou sociálnì-trní ekonomiku a také o silné evropské orgány. (Mladá
fronta, názory, 20. 3. 2001). Omezení extenze na jediný denotát mùe být u obou èíslovek
zdùraznìno omezovacím pøíslovcem j e n. V jednom pøípadì se objevila øadová èíslovka t ø e t í
ve spojení s kataforicky odkazujícím demonstrativem t o.
4.2 O výètu specifikujícím souhrnné oznaèení vyjádøené nominálním výrazem uvaujeme
tehdy, jsou-li jeho jednotlivé sloky vyjádøeny samostatnými propozicemi. Jednoznaèné rozliení výètu úplného a neúplného je moné jen tehdy, je-li souhrnné oznaèení kvantifikováno
základní urèitou èíslovkou nebo totalizátorem, které vyjadøují buï urèitost, nebo úplnost poètu. Naproti tomu kvantifikace indefinitem nebo determinace adjektivem s deiktickou funkcí
(n á s l e d u j í c í, d a l  í, j i n ý) jednoznaènou informaci o charakteru výètu nepodává.
Explicitním ukazatelem úplnosti je ve zjitìných pøípadech základní èíslovka d v a a totalizátor
v  e: Zpìvák posbíral ve, co mohl: je vokalistou roku, má nejlepí desku Illustratosphere i
nejlepí videoklip. (Mladá fronta, kultura, 19. 3. 2001). Význam úplného mnoství má té substantivum s o u h r n.
Výèet co do úplnosti neidentifikovaný následuje po neurèité èíslovce n ì k o l i k, po
adjektivech s kataforickou deiktickou funkcí n á s l e d u j í c í, d a l  í a po alterátoru j i n ý: Lidé
z Èeské spoøitelny, u ní má zaveden úèet vìtina drobných klientù v zemi, ovem poukazují
na dalí vlivy, které hospodaøení banky vrátily do plusu: bilanèní suma meziroènì stoupla
z 338 na 438 miliard korun, vklady v loòském roce stouply o 13 procent na 357,5 miliardy
korun a stále více klientù se zaèalo orientovat na tzv. elektronické bankovnictví. (Lidové
noviny, ekonomika, 23. 3. 2001). Význam neurèitého mnoství má také substantivum ø a d a.
5. Nevyplývají-li mezipropozièní sémantické vztahy dostateènì zøetelnì z obsahového
vztahu vìt, jejich syntaktické výstavby nebo lexikálních prostøedkù v nich uitých, mùe být
jejich interpretace nejednoznaèná.
V rámci adordinaèních vztahù existuje plynulý pøechod mezi vysvìtlujícím objasnìním pøedchozí propozice a adordinací zdùvodòující.
Adordinaèní zpøesnìní obsahu pøedcházející vìty se v nìkterých pøípadech blíí rozvití
koordinaènímu, adordinace zdùvodòující a adordinaèní vysvìtlení obsahu vìty pøedcházející
mùe pøecházet ke vztahu kauzálnímu.
Propozice objasòující obsah pøedcházející propozice zpùsobem jeho naplòování se stýkají
se subordinaèním vztahem zpùsobovým, neostrá je té hranice mezi propozicí vztahující se
k významovì obecnému substantivu a vztahy determinaèními.
Ve vech uvedených pøípadech se jedná o pøechody mezi vztahy významovì si blízkými,
take nejasnost jejich interpretace nepøedstavuje pøekáku pro jejich porozumìní. Tam, kde se
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významový vztah mezi propozicemi ztrácí, jedná se o juxtapozièní spojení vìt. Zvlátì adordinaèní zpøesnìní pøedcházející propozice mùe nabývat povahy juxtapozièního dodatku.
6. Adordinované propozice rùzným zpùsobem vyjadøují tou skuteènost a tak o ní pøináejí
dalí informace. První propozice èi nominální výraz v ní obsaený vyjadøují obecnìjí informaci, která je v následující propozici zpøesòována, osvìtlována èi zdùvodòována. Tímto zpùsobem je zároveò zajitìna snadná vnímatelnost textu. První propozice má charakter expozice,
která pøedjímá vlastní jádro sdìlení obsaené v propozici následující. Adordinaèní spojení pro
svou charakterizaèní schopnost nacházejí uplatnìní zvlátì ve zpravodajství, výjimkou vak
nejsou ani v ostatních rubrikách.
POZNÁMKY
1
2
3
4
5
6

U deníku Právo do 24. 3. 2001.
Adordinaèní spojení vìt nazývá milauer apozicí pøívìtnou (srov. milauer 1969, s. 354).
Srov. Hlavsa 1986, s. 188; na specifiènost adordinaèního spojení vìt upozoròuje té Hrbáèek 1972,
s. 227n.
Srov. Meyer 1992, s. 58n, 65n.
Srov. Dane a kol. 1987, s. 420.
Srov. s tím významovì shodné souvìtí, kde se v první vìtì adjektivum smíené spolu se substantivem
výsledky stává objektem slovesa a nominálním výrazem, který je adordinaènì zpøesòován následující
vìtou: Výzkum spotøebitelské dùvìry pøinesl smíené výsledky: ukazovaly na ztrátu optimismu, ale ne na
kolaps.
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ADORDINATIVE CONNECTION OF SENTENCES
IN CONTEMPORARY CZECH WRITTEN JOURNALESE
Summary
0. The article deals with the apposition of sentences as a special kind of complex sentence.
In todays Czech written journalistic language it serves to express quantity of new informations in a simple and comprehensible way. The description of these constructions is based on
445 excerpts from Czech newspapers.
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1. In the linguistic literature the possibility of the apposition of sentences is not assumed
unanimously. There is also no agreement about the referring value of sentences.
2 . The apposition is expressed by means of asyndeton. That is why its description is based
on semantic relations between propositions. According to Mluvnice èetiny 3 (1987) there are
two types of the apposition of sentences  either the two propositions are semantically parallel, or the proposition refers to the content of the preceding noun phrase.
3. The apposition of propositions semantically parallel can be either simple, or justifying.
The simple apposition comprises explanation of the content of the previous sentence in other
words, enumeration, summmary and rectification. The explanation subdivides to concretization, paraphrase, explanation, adverbial of mode and quotation. The enumeration is either comprehensive, or incomprehensive. The latter one subdivides to exemplification, particularization
and exclusion.
4. A proposition appositionally referring to the content of the preceding noun phrase
specifies it either in other words, or by means of enumeration. Any word which is a syntactic
noun may occur in the noun phrase position.
5. If the semantic relation between the sentences in apposition is not consequent of their
content, syntactic structure or lexical units that they contain, its interpretation may be ambiguous but it usually does not affect the comprehension.
6. Sentences in apposition express twice the same fact and thus give more information
about it. Because of their characterization they occur particularly in the newscast but also in
other columns.
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K NÌKTERÝM SOUVISLOSTEM
ALDOVA POJETÍ KLASICISMU Z POÈÁTKU DESÁTÝCH LET
HANA BEDNAØÍKOVÁ
Stále do jisté míry otevøenou otázkou v dìjinách umìní je situovanost konceptu klasicismu,
monost jeho existence jako relativnì autonomní estetické kategorie v rámci obecnìjích historicko vývojových kontextù a jeho konkretizací v rámci dílèích umìleckých projevù jako nositelích jeho moných znakù.
Ve stupnici dílèích variant rozvrstvení významù a uívání tohoto oznaèení je mono uvaovat dokonce o deseti rùzných monostech.1 Ty nejdùleitìjí lze shrnout následovnì: v dìjinách
evropského estetického mylení je koncept klasicismu spojován s jistou kanonizující konvencí
antiky, pøièem za model antického protoklasicismu je povaována antická kultura 5. století pø.
n. l., tzv. doba Periklova, i kdy i zde existují dílèí diferenciace a nuancování daných historických pojmù. Historickou a diskursivní podmínìnost v tìchto souvislostech pak získávají rùzné
programové klasicismy zhruba od humanismu pøes francouzský klasicismus 17. století a
k variantám osvícenských modifikací klasicismu století osmnáctého. Koncept klasického mùe
rovnì fungovat jako jistý vývojový vrchol dané historické fáze. S tímto pojetím pracuje v dnes
ji klasickém díle Klasické umìní výcarský historik Heinrich Wölfflin. V rámci své koncepce,
která vychází z pøedstavy krystalizace, vývoje a následné transcendence forem, dochází Wölfflin k poznatku moné klasicizující fáze vývoje malíøství a sochaøství v rámci italské renesance,
pøièem ono klasicizující období reprezentuje poèátek cinquecenta (napøíklad v díle Andrey del
Sarto a zejména u Raffaela) a povlovný vývojový pøechod k barokizaci formy pak spatøuje
Wölfflin pøedevím v Michelangelovì sochaøském díle. A právì v malíøské a sochaøské produkci raného cinquecenta vymezuje Wölfflin základní znaky tzv. klasického slohu: klid, prostor,
hmota, velikost, zjednoduení, vyjasnìní, jednotnost a nezbytnost: Chceme-li naznaèiti pokrok filosofickými pojmy, mùeme øíci, e i tu vývoj znaèí zcelování a rozliování: kadý motiv
smí se objeviti jenom jednou, starobylá stejnorodost èástí má býti nahrazena vesmìs rozdílností a souèasnì se má rozliené sluèovati k jednotì, v ní by nemohl ádný dílek scházeti bez
úplného rozruení celku.2 V souvislosti s antikizujícím klasicismem, který je nìkdy pociován
jako nadèasový estetický ideál, pøichází Wölfflin se zajímavou hypotézou, týkající se estetické
recepce antického sochaøství v renesanci. Wölfflin se domnívá, e renesance zprvu vidìla
antiku barevnì: Renaissance vidìla antiku barevnì, dokud byla sama barevná a malovala
vechny antické památky, kdykoliv je umisovala na obrazech, polychromnì; od okamiku,
kdy touha po barvì se ztrácí, je vidìna i antika bíle, ale je nesprávné øíkati, e dala sama k tomu
popud.3 Tato zajímavá Wölfflinova hypotéza ponìkud vyvrací konvenèní a ustálenou tezi
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o dokonalé harmonizaci forem v antickém sochaøství, kterou renesance nepøebírá zcela mechanicky a od prvopoèátku.
Vyjmeme-li koncept klasicismu z vývojových souvislostí, mùe pøedstava klasièna v rámci
hodnotových a hodnotících kritérií fungovat rovnì jako norma, jako model jisté ideality, jako
nadèasová kulturní hodnota, ale právì ona exkluzivita, na èase nezávislá má svá úskalí. Klasicistní ideál zde reprezentuje nadèasovou míru  estetický model èi vzor hodný následování.
Toto pojetí se ovem v dìjinách kultury ve vývojové podmínìnosti objevuje také, a to napøíklad v tendencích k dogmatické normativitì tøeba u francouzských klasicistù, kdy do dùsledkù
aplikovaná Boileauova klasická forma se mùe stát nìèím sterilním. Pokud smìøuje tzv. estetický ideál k dokonalé vyváenosti (Ausgewogenheit) hrozí nebezpeèí jeho antiorganického znehybnìní a estetického schematismu.
Zhruba od konce devatenáctého století nabývá polarita klasickéantiklasické dalího významu, který ji poèítá s pøedstavou jisté konzervativní klasiènosti jako protikladu vùèi inovacím moderny, jak ji chápe avantgarda, která chce být antiklasická a protitradièní ji zcela programovì. Pøijmeme-li v tomto kontextu zajímavé Tatarkiewiczowo diferencující vymezení klasického
umìní vùèi tøem modalitám, kterými jsou antiorganická tendence v tzv. abstraktním umìní,
druhou modalitou je ztráta klasicistní rovnováhy ve zobrazovacích modelech barokního umìní
a tøetím pøípadem je absence racionality a disciplíny v rámci romantismu, lze potom uvaovat o
produktivním spojení hodnotové vertikály s èasovì a vývojovì podmínìnou perspektivou
horizontální.
V roce 1912 publikuje F. X. alda pomìrnì rozsáhlou esejizující studii Novoklasicism, v ní
reflektuje jednak novoklasicistní tendence, jak se objevují v dobových umìleckých a literárních smìrech, jednak si zde alda klade obecnìjí otázky, které jsou pøímo organicky podmínìny klasicistním kánonem. Novoklasicismus vak alda nikterak nechápe jako jeden z pevnì
konstituovaných dobových smìrù, spojovaných v evropském umìní napøíklad
s autonomistickými a proklamativními tendencemi tehdejí avantgardy, ostatnì tento typ zvnìjòujících klasifikací alda v té dobì odmítá. Dá se øíci, e aldovo pojetí, alespoò ve svých
premisách, vychází spíe z jisté obecné pøedstavy klasièna jako zákonitého vývojového principu. Nicménì v rámci svého výkladu podrobuje alda kritickému soudu urèitou povrchní
postromantickou konvenci, která vymezuje samotný kreativní proces jako tzv. inspirovaný
stav: Staví se poezie a umìní jako cosi pøírodnì volného, divokého, ryze bezdìèného a bezzámìrného.4 Tento koncept se podle aldova názoru stává zcela konvencí, floskulí, která ve své
vyprázdnìné podobì nabývá dokonce podoby estetického pøedsudku, co ve svých dùsledcích mùe znamenat dokonce deformaci objektivnì-kritického modelu vývoje umìní obecnì:
Zde hovoøí z lidí zcela urèitý historický ideál a postulát, který si vytvoøil o básníkovi a jeho
tvorbì program z druhé polovice 18. století a z 19. století  ovem rozplizlý ji, beztvarý a
zplotìlý, jak se dìje vdy literárním programùm a tezím, kdy vniknou do irokých polovzdìlaných vrstev.5 Jaké tedy bude v této souvislosti aldovo pozitivní vymezení klasiènosti jako
takové? Prvním znakem takto chápaného klasického modelu je racionalita a to, co alda oznaèuje jako metodu umìlecké práce. V rovinì rozliení mezi kvaziracionalitou a racionální organièností umìleckého díla jako funkèní totality to alda dokumentuje na pøíkladu naturalistických postupù u Zoly: Umìní nepokodila vìda, nýbr spíe pseudovìda a pseudovìdecká
fantastika jako u Zoly.6 Naopak postup estetické racionality se mùe stát nìèím pozitivnì
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organickým jako tøeba v pøípadì Flaubertovì: Vìdecká exaktnost byla tu korektivem romantiky a pøispìla podstatnì k vytvoøení románu jako umìleckého útvaru a uzavøené formy slovesné.7 Pøedstava klasického je tedy u aldy podøízena jisté organické racionalitì, v této souvislosti je vak zajímavé, do jaké míry bude do tohoto výchozího modelu zabudována pøedstava
tvùrèí individuality, pro aldu ostatnì tolik typická. Je evidentní, e klasicizující model kategorii
individuální originality ponìkud problematizuje, a nìkdy ji dokonce zpochybòuje. V tomto
ohledu alda hovoøí o kánonu tradice jako o tzv. kladné pùvodnosti, její souèástí je, a to v jisté
pozitivní podøízenosti, kadý tvùrce, romantická exkluzivita, její podstatou je vdy jistá odstøedivost, je z kánonu tradice takto chápané vylouèena. Tvùrèí individualita ovem podléhá i
dalím pøesahùm. Souèástí organicity umìleckého díla je étos, tedy to, co alda oznaèuje jako
hlubí mravní a volní èinitele. Zde, dá se øíci, dostává aldova døívìjí koncepce estetickoetické konvergence daleko rigoróznìjí podobu a aldùv dosti pøirozený a typický koncept
silné individuality se tak dostává kdy ne do rozporu, tak jistì do jisté napjaté pozice vùèi
normativním principùm. Racionální organon pak zasahuje i samotný tvùrèí akt, ten podléhá
pøedem stanoveným normativùm: Obraznost není planá a blábolivá fantastika. Obraznost jest
vysoká teoretická síla duevní, která má svou zákonnou metodu a metoda ta mimo jiné smìøuje
k nejvìtí ryzosti a vytøíbenosti.8
Ve druhé èásti studie se alda zabývá nìkterými novoklacistickými tendencemi v tehdejím
evropském kontextu. Ve Francii, jak konstatuje alda, jsou v té dobì novoklacistické tendence
spojeny pøedevím se jménem Maurice Barrèse, jeho pùsobení pøesahuje oblast ryze literární
smìrem k politickému konzervativizmu a tradicionalismu (otázka Barrèsových politických postojù bìhem Dreyfusovy aféry a za první svìtové války je vak nad rámec naeho tématu).
V Nìmecku smìøuje tehdejí novoklasicismus podle aldova názoru k akcentování tradice,
k historizujícímu pøehodnocování antiky a k jisté estetice monumentality (zejména v oblasti
výtvarného umìní a architektury). V následující teoretické rozpravì se alda podrobnìji vìnuje dvìma soudobým nìmeckým autorùm, spjatým s tendencemi novoklasismu  Samuelu Lublinskému a Paulu Ernstovi. V Lublinského práci Der Ausgang der Moderne z r. 1909 vidí alda
základní pokus o zhodnocení nìkterých vývojových pohybù v umìní a literatuøe 19. století. Do
okruhu moderny, kterou Lublinski vymezuje ponìkud íøeji ne jak ji chápe dnes ustavená
historická konvence, je zahrnuto v souvislé øadì prakticky ve, co je spojeno s romantismem a
neoromantismem. Moderna takto vymezená znamená pro Lublinského pøedevím estetickou
subverzi. Namísto jednotícího principu humanistického étosu, který vychází z pøirozené klasiènosti, se v rámci evropské moderny podle Lublinského prosazuje hledisko hypersenzitivní
individuality a tato perspektiva je pøíèinou následného rozkladu tzv. velkých forem, výsledkem
je ánrová hybridizace a silnì subjektivizovaná estetická kritéria. Étos a autoritu nadèasových
syntéz v umìní smazává optimistická dùvìra 19. století v evoluci. Podobná nostalgie po ztrátì
velkého celku charakterizuje také mylení Paula Ernsta. Ernstova studie Der Weg zur Form
vychází z analogické teze o tøítìní a atomizaci estetických hodnot, kterou Ernst aplikuje pøedevím na oblast soudobého dramatu. Podle Ernstova názoru byla klasická øecká dramatika ve
své pùvodní podobì zaloena pøedevím na pøedstavì tzv. harmonizace celku, kdy lidská
individualita v konfrontaci s mravním pøesahem nutnì podléhá. Jednotlivé modality tìchto
pøesahù se pak stávají zdrojem dramatického napìtí. Tato výchozí harmonizace se podle Ernstova názoru zaèíná naruovat individualizovanou shakespearovskou dramatikou, kdy dochá-
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zí k relativizaci nadosobního étosu. Ernstovy teoretické názory i jeho vlastní dramatické texty
pak alda povauje za monou obrodu klasicistního normativu v umìní: Vysvobozuje drama
z rozkladné roztøítìnosti . Chce velkou jednotnou linii, zájem veobecnì a typicky lidský;
ádá neústupnou a absolutní motivaci etickou.9
Z hlediska irího dobového mylenkového kontextu je zajímavé, e se Ernstovým dramatickým i teoretickým dílem zhruba ve stejné dobì zabývá také György Lukács ve svém raném
díle Metafyzika tragédie (1910). Jestlie alda v souvislosti s novoklasicistou Ernstem hovoøí
smìøování k dramatické monumentalitì a jednotì, podobných znakù klasického tvaru si vímá
i Lukács: Pocioval hlubokou principiální nutnost odmítat i to básnicky nejkrásnìjí, co bylo
vytvoøeno dnes a v nedávné minulosti, a snail se toto odmítání zdùvodòovat stále hloubìji
z podstaty dramatu.10 Ale i pøes monou shodu hodnotících východisek se obì interpretace
v nìèem lií. Zatímco alda víceménì v kontextu dobových novoklasicistických tendencí u
Ernsta zdùrazòuje smìøování k racionalizující tektonice dramaticko-literárního tvaru, Lukács si
v této souvislosti klade spíe otázku po podstatì dramatu. Drama daného typu smìøuje
pøedevím ke hledání esence, podstaty, a tuto skuteènost vymezuje Lukács jako pohyb, vycházející ze subjektivního proitku, kdy v konkretizaci dramatického prostoru individualita zaèíná pøesahovat sama sebe: Imanentní bùh probouzí boha transcendentálního.11 Tento pohyb k transcendenci, kdy je subjektivní podøízeno kategorii nadosobního pøesahu, lze do jisté
míry srovnat se aldovým konceptem eticko-estetické konvergence jako pozitivní konsekventní harmonizace, která je v kánonu klasicismu zcela pøirozenì obsaena. Pohyb od imanentního
ke trancendentálnímu ovem organicky prorùstá do pojetí dramatického èasu. Lukács mimo
jiné poukazuje také na to, e v rámci racionalizujícího dogmatu tøí jednot francouzský klasicismus toto pojetí èasu v zásadì ztrivializoval a k jistému manýrizujícímu vyprázdnìní. Podstata
dramatického èasu, jak se domnívá Lukács, tkví v nìèem jiném. Dramatický èas nespoèívá
v mechanickém kladení dìjù vedle sebe, ale v jisté instantaneitì, kdy kadý dramatický okamik
realizovaný právì u Ernsta ve zdánlivì strohých neornamentálních promluvách postav je onou
dìjící se imanencí, která smìøuje k odhalování toho, co Lukács oznaèuje jako vnitøní pravdivost. Témìø absolutní popøení líbivého lyrièna vede ke stupòování dramatiènosti. Lukács si je
ovem vìdom jistých rozporù, které v sobì takový tvar klasické hry nutnì obsahuje. Pohyb
k transcendenci má v sobì vdy nìco disonantního, dokonalá forma jako soudkynì ivota
se potom stává organickým korektivem. Ve svém pozdìjím mylenkovém vývoji Lukács ponìkud reviduje svùj rigorismus ve formálním vymezení klasicismu, a pozdìji v irí literární diskusi, která v nìmeckém prostøedí probíhala u pøíleitosti kleistovského výroèí, uvauje Lukács
pøedevím ve tøicátých letech o obecnìjím antropologizujícím konceptu tzv. klasického humanismu jako o jednom ze základních estetických principù.12
alda si je nicménì v souvislosti s názory Lublinského a Ernsta, vìdom existence urèitých
jemnìjích rozliení, která mohou i v íøeji chápaném konceptu klasického umìní existovat. Ona
diferenciace spoèívá na vu mezi organickým principem, imanentnì obsaeným v kadém tvùrèím aktu, co alda zpravidla vymezuje kategorií tzv. tvùrèího èinu, a schematickou aplikací
pøedem daných apriorních formulí. V tomto smyslu povauje alda neoklasicistní tendence za
jistý oèistný proces, který má pùsobnost organického korektivu vùèi odstøedivým, extrémním
pohybùm. Prvním z tìchto extrémních pohybù spoèívá v neorganické mechaniènosti, kterou
alda spatøuje napøíklad v Zolovì koncepci naturalismu. Výsledkem iluzivní deformace natura-
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listické metody je fragment, fotografie ivota, urèitá pseudoobjektivizující výseè. Druhým
z extrémem je jistá iracionalita manýrizujícího modelu zobrazení, jeho dùsledkem je deformace
pøirozené a organické tektoniky umìleckého díla. Pøedstíraná objektivita naturalismu a zámìrná
estetizace romantismu (event. neoromantických tendencí konce 19. století) se tak støetávají
v jednom místì. Tímto bodem paradoxní podobnosti je nechu k syntéze a koncepci syntetického celku jako integrální souèásti klasického modelu. Jestlie tedy alda chápe samotný
klasický princip antidogmaticky, jako jistou produktivní a tvùrèí tendenci, lze øíci, e pøedstava
klasiènosti je v tomto ohledu jistým vývojovým principem, moným pøesahem, který mimo jiné
umoòuje kritické hodnocení tradice, která v tomto pojetí není svazujícím a autoritativním kánonem, ale signálem jisté pøirozené kontinuity. V tomto rámci se lze podívat na konkrétní aplikace aldových kritérií, kdy hodnotí díla nìkterých èeských autorù, kteøí byli alespoò po urèitou
dobu v èeském prostøedí s novoklasicistními tendencemi spojováni. Na rozdíl od dobových
interpretací Theerovy hry Faëthon se alda domnívá13, e Theerovo mylenkové pojetí spíe
ne z klasicistní harmonizace vyrùstá z rezidua nìmecké romantiky  individuální gesto je vzdorem vùèi transcendenci. Vypjatý individualismus, Theerem akcentovaný, je podle aldova
názoru v zásadì pohybem antiklasickým. V podobné perspektivì vidí alda i ambiciózní zámìr,
který se snail realizovat V Pøemyslovcích Otokar Fischer.14 Vztah individuálního a kolektivního je ve Fischerovì høe podle aldova názoru v zásadì disharmonický. Tragièno jako dílèí
urèení lidského osudu je u Fischera pouze vnìjím dekorem, nikoliv harmonizující esencí.
Ponìkud jiný problém spatøuje alda v klasicizujícím tradicionalismu pozdního Martenova díla.15
Marten vychází z univerzalistického modelu, zakotveného v jisté èásti francouzské katolické
tradice. A by alda oceòuje Martenovu interpretaci Claudelova díla v Knize silných jako
moný intelektuální model, jeho snahu aplikovat latinský korektiv v èeském kulturním prostøedí alda povauje za neadekvátní a odmítá ji.
aldovo reflektování problematiky klasicismu v desátých letech je zajímavou a funkèní
kapitolou ve vývoji jeho mylení. Za dogmatika klasicismu aldu rozhodnì oznaèit nelze. Zdá
se, e jeho vymezování se v rámci tohoto estetického modelu je z velké èásti vymezením negativním, a to pøedevím ve smyslu jisté antiteze vùèi manýrizujícím tendencím v umìní. V pozitivní
konkretizaci pak aldùv klasicismus pøedstavuje mylenkový model, který smìøuje
k syntetickému a strukturálnì organickému, co v perspektivì jeho pozdìjího vývoje má svou
vnitøní logiku a opodstatnìní.
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NÌKOLIK EDITOLOGICKÝCH POZNÁMEK
K ROMÁNU JAROSLAVA HAKA
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA VEJKA ZA SVÌTOVÉ VÁLKY
JIØÍ FIALA
JAN WERICH
Ale tedy, musíme se to nechat, víte, e
MIROSLAV HORNÍÈEK
Vono se nejen víc ète, ale vono se taky LÍP ète.
JAN WERICH
Daleko líp ète. Vdy ty knihy jsou líp vybaveny, ne bejvaly. Dneska jenom vezmìte ty vysvìtlivky vzádu.
MIROSLAV HORNÍÈEK
No to je obrovská...
JAN WERICH
To je úasná úleva. To je úleva... Vdy nìkdy bejvá tìch vysvìtlivek víc, tlustìji ne je samotná
kniha, kterou to vysvìtluje... A mnì se na tom líbí ten optimismus tìch nakladatelství, jak voni
poèítaj s tím, e co ètenáø, to blbec.
MIROSLAV HORNÍÈEK
Ano.
JAN WERICH
Já teïka ètu vejka...
MIROSLAV HORNÍÈEK
Teprve?
JAN WERICH
Ne, já ho u èet mockrát. Ale teï ho ètu s vysvìtlivkama a já teprve teï vidím, o co já pøiel!
Napøíklad jak on ukradne toho psa...
MIROSLAV HORNÍÈEK
Ano, pro Lukáe.
JAN WERICH
...pro Lukáe a jak ho vede Øeznickou ulicí, tak tam je èíslíèko u Øeznické ulice a tam vzádu ve
vysvìtlivkách jsem nael: Øeznická ulice  ulice v Praze 2.
MIROSLAV HORNÍÈEK
A je jasno!
JAN WERICH
Je jasno! Já toho psa vidím. Anebo jak ten plukovník pak vyskakuje a køièí  co mu ukrad toho psa,
jo?  kterýmu ukrad toho psa  tak køièí: Der Teufel soll den Kerl buserieren! Tak jsem si to nael
a vzadu je napsáno: nìmecká kletba.
MIROSLAV HORNÍÈEK
Vidíte, a já blbec dycky myslel, e to je latinsky. e se toho chudák Haek nedoil.
JAN WERICH
Nó, nó, nó... Moh brát taky za to...
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MIROSLAV HORNÍÈEK
Na to on má teï bydelníky právì...
JAN WERICH
To je ten bydelník, co ukazuje, co Haek jako tím mínil, a je to dobré bydlo.

Výe citovaný úryvek z pøedscény Miroslava Horníèka (19182003) a Jana Wericha (1905
1980), souèásti aktualizované hry W+V Tìká Barbora, uvádìné v praském divadle ABC roku
1958,1 je jedním z nesèíslných literárních, dramatických, filmových, výtvarných, hudebních a
literárnìvìdných metatextù vzniklých v souvislosti se svìtoznámým románem Jaroslava Haka (18331923) Osudy dobrého vojáka vejka za svìtové války (19211923; dále citováno jako
Osudy).2 Z úryvku vyplývá, e Jan Werich nepocioval potøebu èíst Hakùv román s pomocí
komentáøù a vysvìtlivek a e navíc pro hakologa, potamo vejkologa utvoøil ironický neologismus bydelník, jemu interpretace Hakova díla poskytuje dobré bydlo.
Vzniká tudí otázka, které vydání Osudù do roku 1958 Jan Werich forbínovì komentoval.
To není obtíné zjistit  pomìrnì dùkladným poznámkovým aparátem jsou opatøeny pouze
edice Osudù z roku 1951 v nakladatelství Práce a identická edice Osudù z roku 1953 ve Státním
nakladatelství krásné knihy, hudby a umìní. Poznámkový aparát v obou edicích a pøedmluva
jsou dílem Zdeny Anèíka (19001972)  ten je tedy Werichem kaceøovaným bydelníkem.
Vydavatelské poznámky nejsou sice podepsány, ale jejich autorem je nepochybnì Frantiek
Dane, nebo tento lingvista a Vlasta Dvoøáèková, jak je uvedeno v tirái, text vydání korigovali. Textologickou revizi textu Osudù uskuteènila pro vydání románu v nakladatelství Èeskoslovenský spisovatel z roku 1971 Jarmila Víková.
Co vak pøekvapuje, je skuteènost, e Jan Werich své publikum v zájmu ironické nadsázky
mystifikoval:
1. Psa  stájového pinèe  neukradl pro nadporuèíka Lukáe vejk, ale jeho pøítel Blahník,
zkuený zlodìj psù a dodavatel pøedváleèného vejkova obchodu se psy.3
2. Blahník odcizil stájového pinèe Luxe, venèeného slukou majitele psa, plukovníka Bedøicha
Krause, majícího té pøídomek von Zillergut,4 na rohu Havlíèkova námìstí u parku,
s pomocí vaøených jater zabalených v papíru; pes lákán vùní jater Blahníka následoval.
U parku se Blahník otoèil do Bredovské ulice, kde dal psovi první kousek, zaboèil do ulice
Jindøiské, kde dal psovi novou porci, a kdy se pes naral, uvázal ho na øetízek, naèe
vlekl psa pøes Václavské námìstí na Vinohrady a pak a do Vrovic. Vtáhl vzpírajícího se
stájového pinèe do Lukáova bytu, právì kdy byl dopoledne vejk hotov s uklízením
bytu; pes Lux je vejkem pøezván na Maxe.5
3. O Øeznické ulici není v pasáích líèících odcizení stájového pinèe zmínky, stejnì jako
v následujících pasáích, kdy plukovník Bedøich Kraus von Zillergut pøistihl nadporuèíka
Lukáe na procházce s ukradeným stájovým pinèem  nadporuèík zamíøil na Pøíkopy, ponìvad mìl se setkat s jednou dámou na rohu Panské ulice, a je zastaven plukovníkovým
pøísným ,halt, právì kdy se pøiblíil k Panské ulici.6
4. Na vysvìtlovaná místa textu se ve vydání Osudù v nakladatelství Práce neodkazuje èíslíèky, tj. èíselnými indexy v textu, ale èísly stran vydání a citacemi tìchto míst ve vysvìtlivkách. Vysvìtlivku, kde se nachází v Praze Øeznická ulice (Øeznická ulice  ulice v Praze 2),
ani jiné podobné vysvìtlivky týkající se pouze polohy praských ulic a námìstí v Anèíkových vysvìtlivkách nenajdeme.
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5. Reakce plukovníka Bedøicha Krause von Zillergut na sluèino sdìlení, e jeho pes Lux byl
ukraden, je v Osudech vystiena nejprve nepøímou øeèí (plukovník, bývalý jeho majitel,
stranì doma láteøil a vyhrooval, e postaví toho, kdo mu psa ukradl, pøed váleèný soud,
e ho dá zastøelit, povìsti, zavøít na dvacet let a rozsekat) a poté pøímou øeèí: ,Der Teufel
soll den Kerl buserieren, ozývalo se v bytì plukovníka, a se tøásla okna, ,mit solchen
Meuchelmördern werde ich bald fertig.7 Anèíkova vysvìtlivka k této pasái zní následovnì: 255 Der Teufel soll den Kerl buserieren, mit solchen Meuchelmördern werde ich bald
fertig.  (nìm.) Èert aby zpizdil toho chlapa, s takovými úkladnými vrahy brzy zatoèím.8
Jedná se tedy o adekvátní pøeklad nìmeckého souvìtí, nikoli  jak tvrdí Jan Werich v citované
pøedscénì  o eufemizovaný výklad (vzadu je napsáno: nìmecká kletba).
6. Eufemizovaný výklad cizojazyèné vìty nalézáme naproti tomu v dotyèném vydání Osudù
z pochopitelných pøíèin u výroku bosenského podomního obchodníka: Jebenti duu
(spr. Jebem ti duu):9 62 Jebenti duu  hrubá nadávka jiních Slovanù.10
Vybavování edicí literárních dìl vysvìtlivkami, popøípadì jinými textovými komentáøi 
úvodem, popø. doslovem (nevyjímaje úvod èi doslov samého autora textu), autorovou bio- a
bibliografií, textovì kritickými a edièními poznámkami apod.) je záleitostí kooperujících literárnìvìdných disciplín  textologie a editologie.11 Obecnì vzato se potøeba vysvìtlujících glos
k literárnímu textu pociuje tím výraznìji, èím více je text vzdálen dobou svého vzniku dneku,
nebo jsou-li reálie v reflektované v textu vzhledem k jeho pøedpokládaným adresátùm exotické.
Bìná vydání Osudù se omezují pouze na nìkolik vlastních poznámek jejich autora a k textu
Osudù pøipojují kromì edièní poznámky toliko pøedmluvu èi doslov; kniní vydání Osudù
z posledních let obsahují jen Hakùv text, stejnì jako diletantské elektronické edice Osudù
umístìné na internetu (viz http://members.tripod.com/~klempera/svejk.htm; http://mujweb/atlas.cz/www.Pepa.Josef/pribehy/svejk.html; http://mujweb.atlas.cz/kultura/books/Osudy_dobreho_vojaka_Svejka_za_svetove_valky.htm; http://www.volny.cz/vladimir.fuksa/
svk%20web/1-14-5.htm).
Rozhodnutí, zda dotyèné místo textu opatøit vysvìtlivkou, èi nikoliv, nebývá jednoduché,
není ale pravdìpodobné, e by editor propadl vysvìtlovací mánii, kterou diagnostikoval
právì Jaroslav Haek v Osudech:
Plukovník Bedøich Kraus, mající té pøídomek von Zillergut, po nìjaké vesnièce v Solnohradech, kterou
jeho pøedkové prorali ji ve století osmnáctém, byl úctyhodným pitomcem. Kdy nìco vypravoval, mluvil
samé pozitivní vìci, tázaje se pøitom, zdali vicni rozumìjí nejprimitivnìjím výrazùm: Tedy okno, pánové,
ano. Víte, co je to okno?
Nebo: Cesta, u které po obou stranách jsou pøíkopy, nazývá se silnicí. Ano, pánové. Víte, co je to
pøíkop? Pøíkop jest vykopávka, na které pracuje více lidí. Jest to prohloubenina. Ano, Pracuje se motykami.
Víte, co je to motyka?
Trpìl vysvìtlovací mánií, co èinil s takovým oduevnìním jako nìjaký vynálezce, vypravující o svém díle.
Kniha je, pánové, více naøezaných ètvrtek papíru, rùzného formátu, který jest potitìn a sestaven
dohromady, svázán a sklíen. Ano. Víte, pánové, co je to klih? Klih jest lepidlo.
Byl tak nehoráznì blbý, e se mu dùstojníci zdaleka vyhýbali, aby nemusili od nìho slyet, e chodník
rozdìluje ulici na jízdní dráhu a e je to vyvýený dládìný pruh kolem prùèelí domu. A prùèelí domu e je ona
èást, kterou vidíme z ulice nebo z chodníku. Zadní èást domu vidìti nemùeme, o èem se okamitì mùeme
pøesvìdèit, vstoupíme-li do jízdní dráhy.
Byl ochoten tu zajímavost ihned demonstrovat. Natìstí vak ho pøejeli. Od té doby zpitomìl jetì víc.
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Zastavoval dùstojníky a dával se s nimi do nekoneènì dlouhých rozhovorù o amoletách, slunci, teplomìrech,
12
koblihách, oknech a potovních známkách.

Soubor vysvìtlivek (glos, explanací, explikací) k literárnímu dílu lze pokládat za jeden
z moných typù metatextu (textu o textu), jen v krajních pøípadech pøerùstá svým objemem
editovaný text. V historii èeské literatury jsou doloeny tøi frapantní pøípady takového explikaènì metatextového bujení:
1. Nedokonèená edice latinského pøekladu Kroniky èeské Václava Hájka z Liboèan (1553)
s kritickými poznámkami piaristy Gelasia Dobnera (17191790), vydávaná pod titulem Venceslai Hagek a Liboczan Annales Boemorum e boh. latine redditi et notis ilustrati v esti
13
obsáhlých svazcích v letech 17621786 (sedmý svazek zùstal v rukopise).
2. Druhé, úpelné vydání básnické sbírky Jana Kollára (17931852) v Peti roku 1832 (prvnì
byla Slávy dcera vydána v Budínì roku 1824), provázené obsáhlým básníkovým komentáøem v samostatném svazku, oznaèeném jako 2. díl a nazvaném Výklad èili vysvìtlivky a
pøímìtky ku Slávy dceøe.
3. Dvoudílná Encyklopedie pro milovníky vejka s mnoha vyobrazeními, sestavená Milanem Hodíkem a Pavlem Landou a vydaná v letech 1998 a 1999 praským nakladatelstvím
14
Academia.
Jan Werich ve svém mínìní o bydelnících, ukazujících, co Haek jako tím mínil, i v tom,
e je to dobré bydlo, evidentnì smìuje odliné typy literárnìvìdných metatextù: a) metatexty pøevahou literárnì teoretické a literárnì kritické, je literární díla interpretují a kvalifikují, dále
b) metatexty pøevahou biografické, bibliografické a textologické, je zjiují a analyzují autorovu bio- a bibliografii, jako i genezi a recepci jeho literárních dìl, a c) metatexty explikaèní,
objasòující reálie v literárních dílech reflektované. Mezi tìmito typy metatextù nejsou ovem
striktní hranice, jak ukazují i kniní metatexty (knihy o knize) vejkologické:
1. Kniha o vejkovi Radko Pytlíka (Praha 1983) je syntetickou monografií, v ní se prostupují
vechny tøi metatextové typy, by s pøevahou interpretací textu Osudù.
2. Publikace tého autora vejk dobývá svìt (Praha 1983) je antologií interpretaèních soudù
na téma Hakova váleèného románu, dokládajícími souèasnì proces jeho recipování.
3. Naproti tomu úèel Hodíkovy  Landovy Encyklopedie pro milovníky vejka s mnoha
vyobrazeními (Praha 1998, 1999) je jednoznaènì explikaèní, take v encyklopedii pøedevím
nalezneme podrobné informace vztahující se k reflektované realitì, ale ne ji napø. o genezi
a recepci Osudù èi o ivotních osudech jejich autora, o divadelních a filmových adaptacích
románu apod.
4. Specifikum intertextuálnosti Osudù motivovalo vydání komentované antologie Písnièky
Josefa vejka (Praha 1968), v ní folklorista Václav Pletka shromádil in extenso a s notací
písnì rùzným zpùsobem citované v Hakovì románu, tak v druhé èásti 4. dílu a 5.6. dílu
Osudù, napsaných po Hakovì smrti Karlem Vaòkem (18871933) a vydaných pod titulem
Osudy dobrého vojáka vejka v ruském zajetí v roce 1924.
5. Monografie Pøemysla Blaíèka Hakùv vejk (Praha 1991) je takøka cele vìnována odkrývání dezinterpretací a adekvátní interpretaci Hakova románu.
K tìmto domácím publikacím je dluno pøipojit dva kniní tituly zahranièní provenience:
6. V roce 2002 vyla ve Varavì kniha polského bohemisty a slovakisty Antoniho Kroha
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s názvem O Szwejku i o nas (192 strany formátu A4), koncipovaná jako kolá citací z Osudù
(v Krohovì pøekladu), historicko-geografického komentáøe k nim a bohatého dokumentárního materiálu textového a ikonografického (na rozdíl od Hodíkovy  Landovy encyklopedie barevnì reprodukovaného). Protoe Krohova publikace se v Èesku do data vzniku naí
stati (leden 2004) nedoèkala recenze, uveïme pøinejmením, e kniha O Szwejku i o nas byla
dokonèena na jaøe 2000 a e Hodíkovu  Landovu encyklopedii Kroh necituje. Kromì
úvodu a dvou závìrù rozvrhl autor látku do patnácti kapitol: Co w³aciwie powiedza³
Palacký? (Co vlastnì øekl Palacký?  o èeském panslavismu, austroslavismu a rusofilství), Pierwszy czechoslowacki genera³ (První èeskoslovenský generál  o ivotních osudech generála Jaroslava Èervinky, organizátora èeských jednotek v ruské armádì bìhem
1. svìtové války), Czeska legenda o zapionym wojsku (Èeská legenda o spícím vojsku 
o historii èeských legií a legionáøské literatury), Praskie Dzieci przechodz¹ na strone rosyjsk¹ (Praské dìti pøecházejí na ruskou stranu  o pøechodu 28. pìího pluku, sloeného takøka výluènì z vojákù èeské národnosti, dne 3. kvìtna 1915 na ruskou stranu), Dwaj
genera³owie (Dva generálové  o konfliktech mezi Rudolfem Medkem a Jaroslavem Hakem), W Budziejovicach (V Budìjovicích  o odjezdu 91. pìího pluku z Èeských Budìjovic na frontu), Wycieczka do Galicji (Výlet do Halièe  o pomìrech v Halièi na poèátku
1. svìtové války, zejména ve mìstech zmiòovaných v Osudech), Mi³osierny Bóg przekl¹³
Liskowate (Milosrdný Bùh proklel Liskowate, v Osudech nese tato vesnice, kam byli
vysláni vejk, Vanìk a Baloun jako kvartýrmajstøi, název Liskowiec  o situaci rusínského
obyvatelstva na poèátku 1. svìtové války), Bratanki (Bratranci  o vztazích mezi Èechy,
Slováky, Poláky a Maïary), Festung Przemyl (Pevnost Pøemyl  o pevnostním mìstì,
v nìm byl vejk, pøevléknuví se do ruské uniformy, dren v rakouském zajetí), Piêkne odpoczywanie (Odpoèívejte v pokoji  o vojenských høbitovech z 1. svìtové války), Bohater spod
Custozzy a feldkurat Ibl (Hrdina od Custozzy a polní kurát Ibl  o kultu polního marálka
Jana Josefa hrabìte Václava Radeckého z Radèe, o roli øímskokatolické církve v habsburské
armádì a o postavách polních kurátù vystupujících v Osudech: polního kuráta Ibla, jeho
pøedobrazem byl kaplan 91. pìího pluku Jan Evangelista Eybl, polního kuráta Laciny,
identifikovaného jako nìkdejí major duchovní sluby a knìz v Uherském Hraditi Ludvík
Lacina, a polního kuráta Otty Katze, ztotoòovaného se stejnojmenným absolventem praské obchodní akademie z roku 1881), Kac Katza oraz pasje Hulki-Laskowskiego (Katzova
kocovina neboli Záliby Hulky-Laskowského  o polském pøekladu Osudù, díle Pavla
Hulky-Laskowského, a recepci Osudù v Polsku), Psy w mietanie, dziwki, kadet i oficerowie (Psi na smetanì, dìvky, kadet a dùstojníci  o pøed-sudcích Polákù vùèi Èechùm,
o èeských dùstojnících v rakouské armádì, jednoroèních dobrovolních, èasopise Svìt zvíøat, malíøi Jaroslavu Panukovi a Karlu Vaòkovi, autorovi pokraèování Hakových Osudù,
a písni Hej, Slované) a Jak to na wojence ladnie (Jaké je to na vojnì pìkné, ver z básnì
W³adyslava Tarnowského  o rakouské váleèné propagandì a upomínkách z 1. svìtové
války). Tento struèný a v mnohém ohledu zjednoduující pøehled obsahu Krohovy publikace bohuel nemùe postihnout obdivuhodnou Krohovu akribii, ètivost jeho výkladu,
nezøídka pøecházejícího k líèení osobních záitkù a k eticko-filozoficky ladìným konfesím,
a také invenci Macieje Buszewice, autora grafické úpravy Krohovy knihy, je se doufejme
doèká co nejdøíve èeského pøekladu.
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7. Nejnovìjí vydání ukrajinského pøekladu Osudù, díla Stìpana Masljaka, z roku 2003
v kyjevském vydavatelství Hayòiëyc pod titulem Ôåíîìåí Øâåéêa  Ïîñiáíèê ç ôyíäaìeíòaëüíîï òà ïðèêëaäíîï Øâåéêîëoãiï (Fenomén vejka  Pøíruèka fundamentální
15
a aplikované vejkologie) je provázeno zevrubnými vysvìtlivkami a ikonografickým materiálem (vèetnì snímkù z filmových adaptací), èerpanými z Hodíkovy  Landovy encyklopedie i z ukrajinských zdrojù.
Vydání Hodíkovy  Landovy Encyklopedie pro milovníky vejka (neménì jako Krohovy
publikace O Szwejku i o nas) by mìlo vést k pøelomu v edièních pøístupech k Hakovu románu
(jak se ji stalo v jeho nejnovìjí edici ukrajinské), nebo encyklopedie dokládá, jaké kvantum
informací je tøeba, aby dnení ètenáø, zejména z mladích generací, porozumìl reáliím v Osudech
obsaeným. Opodstatnìnost encyklopedie zdùvodnili pøesvìdèivì sami její autoøi v Pøedmluvì a návodu k pouití:
V dobách, kdy desetileté dìti pracují s poèítaèi, ale mnohé z nich nevìdí, co je to kalamáø, bude asi kadé
dalí sluné vydání Osudù dobrého vojáka vejka za svìtové války muset být vybaveno vysvìtlivkami, moná
s postupem èasu èím dál hojnìjími. A nejde jen o pojmy jako papageiregiment nebo rechna nad kavalcem; jen
letmý prùzkum napøíklad ukázal, e nikdo z dotazovaných si nebyl jist, co mìl vlastnì na mysli opilý polní
16
kurát Katz, kdy obraceje se na vejka øekl tesklivì: Paní, dejte mnì první tøídu.

Ale nejde jen o reálie z posledních let existence c. k. monarchie. Významnou slokou struktury Osudù je jejich intertextuálnost,17 ne vdy laickému ètenáøi zøejmá bez vysvìtlujícího komentáøe. Pro pøíklad zvolme název 2. kapitoly II. dílu románu  vejkova budìjovická anabáze.
Zdena Anèík objasòuje v citovaném vydání Osudù termín anabáze sice v duchu dobové politicko-ideologické doktríny, ale v principu adekvátnì v intertextuální souvislosti se sibiøskou
anabází èeskoslovenských legií:
298 anabáze  (z øec.) pochod do vnitra zemì; název podle knihy øeckého vojevùdce a spisovatele
Xenofonta; zøejmì ironická naráka na boje ès. legií s rudou armádou, nazvané nacionalistickými romanopisci sibiøskou anabází; Xenofón  øecký spisovatel (430 a 359 pø. n. l.), ák filozofa Sókrata; vedl po smrti
krále Kýra úspìný ústup øecké armády z Persie do Evropy a napsal o tomto slavném pochodu neménì
18
slavnou knihu; [ ].

Naproti tomu v Hodíkovì  Landovì Encyklopedii pro milovníky vejka není v hesle
ANABÁZE o takové aluzi zmínka, tøebae ji Radko Pytlík dále zpøesnil uvedením do kontextu
s legionáøskou epopejí Rudolfa Medka nesoucí název Anabáze, její první díl, Ohnivý drak, je
vydáván témìø soubìnì se vejkem:19
ANABÁZE  z øeckého anabasis, cesta nahoru, ve smyslu do vnitrozemí, zpravidla dlouhá a obtíná.
Flavius Arrianus, ijící asi v letech 95175, napsal Anabasis Alexandrú (Alexandrovo taení), dílo popisující
na základì dobových pramenù ivot a válèení Alexandra Velikého. Pokud jde o literární styl, byl prý mu
vzorem Xenofón z Atén (asi 430355 pøed Kristem), který se roku 401 pøipojil k výpravì Kýra Mladího
proti jeho vlastnímu bratru Artaxerxovi, aby pak pochod øeckých oldnéøù Malou Asií do vnitrozemí a pak
dále na sever k Èernému moøi popsal ve své Anabasis. Jestlie se tedy hovoøí o vejkovì budìjovické
ananbázi, nutno vzít v úvahu mení korekturu: jeho putování k vlastnímu regimentu nesmìøovalo  alespoò
20
teoreticky  nahoru, ale naopak dolù, toti na jih.
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Zato Antoni Kroh vìnoval ve své výe zmínìné knize O Szwejku i o nas analýze literárního
kontextu vejkovy budìjovické anabáze pomìrnì obsáhlou partii kapitoly Dvaj generalowie
(Dva generálové  tj. Rudolf Medek a Jaroslav Haek):
Slovo anabáze mìlo tehdy v èetinì jediný, a to samozøejmý význam: znamenalo prodírání se èeskoslovenských legií z Ukrajiny pøes Sibiø do Vladivostoku. Kapesní slovník cizích slov (vydaný v Praze roku
1971) ji objasòuje toto slovo subtilním a diskrétním zpùsobem: Anabáze  probíjení se velkých vojenských
21
oddílù do vlasti. Legenda anabáze, zvlátì ivá ve dvacátých letech, byla ivena a pìstována po celé
období meziváleèného Èeskoslovenska. Rudolf Medek je souèasnì jeden z jejích tvùrcù i její i hrdina.
A nyní si pøipomeòme kapitolu vejkova budìjovická anabáze (II, 2). vejk jel spolu s nadporuèíkem
Lukáem vlakem z Prahy do Budìjovic. Po incidentu se záchrannou brzdou byl vysazen v Táboøe a uvìznìn.
Kdy se ukázalo, e nemá peníze ani dokumenty, podporuèík slouící na nádraí mu pøikázal, aby el do
Budìjovic pìky. A èert ví, jak se to stalo, e dobrý voják vejk místo na jih k Budìjovicím el poøád rovnì
na západ. Není známo, jak se to stalo, ale je známo, e se to stalo nevìdomky, ponìvad vejk byl pøece
dobrý voják, ádný dezertér; on vskutku chtìl dorazit do Budìjovic! Proè tam tedy neel pøímo, jen poøád
krouil a krouil dokola? Protoe byl idiot? Mnoho polských milovníkù vejka, jich jsem se dotazoval, to
právì tak vysvìtluje. Ale kapitole vejkova budìjovická anabáze je moné porozumìt teprve tehdy, kdy si
uvìdomíme, kdy a za jakých okolností byla napsána.
Je to jedna z nejskvostnìjích pasáí románu. Jako kadé velké umìlecké dílo se vymyká jednoznaèným
výkladùm. Mùeme ji oznaèit za panorama èeského venkova, zvìènìním lidových typù a tehdejích nálad. Je
to rovnì radostný hymnus ke cti ivotu, nespoutaný smích jakoby z Rabelaise. Rovnì groteska. Lze tam
najít reminiscence na autorova dobrodruství. Ale to ve je málo. vejkova budìjovická anabáze je souèasnì
politický pamflet, bravurní publicistika na aktuální téma. Haek jako první propíchl balon, který Medek se
svými vìrnými tak zdatnì nafukoval.
Pøirovnání k balonu není trefné, problém vìzel mnohem hloubìji; ve dvacátých letech nebyla legenda
anabáze nafukovaným balonem, ale velikou radostí znovuzrozeného státu, dùvodem hrdosti, léèbou
nìkolikasetletého komplexu zotroèence, reakcí na nedávná pokoøování. A tu do samého støedu národní
slavnosti vchází vejk, který velice touí dorazit do Budìjovic, ale dostává se kamsi úplnì jinam a èert ví,
proè se tak dìje
Vybuchl skandál  zvlá kdy autora obklopovala aura bolevického komisaøe, a co horího, kapitola
byla znamenitì napsána Na Haka se sesypaly pøívlastky jako nihilista, dekadent, pijan s opuchlýma
22
rukama; velké obaloby ze zrady národa i drobné ikany. A souèasnì  první entuziastické recenze.

Mapka vejkovy èeskobudìjovické anabáze podle J. Dìáka (Jiní Èechy, Praha 1977, s. 53)
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Konstruovat vysvìtlivku k literárnímu textu tak, aby postihla jak mimoliterární, tak eventuální intertextuální aspekty komentovaného místa textu, není tedy snadný úkol. V pøípadì Osudù je autorský text pomìrnì èasto prokládán neautorskými texty, popø. odkazy na neautorské
texty  Z. Mathauser zjiuje, e vládne zde intertextovost a textová imanence (vzpomeòme
exploze textových narací, mnoství anekdot, doslovných i skrytých citací textù politických
i nauèných, asociací postav s pøíznaènými pro nì texty beletrie aj.).23 Roli citací reálných textù
v Osudech vystihl P. Blaíèek: Dokumentárnì informativní tendence je v Hakových Osudech
sice pøítomna, ale jenom okrajovì. Citace autentických textù, která se zdá informativní funkci
nejdùslednìji naplòovat, má v Osudech funkci nikoliv pøedevím bezprostøednì noetickou,
pøispívající k informativní hodnotì románu, ale estetickou, pøispívající k jeho umìlecké, a tím
i k jeho vlastní, hloubìji poznávací hodnotì.24 Ukazuje se proto jako úèelné tyto texty blíe
identifikovat (pokud se tak, jako v pøípadì citátù lidových a pololidových písní nebo nìkterých
textù citovaných v Osudech, ji nestalo25), a upøesnit jejich funkci ve struktuøe románu. Uveïme nyní nìkolik pøípadù, kdy nae snaha o takovou identifikaci byla korunována vìtím èi
mením úspìchem:
A)
Vstoupili [vejk a Vodièka] právì do baráku s kanceláøemi divisijního soudu a patrola je ihned odvedla do
kanceláøe èís. 8, kde za dlouhým stolem s haldami spisù sedìl auditor Ruller.
Pøed ním leel nìjaký díl zákoníku, na kterém stála nedopitá sklenice èaje. Po pravé stranì na stole stál
krucifix z napodobené slonoviny, se zapráeným Kristem, který se zoufale díval na podstavec svého køíe, na
kterém byl popel a oharky z cigaret.
Auditor Ruller oklepával si právì k nové lítosti ukøiovaného boha novou cigaretu o podstavec krucifixu
a druhou rukou nadzvedal sklenici s èajem, která se pøilepila na zákoník.
Vyprostiv sklenici z objetí zákoníku, listoval se dál v knize vypùjèené z dùstojnického kasina.
Byla to kniha Fr. S. Krause s mnohoslibným názvem Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der
geschlechtlichen Moral.
Zadíval se na reprodukci naivních kreseb muského i enského pohlavního ústroje s pøiléhajícími veri,
které objevil uèenec Fr. S. Krause na záchodcích berlínského Západního nádraí, take neobrátil pozornost
na ty, kteøí vstoupili.
Vytrhl se z pozorování reprodukcí teprve zakaláním Vodièky.
Was geht los? otázal se, listuje dál a hledaje pokraèování naivních kresbièek, skizz a náèrtù.
26
Poslunì hlásím, pane auditor, odpovìdìl vejk, kamarád Vodièka se nastyd a teï kale.

Zdena Anèík ve vydání Osudù v nakladatelství Práce roku 1951 opatøil výe uvedenou
pasá dvìma vysvìtlivkami: 454 Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral  (nìm.) Pøíspìvky k bádání o dìjinách vývoje pohlavní mravouky; Was geht
los?  (nìm). Co je, oè jde?27 Ponìvad heslo vìnované autorovi citované publikace Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral (doslovný pøeklad: Výzkumy k vývojovým dìjinám pohlavní morálky) v Hodíkovì  Landovì Encyklopedii pro milovníky vejka s mnoha vyobrazeními nenajdeme, musíme se pro ten úèel obrátit k jiným informaèním
zdrojùm, poèínaje Ottovým Slovníkem nauèným a konèe internetem. Lze tak snadno zjistit, e
onen uèenec Fr. S. Krause se ve skuteènosti jmenoval Friedrich Salomon Krauss a byl to
významný jugoslavista a etnolog; narodil se roku 1859 v Poeze ve Slovinsku jako syn nìmeckých idù a po studiu klasické filologie ve Vídni se velice plodnì vìnoval jihoslovanskému
národopisu. Nevyhýbal se terénnímu výzkumu a jeho výsledky publikoval v plné autenticitì,
co vyvolalo negativní reakce vídeòských slavistù, pøedevím Vatroslava Jagiæe. Roku 1887
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byla Kraussovi odepøena habilitace, ponìvad se údajnì po jistou dobu potloukal s cikánskou
tlupou, co se nesluèovalo s akademickým morálním kodexem. Vyslouil si i soudní øízení,
pøièem dolo na interpretace v parlamentu, v nich se angaoval jako poslanec rakouské øíské
rady Tomá Garrigue Masaryk. Roku 1911 na Krausse dokonce vystøelil na otevøené ulici
srbský nacionalista, nebo Krauss boøil svými èetnými národopisnými publikacemi vytváøení
mýtù o lidové kultuøe. Friedrich Salomon Krauss stál spolu rovnì u zrodu èetných sexuologických a etnologických èasopisù a roèenek, napøíklad èasopisu Am Urquel, vydávaném v Hamburku od roku 1889 (od roku 1897 v Leydì pod titulem Der Urquel) a zejména roèenky Anthropophyteia (Lidská pøirozenost) s nám ji známým podtitulem Forschungen zur
Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral, vycházející v Lipsku 19041913 a doplòované v letech 19091929 o monografická Beiwerke zum Studium der Antropophyteia a od
roku 1906 o Historische Quellenschriften.28 Haek tedy cituje knihu, která tak zaujala auditora
Rollera, nepøesnì. Zatím se nám nepodaøilo zjistit, ve kterém roèníku pøinesla Antropophyteia
Kraussovu studii obsahující reprodukci naivních kreseb muského a enského pohlavního
ústroje s pøiléhajícími veri, objeveným na záchodcích berlínského Západního nádraí, ale
nepochybnì tato studie existuje, ponìvad ve 13. svazku sborníku Einführung/Introduction,
vydaném roku 1994 v Kasselu, otiskl N. Siegl studii pod titulem F. S. Krauss, ein Pionier der
Graffiti-Forschung.29
Pøed roèenkou Antropophyteia, a to v letech 18971911, redigoval Friedrich Salomon Krauss
anonymnì vycházející mezinárodní èasopis Kryptadia, zaloený roku 1883 polským národopiscem I. Kopernickým za úèelem publikování erotického a skatologického folkloru. Øecké
adjektivum kryptos znamená skrytý, kryptadia jsou pak skryté vìci. Název èasopisu,
neprùhledný pro laiky bez klasického vzdìlání, jednak naznaèoval povahu publikovaného
materiálu, doposud tabuizovaného, jednak mìl zdùraznit vìdecké aspirace vydavatelù, stejnì
jako u roèenky Antropophyteia, v ní vak ji byly pøíspìvky podepisovány. Tøebae do Kryptadií pøispívali významní etnologové, èeské materiály se v nìm neobjevují, ale tento titul
pøevzal autor doposud nejrozsáhlejí sbírky èeského, moravského, slezského, slovenského
a západoukrajinského erotického a skatologického folkloru, Karel Jaroslav Obrátil.30
B)
Kdy se vejk s Vodièkou louèil, ponìvad kadého odvádìli k jejich èásti, øekl vejk: A bude po tý
vojnì, tak mì pøijï navtívit. Najde mì kadej veèer od esti hodin u Kalicha na Bojiti.
To se ví, e tam pøijdu, odpovìdìl Vodièka, bude tam nìjaká sranda?
Kadej den se tam nìco strhne, sliboval vejk, a kdyby to bylo moc tichý, tak u to nìjak zaøídíme.
Rozeli se, a kdy byli od sebe ji hodnì krokù, volal starý sapér Vodièka za vejkem: Tak se ale jistì
postarej vo nìjakou zábavu, a tam pøijdu.
Naèe vejk volal nazpìt: Pøijï ale urèitì, a bude konec týhle válce.
Potom se vzdálili a bylo slyet zas za hodnou chvíli za rohem z druhé øady barákù hlas Vodièky: vejku,
vejku, jaký mají pivo u Kalicha?
A jako ozvìna ozvala se vejkova odpovìï: Velkopopovický.
Já myslel, e smíchovský, volal z dálky sapér Vodièka.
Mají tam taky holky, køièel vejk.
Tedy po válce v est hodin veèer, køièel zezdola Vodièka.
Pøijï radìj vo pùl sedmý, kdybych se nìkde vopozdil, odpovídal vejk.
Potom ozval se jetì, ji z velké dálky, Vodièka: V est hodin nemùe pøijít?
Tak pøijdu tedy v est, slyel Vodièka odpovìï vzdalujícího se kamaráda.
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A tak se rozeel dobrý voják vejk se starým sapérem Vodièkou. Wenn die Leute auseinander gehen, da
31
sagen sie Auf Wiedersehen.

Scéna louèení vejka a sapéra Vodièky v Királyhidì podle Radka Pytlíka svou výstavbou,
zdrující a oddalující rozhodující okamik dìní neustále prodluovanými a nastavovanými dialogy náleí ke klasickým ztvárnìním nostalgického motivu louèení ve svìtové literatuøe;32
Zdenìk Mathauser soudí, e v ,maïarských kapitolách 2. èásti románu se v obraze Vodièky
ironizuje vojácké rváèství a xenofobie, ale je v nìm i hymnus na kamarádství: louèení Vodièky
se vejkem a jejich domlouvání  jetì zdálky  pováleèné schùzky u Kalicha je nesmrtelným
lyrickým dvojzpìvem.33 Scénu pointuje citát  nìmecké dvouverí, jeho provenienci nebyla
doposud vìnována pozornost; Z. Anèík ve vydání Osudù v nakladatelství Práce roku 1951
citát pouze pøeloil: Kdy se lidé rozcházejí, øeknou si na shledanou.34 Dvouverí podtrhuje
lyriènost scény, nebo uzavírá text zlidovìlé sentimentální písnì Auf Wiedersehn  Gottes Rath
und Scheiden, jeho autorem je vídeòský lékaø, filozof, lyrik, literární kritik a reformátor rakouského kolství Ernst Maria Johann Karl svobodný pán von Feuchtersleben, (18061849).35 Text
zhudebnil skladatel Felix Mendelsohn-Bartholdy (18091847):
1. Es ist bestimmt in Gottes Rath,
Daß man vom Liebsten, was man hat,
Muß scheiden, ja scheiden;
Wiewohl doch nichts im Lauf der Welt,
Dem Herzen, ach! so sauer fällt,
Als Scheiden, als Scheiden, ja Scheiden!
2. So dir geschenkt ein Knösplein was,
So thu es in ein Wasserglas,
Doch wisse, doch wisse:
Blüht morgen dir ein Röslein auf,
Es welkt wohl schon die Nacht darauf,
Das wisse, das wisse, ja wisse!
3. Und hat Dir Gott ein Lieb bescheert
Und hältst du sie recht innig werth,
Die Deine, die Deine,
Es wird nur wenig Zeit wohl sein,
Du läßt sie doch so gar allein,
Dann weine, dann weine, ja weine!
4. Nun mußt du mich auch recht verstehn,
Nun mußt du mich auch recht verstehn:
Wenn Menschen auseinander gehn,
So sagen sie:
|: Auf Wiedersehn, auf Wiedersehn! :|

Tøetí sloka skladby se zpívá také v následujícím znìní:
3. Gab Gott dir eine Liebste bei,
Bet´, daß sie immer lieb dir sei.
Das bete, das bete!
Es wird nur kurze Zeit vergehn,
Läßt Gott dein Haus in Trümmer gehn.
36
Dann weine, ja weine, ja weine!
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C)
Pøál bych si, kdy padnu v boji, aby po mnì zùstala památka, pane hejtmane. Mým vzorem je nìmecký
profesor Udo Kraft, Narodil se roku 1870, nyní ve svìtové válce pøihlásil se dobrovolnì a padl 22. srpna 1914
v Anloy. Pøed svou smrtí vydal knihu Sebevýchova pro smrt za císaøe.*)
37

*) Udo Kraft: Selbsterziehung zum Tod für Kaiser. C. F. Amelangs Verlag, Leipzig.

Konfesi kadeta Bieglera svìøovanou hejtmanu Ságnerovi ve tábním vagonu ealonu stojícího na nádraí v Rábu, v ní snaivý kadet prohlásil za svùj vzor nìmeckého profesora Udo
Krafta, padnuvího na váleèném poli, a jeho knihu Sebevýchova pro smrt za císaøe, doprovodil
Jaroslav Haek bibliografickou poznámkou. Tento exaktní údaj pøimìl M. Hodíka a P. Landu,
aby ve II. díle Encyklopedie pro milovníky vejka s mnoha vyobrazeními vìnovali Udo Kraftovi samostatné heslo (je vedle níe citované pasáe obsahuje i charakteristiku nìkterých
váleèných publikací, èasopisù a kalendáøù):
UDO KRAFT  nìmecký profesor byl vzorem kadetu Bieglerovi, jen hodlal vyniknout i literárnì. To
tvrdil hejtmanu Ságnerovi a promptnì doplnil ivotopisný a bibliografický údaj o Kraftovi: Narodil se roku
38
1870, nyní ve svìtové válce pøihlásil se dobrovolnì a padl 22. srpna v Anloy, pøed svou smrtí vydal knihu
Sebevýchova pro smrt za císaøe. Jaroslav Haek pøipojil poznámku pod èarou: Udo Kraft: Selbsterziehung
zum Tod für Kaiser. C. F. Amelangs Verlag, Leipzig.
V letech 19701990 v Mnichovì vydávaný obsáhlý (100 svazkù) a nejspí nejúplnìjí soupis toho, co
39
bylo v nìmèinì vytitìno a vydáno (Gesamtverzeichniss des deutschsprachigen Schrifttums 19111965)
zaznamenal tento údaj: Kraft, Udo: Selbsterziehung z. Tod fürs Vaterland. Aus d. nachgelass. Papieren d.
Kriegsfreiwilligen K. ivot autora je tu ohranièen dvìma daty  narodil se ve váleèném roce 1879 [sic!] a
zemøel u Anloy 22. srpna 1914. Knihu vydal Fr. Kraft roku 1915 v nakladatelství C. F. Amelang v Lipsku
v nákladu 6000 výtiskù v rozsahu 74 stran formátu A 5. Stála 1 marku, v plátìné vazbì marku padesát.
Není smyslem této encyklopedie polemizovat s Jaroslavem Hakem, nadto pak s kadetem Bieglerem,
nicménì nelze se ubránit malému narovnání. Kraft se nevychovával pro císaøe, ale pro vlast, knihu sice pøed
40
smrtí napsal  to jinak nejde , ale nevydal, byla z písemností, které po nìm zùstaly.
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Jak je zøejmé, nemìli M. Hodík a P. Landa knihu prof. Udo Krafta v rukou, a je tedy záhodno
doplnit jejich zjitìní nìkolika podrobnostmi. Z profesorových pozùstalých papírù knihu
o 74 stranách sestavil a pøedmluvou (datovanou v Quedlinburgu o Vánocích 1914) opatøil jeho
bratr, dr. Franz Kraft; jedná se o úryvky z deníkù, øeèí v buráckém spolku a korespondence
s rodièi, bratrem, sestrou, pøíbuznými a pøáteli. V roce 1896 absolvoval Udo Kraft univerzitní
studia dìjepisu, zemìpisu, nìmèiny a latiny a po vykonání vojenské sluby u pìího regimentu
císaøe Viléma (velkovévodského hessenského regimentu è. 116), kdy získal hodnost poruèíka
v záloze, a krátkém pùsobení na vyí mìanské kole odcestoval do Buenos Aires, kde po tøi
léta pùsobil jako soukromý uèitel. Po návratu do vlasti byl Kraft zamìstnán jako gymnazijní
uèitel v Büdingen; il zøejmì jako starý mládenec. Ve své korespondenci se projevuje jako
militantní nìmecký nacionalista, hrdý na své burácké menzury. Kraftovo váleèné nadení se
stupòovalo poté, kdy po vypuknutí 1. svìtové války ve svých 44 letech nastoupil jako dobrovolník ke svému regimentu. vejkovo pøání slouit císaøi pánu a do roztrhání tìla má
v Kraftovì dopisu sestøe, datovaném 6. srpna 1914 v Zeughauskaserne v Gießenu, pozoruhodnou paralelu: Ich bin wieder ganz Soldat  wenn nur die alte Knochen noch herhalten!41
Z Mersche v Lucembursku psal Udo Kraft 14. srpna 1914 bratrovi mj.:
Ich gelte immer noch als eine Art Merkwürdigkeit. Wenn mir irgendein Offizier anspricht, was so einer
alter Knabe denn noch bei der aktiven Truppen tut, in ich gebe ihm Auskunft, so heißt: Ach, Sie sind der
Professor , und ich bekomme einen herzhaften Händedruck.  Wir sind vier Vizefeldwebel der Reserve in
der Kompagnie und verstehen uns sehr gut, teilen alles und leben echt kameradschaftlich. Wir hatten noch
einen fünften, einen feinen, ernsten Menschen, ehemals hessischer Lehramtsassesor. Der nahm sich den
Abschied von seinen jungen Weibchen so zu Herzen, daß er täglich stiller wurde. In der Nacht, wo wir von
Gießen abfuhren, tat er kein Auge zu, saß nur still da und stierte for sich hin. Morgens auf der Station Lauterecken, wo wir gespeis wurden, war er auf einmal verschwunden. Ein Gendarm fand ihn im Wald: er war irrsinnig
geworden.  Ein Mann ist auf dem letzten Marsche am Herzschlag gestorben, zwei sind beim Baden ertrunken.42

Dne 22. srpna 1914 se 25. hessenská divize, jejím pøísluníkem byl poruèík rezervy Udo
Kraft, utkala u Anloy v Lucembursku v boji se ètyønásobnou francouzskou pøesilou. Jak poté
napsal dr. Franzu Kraftovi poruèík rezervy Malzan, v tomto boji tìce zranìný, Udo Kraft ist
gleich zu Beginn des Kampfes durch einen Schuß in die Schläfe getötet worden und sicherlich
ohne Schmerz dahingegangen.43
D)
Táhlá dlouhá latrína o dvou øadách pojmula dva varmy jedné kumpanie.
A nyní vojáci pìknì jeden vedle druhého sedìli na bobku nad vyházenými pøíkopy, jako vlatovky na
telegrafních drátech, kdy se chystají na podzim na cestu do Afriky.
Kadému vyèuhovala kolena ze sputìných kalhot, kadý mìl øemen kolem krku, jako kdyby se chtìl
kadou chvíli obìsit a èekal na nìjaký povel.
Bylo v tom vem vidìt vojenskou eleznou disciplinu, organizovanost.
Na levém køídle sedìl vejk, který se sem pøipletl, a se zájmem si pøeèítal útrek papírku, vytreného
bùhví z jakého románu Rùeny Jesenské:
... dejím penzionátì bohuel dámy
em neurèité, skuteèné snad více
ré vìtinou v sebe uzavøeny ztrát
h menu do svých komnat, aneb se
svérázné zábavì. A utrousily-li t
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el èlovìk jen a pouze stesk na ct
se lepila, neb nechtìla tak úspìnì
covati, jak by samy si pøály.
nic nebylo pro mladého Køièku
Kdy odtrhl oèi od útrku, podíval se mimodìk k východu latríny a podivil se. Tam stál v plné parádì pan
generálmajor od vèerejka z noci se svým adjutantem a vedle nich poruèík Dub, horlivì jim cosi vykládaje.
vejk rozhlédl se kolem sebe. Vechno sedìlo klidnì dál nad latrínou a jen are byly jaksi strnulé a bez
hnutí.
vejk vycítil vánost situace.
Vyskoèil tak, jak byl, se sputìnými kalhotami, s øemenem kolem krku, upotøebiv jetì v poslední chvíli
útrku papíru, a zaøval: Einstellen! Auf! Habacht! Rechts schaut! A salutoval. Dva varmy se sputìnými
kalhotami a s øemeny kolem krku se zvedly nad latrínou.44

Charakteristickým rysem románového hrdiny bývá rozsah jeho èetby. Ptáme se, co ète
Werther, co Gargantua a co Don Quijote, a podle toho soudíme, o jaký románový typ jde.
vejkova èetba vak vyplývá z kontrastní, paradoxní situace. Je to typ parodický. Sedì na
vojenské latrínì pøedèítá si útrek z jakéhosi milostného románu Rùeny Jesenské, jeho nesmyslnost je symbolem chaosu a absurdity doby, píe Radko Pytlík ve své Knize o vejkovi
a cituje dehonestovaný fragment textu Rùeny Jesenské na onom útrku, ani by urèil jeho
provenienci v rámci díla uvedené spisovatelky.45 Pro Pøemysla Blaíèka se v návaznosti na
výklad Emanuela Frynty o Hakovì technice koláe reálií a fikce46 stala scéna na budapeské
latrinì podnìtem k obsáhlejí analýze funkce citace bùhví z jakého románu R. Jesenské:
Jako pøíklad Hakovy koláe uvádí Frynta citaci fragmentárního textu ve scénì, kdy si vejk
sedící na latrínì ète v pøipraveném papíru, vytreného z románu pro eny (3. díl, 2. kap.). Citace
úryvku je zde tedy od zaèátku plnì motivována a má kromì toho dìjovou funkci jako pøíèina,
kvùli ní vejk zpozoruje pøicházejícího inspekèního generála s doprovodem, a kdy jsou
tìsnì pøed nám. Samotný úryvek románu pøedstavuje ovem jetì nesmyslnìjí ,hovadinu,
protoe z podélnì pøetreného listu zùstala jen pùlka.47 V tomto pøípadì vak nesmyslný citát
pøesto získává konfrontací jistý nepøímý smysl. Slova jako ,penzionát, ,dámy, ,menu, ,komnaty naznaèují prostøedí a styl ivota, které jsou v komickém nesouladu s ivotní rovinou, ji
právì sledujeme, a s úèelem, k nìmu má být list pouit. Ale ani zde to není mnohoznaèný
smysl, který by odhaloval významové bohatství konfrontovaných skuteèností, obnaena je
jenom jejich vzájemná nesourodost. Pouhý prostøedek dadaistických a surrealistických postupù se zde tedy stává úèelem.48 V Hodíkovì  Landovì Encyklopedii pro milovníky vejka
s mnoha vyobrazeními se nachází struèné heslo JESENSKÁ RÙENA v souvislosti s okolností, e list papíru vytreného z bùhví kterého jejího románu si se zájmem pøedèítal vejk
sedící na levém køídle latríny;49 také autoøi encyklopedie rezignovali na blií identifikaci dotyèného fragmentu.
Nejprve poznamenejme, e motiv literárního díla zhanobeného pouitím papíru, na nìm je
dílo napsáno èi vytitìno, k hygienickému úèelu, se objevuje v Osudech jetì tøikrát:
1. Na nádraí v Rábu vysvìtluje vejk nadporuèíkovi Lukáovi, proè pøinesl z kanceláøe
kompanie pro dùstojníky 11. pochodové kumpanie pouze 1. díl románu Ludvíka Ganghofera
Die Sünden der Väter50 místo 1. a 2. dílu (jen mìl slouit jako ifrovací klíè):
Vdy já jsem, pane obrlajtnant, se vás taky hned ptal po telefonu, jestli chcete voba díly najednou, a vy
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jste mi øek, zrovna jako teï, abych si nechal ty blbiny pro sebe, jetì se prej tahat s nìjakejma knihama. A tu
jsem si pomyslil, kdy je to vae mínìní, e musejí taky ty vostatní páni tak se na to dívat. Zeptal jsem se taky
na to naeho Vaòka, ten má pøece u zkuenosti z fronty. Von povídal, e napøed kadej z pánù oficírù myslel,
e je celá vojna nìjaká srandièka, a vez si do pole celou bibliotéku, jako na letní byt. Dostávali dokonce vod
arciknìen dárkem celý sebraný spisy vod rùznejch básníkù do pole, take pucflekové se pod tím prohejbali
a proklínali den svýho narození. Povídal Vanìk, e ty knihy nebejvaly vùbec k potøebì, pokud se tejkalo
kouøení, nebo byly na moc pìkným papíøe, tlustým, a na latrínì e si èlovìk s takovejma básnìma vodøel,
51
s dovolením pane obrlajtnant, celou zadnici.

2. Shodný je rovnì osud seitku opatøeného kadetem Bieglerem nadpisem Schemata vynikajících a slavných bitev vojsk rakousko-uherské armády, sestavená dle historických studií
c. k. dùstojníkem Adolfem Bieglerem. Poznámkami a vysvìtlivkami opatøil c. k. dùstojník
Adolf Biegler. Se seitkem, jen se stal pøedmìtem síravé kritiky hejtmana Ságnera, naloil jeho
majitel zpùsobem vylíèeným Jaroslavem Hakem vpravdì rabelaisovsky:
Jako námìsíèník otevøel dveøe klozetu a dívaje se na nìmecko-maïarský nápis Upotøebení klozetu
dovoleno pouze pøi jízdì, zavrnìl, zatkal a dal se do tichého pláèe. Potom si sundal kalhoty Potom tlaèil,
utíraje si slzy. Potom upotøebil seitku s nápisem: Schemata vynikajících a slavných bitev vojsk rakouskouherské armády, sestavená c. k. dùstojníkem Adolfem Bieglerem, který zmizel zneuctìn v díøe, a dopadnuv na
52
koleje, poletoval mezi kolejnicemi pod ujídìjícím vojenským vlakem.

3. K Hakovì síravé kritice kléru za aktivní úèast ve váleèné mainérii náleí rovnì pasá
v Osudech vìnovaná návtìvì místního plebána v Turowé-Wolské u 11. kumpanie:
53

[ ] rozdával vojákùm dle jich národnosti lísteèek s Lurdskou písní ve vech jazycích. Mìl tìch písní
balík, který mu zde zanechal na rozdávání procházejícím vojenským oddílùm nìjaký vysoký vojenský
církevní hodnostáø, projídìjící se zpustoenou Halièí na automobilu s nìjakými dìvkami.
Kde v údolí ku øece hora má sklon,
vem poselství andìlské zvìstuje zvon.
Ave, ave, ave Maria!  Ave, ave, ave Maria!
Aj, Bernardu, dívenku, nebeský duch
tam ke bøehu provodí v zelený luh.  Ave!
I spatøila na skále hvìzdovou záø,
v ní postavu velebnou, pøesvatou tváø.  Ave!
Ji roztomile zdobí at liliový
a prostinký svìtlý pás oblakový.  Ave!
A na rukou sepjatých rùenec má
ta Paní a Královna pøemilostná.  Ave!
Aj, Bernardì mìní se nevinná tváø,
tváø králí jí podivná nadzemská záø.  Ave!
Ji kleèí a modlí se, Vládkynì zøí,
øeè nebeskou Královna promlouvá s ní.  Ave!
Vìz, dítì, já bez høíchu poèala jsem,
já ochranou pøemocnou chci býti vem.  Ave!
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Sem v prùvodech putuj mùj náboný lid!
Mnì vzdávej jen poctu a hledej svùj klid.  Ave!
Buï svìdkem zde národùm z mramoru chrám,
e na tomto místì já stánek svùj mám.  Ave!
Ten pramen vak, který se rozproudil zde,
ten lásky mé zárukou k sobì vás zve.  Ave!
Ó sláva ti, údolí pøemilostné,
ty obydlí Matièky pøeradostné.  Ave!
Tam ve skále zázraèná jeskynì Tvá,
ráj dalas nám, Královno Dobrotivá.  Ave!
Co nastal ten pøeslavný, radostný den,
ctí Tebe tam prùvody muùv i en.  Ave!
Ty chtìlas mít zástupy ctitelù svých,
viz také nás, prosících za èasù zlých.  Ave!
Ó hvìzdo Ty spasná, Ty pøed námi choï,
Ty k trùnu boímu vìrnì nás voï!  Ave!
Ó pøesvatá Panno, ty v lásce nás mìj
a mateøskou milost svou dítkám svým dej!
V Turowé-Wolské bylo mnoho latrín a vude po latrínách válely se papírky s Lurdskou písní.
Kaprál Nachtigal, nìkde od Kaperských Hor, sehnal láhev koøalky od ustraeného ida, shromádil
nìkolik kamarádù a nyní vichni jali se dle nìmeckého textu zpívat Lurdskou píseò bez refrénu Ave! na
melodii písnì Prince Eugena 54.55

Lurdská píseò je v Osudech dále zmiòována v souvislosti s nekonzumovatelnou krávou,
kterou 11. kumpanie koupila od ida v Liskowci  pøi degustaci uvaøeného masa z dotyèné
krávy si kuchaø Pavlíèek vylomil pøední zub a Baloun zadní stolièku, kterou nato podává nadporuèíku Lukáovi zabalenou v Lurdské písni.56 Prùzkumem fondu kramáøských tiskù Knihovny Národního muzea v Praze bylo zjitìno, e se v tomto fondu nalézá celkem 11 exempláøù
výtiskù Lurdské písnì v rùzných vydáních, z nich jsou pro provenienci Hakem citovaného
textu smìrodatné dva exempláøe (o formátu 11,5x16,5 cm).57 Tisk s titulem Píseò k Pannì Marii
Lurdské zhotovila na náklad V. Semeráda ze Veboøic u Dolních Kralovic praská tiskárna Julia
Janù; vroèení není uvedeno.58 Tento tisk obsahuje dvì písnì, jednak píseò s incipitem Kde
v údolí ku øece hora má sklon, jednak píseò poèínající verem Pozdravena budi vøele, Panno
Maria. První skladba sestává z 28 slok, z nich osm je shodných se slokami písnì citované
J. Hakem. Druhý tisk nese titul Lúrdská [sic!] píseò k oslavì 30letého jubilea Zjevení se
Bl. P. Marie v Lurdech konané dne 15. srpna 1888 o pouti na Vyskeø dítkami z Maova
a z Pelean;59 dalí text na titulní stranì tisku sdìluje: Vyòato z písnì, která se zpívá v Lurdech
o prùvodech se svícemi. Sloil P. S. Gaignet. Na poslední stranì tisku je uvedeno: Zèetil
B. M. Kulda. Vybral F. J. Cv. Tiskem J. Sluky v Turnovì. Nákladem F. J. Cvejna. Jak autorovi
textu skladby, tak pøekladateli60 je nutno pøiznat formální obratnost  píseò je sloena v ale-
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xandrinech. Text o sedmnácti slokách tohoto (redukovaného) vydání Lurdské písnì je a na
drobné odchylky61 totoný s textem skladby nacházejícím se v Osudech.

Pro úplnost dodejme, e bìhem pochodu na Turowu-Wolsku pøedèítal vejk nadporuèíku
Lukáovi dopis, jen bìhem vojenské sluby v Budìjovicích dostal do kasáren a jen si uschoval, tøebae byla tato epitola urálivá nejen svým obsahem, ale i místem svého vzniku:
Ty pacholku mizernej, ty jeden vrahu a bídáku! Pan kaprál Køí pøijel do Prahy na urláb a já jsem s ním
tanèila ,U Kocanù a von mnì povídal, e prej ty tancuje v Budìjovicích ,U Zelený áby s nìjakou pitomou
flundrou a e jsi mìl u úplnì vopustil. Aby jsi vìdìl, píu toto psaní na hajzlu na prknì vedle díry, mezi náma
je konec. Tvoje bejvalá Boena. Abych nezapomnìla, ten kaprál to umí a bude tì jetì sekýrovat, já jsem ho
62
vo to prosila. A jetì abych nezapomnìla, nenajde mì u mezi ivejma, a pøijede na urláb.

S neomalenou lidovou epistolografií kontrastuje údajný výrok Vìnceslavy Luické (1835
1920), který vejk v souvislosti s pisatelkou dopisu cituje, neménì jako výe uvedený fragment románu Rùeny Jesenské, k nìmu se nyní vrame. Pokud se Haek nedopustil anachronismu,63 jako zdroj onoho fragmentu pøipadají v úvahu romány Rùeny Jesenské vydané do
èervence roku 1915, kdy ealon s 11. markumpanií (ve skuteènosti 3. pochodovou setninou)
91. pìího pluku dorazil do Budapeti. Podle bibliografie v pøísluném hesle Lexikonu èeské
literatury64 se jedná o romány Jarmila (román pro mláde, 1894), Román dítìte (1905), Legenda ze smutné zemì (ivotopisný román o Zdence Havlíèkové, 1907), Nokturno moøe (1910)
a Taneènice (1912). V následujících letech do Hakovy smrti 3. ledna 1923 uveøejnila R. Jesen-
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ská romány Ivana Javanová (1917), Tajemství srdcí (1918) a Cizinka (1920); váleèný román
Hrdinství se scénami z bojù èeskoslovenských legií v Rusku vyel roku 1923, tedy a po
Hakovì úmrtí. V ádném z tìchto románù jsme nenalezli pasá ètenou vejkem na budapeské latrínì, ani se tu neobjevuje postava mladého Køièky, také styl fragmentu, pokud lze
soudit, neodpovídá exaltovanému a vyumìlkovanému zpùsobu vyjadøování Rùeny Jesenské.
Nezbývá ne konstatovat, e provenience fragmentu zùstává nevyøeena, nepøijmeme-li pøedpoklad, e atribuce úryvku Rùenì Jesenské je z rodu Hakových mystifikaci.
Závìrem
Èeská textologie a editologie se doposud nevyrovnala s úkolem vydat román Jaroslava
Haka Osudy dobrého vojáka vejka za svìtové války zpùsobem odpovídajícím jeho svìtovosti  pøinejmením tak, jak jsou napø. editovány díla polské i svìtové literatury v polské
kninici Biblioteka Narodowa. Mnohem uiteènìjí by vak byla edice genetická, vyuívající
souèasných technických moností digitálního nosièe  CD-ROM, a zahrnující jak obì pretextové podoby románu (Dobrý voják vejk a jiné podivné historky, Praha 1911; Dobrý voják vejk
v zajetí, Kyjev 1917), tak faksimile rukopisu65 a zevrubnì komentovaný text Osudù.
POZNÁMKY
1
2

Citováno podle pøepisu pøedscén Miroslava Horníèka a Jana Wericha v Divadle ABC roku 1958 dostupného
na internetové adrese http://ufo.fme.vutbr.cz/JWMH/werich5.html.
Hakùv román byl ji pøeloen do 58 jazykù (viz ÈTK: Hakologové si pøipomenou výroèí slavného
autora románu o vejkovi, Právo 3.4. ledna 2004, s. 5), zdramatizován zejména E. A. Longenem
(1921), E. Piscatorem (1928), E. F. Burianem (1935) aj. Grossmanem (1962), dramaticky adaptován
B. Brechtem (vejk za druhé svìtové války, 19421942), významnìji zfilmován byl sedmkrát (viz
Pytlík, R.: Kniha o vejkovi, Praha 1983, s. 431471). Dne 23. dubna 1958 byla v newyorské City Opera
uvedena premiéra opery The Good Soldier Schweik, zkomponované Robertem Kurkou (19211957),
americkým skladatelem èeského pùvodu; roku 1960 inscenovalo Kurkovu operu divadlo J. K. Tyla v
Plzni a v roce 2002 byl prùøez Kurkovou operou v provedení zpìvákù a orchestru chicagské opery vydán
na dvou kompakních discích, album má ve své souèasné nabídce praský internetový obchod http://
www.musicabona.com. Na repertoáru Deutsches Theater v Berlínì je v souèasné dobì muzikál Michaela
Kortha, Petera Blaiknera (libreto) a Konstantina Webera (hudba) Schwejk it easy, výtah z muzikálu je
dostupný na stejnojmenném CD (viz internetovou adresu http://www.evlp.de/Schwejk). Údajnì doposud
vzniklo pìt soch dobrého vojáka vejka, dostupné jsou informace o tøech sochách: trojrozmìrné zpodobení
Josefa vejka z ateliéru sochaøe Jaroslava Drotára stojí od roku 2000 na nádraí východoslovenského
mìsta Humenné, 21. dubna 2003 byla na Balkánském námìstí v Petrohradì odhalena bronzová socha
Josefa vejka, dalí vejkova socha, dílo Adama Przybysze, se od 6. èervna 2003 nalézá v polském mìstì
Sanoku. Dne 1. bøezna 1995 objevil Z. Moravec na hvìzdárnì Kle novou planetku, kterou nazval vejk.
Adresy èeských i zahranièních internetových stránek na téma Jaroslava Haka a vejka shromádil -fr-:
Haek v síti, Tvar XIV, 2003, è. 8, 17. 4. 2003, s. 17, chybí tu ale adresa http://my.core.com/~zenny 
vejk [shvake] Central pilot site.  Pøíbìh se psem Maxem v Osudech má pretextovou verzi v Hakovì
próze Dobrý voják vejk v zajetí, vydané v Kyjevì roku 1917. vejk jako sluha praporèíka Konráda
Dauerlinga odcizí v Brucku nad Litavou pro svého pána velkého boxera, kterého Dauerlingùv pøítel,
kadet Biegler, pojmenuje Zanzibar; Dauerling se vypraví do mìsta koupit obojek s nápisem Für Kaiser
und Vaterland (Za císaøe a za vlast) a øetízek. Dauerling, vejk a Zanzibar se poté vypraví na procházku
do aleje, pes se jim vytrhne a bìí k dùstojníkovi provázeném dámou. Ukáe se, e majitelem boxera je
tento dùstojník  velitel vojenského tábora generálporuèík von Arz. vejk tvrdí, e boxera (pravým
jménem Mursa) nael, a dáma ho odmìní dvacetikorunou, ale generálporuèík pole Dauerlinga (a s ním
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i vejka) na frontu. vejk musí z odmìny vyplatit Dauerlingovi deset korun za obojek a øetízek, druhou
desetikorunu propije ve vinném sklepì.
Haek, J.: Osudy dobrého vojáka vejka za svìtové války. Pøedmluvu napsal a vysvìtlivkami opatøil
Zdena Anèík. Praha, Práce 1951, s. 247.
Tamté, s. 256.
Tamté, s. 252253.
Tamté, s. 259.
Tamté, s. 255.
Tamté, s. 854.
Tamté, s. 62. V novìjích vydáních Osudù je chybné znìní hrubé nadávky jiních Slovanù opraveno.
Tamté, s. 839.
Podle P. Vaáka (Vaák, P. a kol.: Textologie, teorie a edièní praxe, kap. 6.  Kritické vydání textu, Praha
1993, s. 120121) se komentáø ke kritickému vydání textu skládá 1. z edièních poznámek, 2. z vysvìtlivek.
Druhou èástí Komentáøe jsou vysvìtlivky, jejich úkolem je objasnìní nejasných textových míst 
rùzných reálií a historických okolností, upozornìní na dalí souvislosti apod. Je jasné, e se øídí také
typem vydání: vydání vìdecké se soustøeïuje na problémy literárnìhistorické, politické apod., vydání
ètenáøské musí osvìtlovat spíe neznámé pojmy, termíny, dobové reálie atd. Nejde o zásadní rozliení, spíe
opìt o vìdomí adresáta kriticky vydávaného textu. Naproti tomu J. Kolár (tamté, kap. 9  Textologie
a edièní problematika staroèeské literatury, s. 204205) zaøazuje do komentáøových èástí edice úvod,
vysvìtlivky, slovníèek (diferenèní) a vydavatelskou poznámku. Vysvìtlivky pøináejí detailní vìcná
objasnìní, poznámky k urèitým místùm textu, a to jak vysvìtlení kulturnì historická, tak jazyková,
poukazy k jednotlivostem zaèleòujícím skladbu do irích literárních a spoleèenských souvislostí atp.
Pøedstavují detailní komentáø k skladbì i k jejím vydávanému znìní, a tím podklad k zobecnìní poznatkù,
které najde uplatnìní v úvodu. Viz rovnì Linka, J.: Explikatologie?, Listy filologické 123, 2000, c. 12,
s. 157158.  V terminologickém systému vypracovaném Gerardem Genettem se rozliuje metatextualita
jako vztah spojující text s textem, který tento text komentuje, a paratextualita, zahrnující prostøedky
a konvence jak uvnitø knihy (peritext) a vnì knihy (epitext), která zprostøedkuje knihu ètenáøi  tituly
a podtituly, pseudonymy, pøedmluvy, dedikace, motta, úvody, mezititulky, poznámky, epilogy a doslovy.
Termínem veøejný epitext rozumí Genette informace o autorovi nebo vydavateli, za soukromý epitext
pokládá deníky a korespondenci. Viz Genette, G.: Seuils (Texte imprimé), Paris 1987, 2. vyd. Paris 2002
(anglický pøeklad Paratext  The Tresholds of Textuality vydalo Cambridge University Press 1997; nìmecký
pøeklad vyel v r. 2003 ve Frankfurtu n. M. pod titulem Paratexte  Das Buch vom Beiwerk des Buches).
Haek, J.: c. d., s. 256257.
Iniciátorem latinského pøekladu Hájkovy kroniky byl Frantiek Antonín hrabì Berka z Dubé, pøeklad
poøídil piarista Victorin a S. Cruce a G. Dobnerovi uloil proviniciál øádu piaristického øádu vydání
posoudit. Kdy projevil vùèi Hájkovu spisu své kritické mínìní, byl povìøen úkolem opatøit text kritickými
poznámkami. Titìná Dobnerova edice Venceslai Hagek a Liboczan Annales Boemorum e boh. latine
redditi et notis ilustrati je dovedena k roku 1198.
I. díl obnáí 315 stran, II. díl 366 stran.
Viz http://svejk.nautilus.com.ua.
Hodík, M.  Landa, P.: Encyklopedie pro milovníky vejka s mnoha vyobrazeními, Praha 1998, s. 1213.
V této souvislosti stojí za uvedení názor nakladatele Emila olce a advokáta A. Èervinky, kteøí 20. srpna
1923 ocenili autorská práva Jaroslava Haka týkající se Osudù s prognózou: Po 10 letech bude nové
generaci obsah spisu nejasný a sotva se najdou ètenáøi pro toto dílo (viz Jaroslav Haek ve fotografii,
Praha 1959, s. 138). Nemalé problémy pùsobí reálie Osudù jejich pøekladatelùm, jene koncepce
anglického pøekladu Osudù prezentovaná Zenny K. Sadlonem kurióznì naruuje autorský text: Jak
rozdíly jazykového, kulturního a historického kontextu øeit? Jednou moností jsou poznámky pod
èarou. A na nìkolik vesmìs nevyhnutelných výjimek, jakou je poznámka o onikání, jsme se rozhodli
poznámky pod èarou jako ruivé nepouívat. Místo toho jsme se snaili informace do textu integrovat,
protoe takové informace byly a i dnes ve velké míøe jsou souèástí informaèního zázemí èeského
ètenáøe, pro nìj jsou souèástí originálního textu a nemusí je vyhledávat mimo nìj. Jako ve vìtinì vìcí
v ivotì, ani zde neexistuje ideální situace a jediné moné øeení. Tøetí moné øeení, tedy ani poznámky
pod èarou, ani do textu integrované informace, jsme odmítli jako ètenáøe ochuzující, a proto nepøijatel-
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né. (Viz Sadlon, Z.: Problematika pøekladu vejka do angliètiny aneb Zpráva o experimentálním projektu
jeho chicagské verze, http://my.core.com/~zenny/Zprava.html.)
Problematice intertextuality v literárním díle jsou mj. vìnovány konferenèní sborníky Literatura
v literatuøe, Opava 1995, a Intertextualita v modernom umení, Nitra 1999.
Haek, J.: c. d., s. 858.
Pytlík, R.: Kniha o vejkovi. Praha 1983, s. 276.
Hodík, M.  Landa, P.: c. d., s. 1213.  Zdenìk Mathauser v souvislosti vzpomíná (Mírné experimenty
v mezích vejkologie, Tvar XIV, 2003, è. 8, 17. 4. 2003, s. 14), e kdy ho za 2. svìtové války
vypuknutí války zastihlo pøi slubì právì ve ,vejkovì Putimi (pracoval tehdy jako dìlník, telegrafista
a posléze výpravèí postupnì ve vech stanicích vejkovy jihoèeské anabáze), pøimìla jej a dalí dva
mladé lidi z putimského nádraí tehdejí radost nad tím, e koneènì nadchází Hitlerova zkáza, k noèní
pouti podle vejkova itineráøe ,z Putimi do Putimi: zùstalo mu z ní ponauèení o tom, e to není jen tak
a e vùbec vejkovi je tìko se vyrovnat. Jak vyplývá z mapky vyhotovené J. Dìákem (Jiní Èechy,
Praha 1977, s. 53) uel vejk bìhem budìjovické anabáze, trvající ètyøi noci a ètyøi dny, celkem 89 km:
TáborMilevsko 25 km, MilevskoKvìtovk Vrái kolem Èíové do Malèic (v Osudech Malèín) 18 km,
MalèiceRadomyl 12 km, RadomylPutim 12 km, kruh kolem Putimi pøes tìkeò (v Osudech tìkno)
asi 15 km, PutimPísek v doprovodu èetnického závodèího 7 km; vzdálenost po eleznici z Písku do
Èeských Budìjovic, kam vejka eskortoval mladý èetník, nováèek, èiní 50 km. Druhou pìí anabází
v Osudech je pochod 11. kumpanie ze Sanoku do Turowé-Wolské (spr. Tyrawa Wo³oska) a poté vyslání
ordonance 11. kumpanie vejka, telegrafisty Chodounského, sluhy nadporuèíka Lukáe Balouna a úèetního
ikovatele Vaòka jakoto ,kvartýrmajstrù z Turowé-Wolské pøes Malý Polanec (spr. Ma³y Polanec) na
Liskowiec (spr. Liskowate, od r. 1977 Lisówek). Podle A. Kroha Haek èasto pøibarvoval svoje popisy
fantazií  dokonce popisy míst, která znal z autopsie. Nai hrdinové jdou ze Sanoku do Tyrawy Wo³oské
po zapráené silnici, halièskou rovinou, ,kde po obou stranách silnice a tam k zeleným chlumùm na jihu
byla pole zdeptána a znièena pod kopyty koní a pod podevemi tisícù a tisícù vojenských bot (III, 4).
Ve skuteènosti leí na rovinì pouze nejblií okolí Sanoku. Po nìkolika kilometrech se cesta, nyní asfaltová,
tehdy kamenitá, pøíkøe vzpíná a pak serpentinami spadá do Tyrawy (O Szwejku i o nas, Varava 2002,
s. 57, pøel. J. Fiala). Vzdálenost ze Sanoku do Tyrawy Wo³oské èiní asi 21 km, z Tyrawy do vsi Liskowate
je nejkratí cestou nejménì 25 kilometrù. Z pozorné èetby a jednoduchého výpoètu vyplývá, e vejk a
jeho druhové pøekonali tuto vzdálenost tempem 1720 kilometrù za hodinu! Mystická krajina. (Tamté,
s. 58, pøel. J. Fiala.) Tøetí vejkovou pìí anabází je jeho pochod spoleènì úèetním ikovatelem Vaòkem,
opìt jako kvartýrmachrù, z Liskowatého smìrem na Feltýn (Felsztyn), a poté, kdy se cestou oddìlili
a vejk se na hrázi malého rybníka setkal s uprchlým ruským zajatcem a pøevlékl se do jeho uniformy,
Svejkùv transport patrolou polního èetnictva sloenou z Maïarù do Chyrowa a v kolonì zajatcù
z Chyrowa pøes Dobromil do Pøemylu (viz k tomu http://republika.pl/twierdza11/his/historia.html).
Rejman, L.: Kapesní slovník cizích slov, Praha 1971. Slovník cizích slov sestavený L. Klimeem a vydaný
v Praze 1981 definuje na s. 20 výraz anabáze jako dlouhé a obtíné vojenské taení.
Kroh, A.: c. d., s. 4445. Pøeloil Jiøí Fiala.
Mathauser, Z.: c. d., s. 4.
Blaíèek, P.: Hakùv vejk. Praha 1991, s. 58. Srov. rovnì Frynta, E.: Jaroslav Haek, der Schöpfer des
Schwejk, Praha 1965, s. 8182; Frynta rozliuje v Hakovì románu citáty a reálie.
Viz Pletka, V.: c. d. V Hodíkovì  Landovì Encyklopedii pro milovníky vejka s mnoha vyobrazeními,
Praha 1998, je napø. na s. 228 blíe popsána vèetnì reprodukce titulního listu kryptografická pøíruèka
nepøesnì zmiòovaná kadetem Bieglerem jako Handbuch der militärischen Kryptographie od nadporuèíka
Fleissnera (Haek, J.: c. d., s. 535)  ve skuteènosti se jedná o Handbuch der Kryptographie. Anleitung
zum Chiffriren und Dechiffriren von Geheimschriften.Von Eduard B. Fleissner von Wostrowitz, k. k.
Oberst. Mit XIX Tafeln und einer Patrone. Wien 1881. Podrobné heslo (na s. 7980) vìnovali autoøi
encyklopedie nìmeckému romanopisci Ludwigu Ganghoferovi (18551920) a Ganghoferovu románu Die
Sünden der Väter, jeho vydání pouívá E. B. Fleissner ve své kryptografické pøíruèce jako ifrovací
pomùcky.
Haek, J.: c. d., s. 453454.
Tamté, s. 870.
Viz Burt, L. R.: Friedrich S. Krauss 18591938, Wien 1988; Schindler, F.: Doslov, in: K. J. Obrátil,
Kryptadia  Pøíspìvky ke studium pohlavního ivota naeho lidu, III, Praha a Litomyl 2000, s. 770772.
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2 9 S. 139145.
3 0 Edici Kryptadia s podtitulem Pøíspìvky ke studiu pohlavního ivota naeho lidu vydával moravský uèitel
a kolní øeditel Karel Jaroslav Obrátil v letech 19331939 vydával po seitech v nákladu tøí set
exempláøù. Obrátil pocházel z Hukvald, kde se narodil roku 1866, nejdéle uèitelsky pùsobil v Uherském
Hraditi, roku 1926 byl penzionován a odstìhoval se do Prahy. Jako aktivní úèastník sokolského hnutí
byl krátkodobì vìznìn za 1. svìtové války, pro své antiklerikální a sociálnì demokratické postoje byl
terèem útokù katolíkù a po pøevratì roku 1918 národních demokratù. Pøes svùj vysoký vìk 79 let se
Obrátil za okupace podílel na protinacistickém odboji, krátce pøed koncem války byl uvìznìn gestapem
a 5. dubna 1945 zemøel na Pankráci na ochabnutí srdce a vysílení. Jeho obsáhlá pozùstalost se nachází ve
fondech Literárního archivu Památníku národního písemnictví na Nových Hradech. Vedle erotického
a skatologického fokloru sbíral Obrátil intenzivnì svìtovou erotickou literaturu a exlibris. Udroval
písemné styky s Fried-richem Salomonem Kraussem; Obrátilova Kryptadia mìla pùvodnì vyjít v rámci
Kraussovy edièní øady Beiwerke zum Studium der Antropophyteia. Vzhledem k rozsahu a významu
Obrátilových etnologických aktivit lze Karla Jaroslava Obrátila jej øadit vedle dermatovenerologa Ferdinanda Peèírky a sexuologa Josefa Hynieho k zakladatelùm èeské sexuologie. Je tøeba uvítat, e se
po listopadu 1989 doèkala Obrátilova Kryptadia faksimilového vydání, a to ve tøech svazcích, roku
2000 byla vydána reedice a nedávno byl samostatnì publikován tøetí svazek Obrátilových Kryptadií.
První svazek Kryptadií je vìnován pojednání o sexuálním chování vesnických spoleèenství a zahrnuje
té heuristická excerpta, ale nejvìtí jeho hodnota spoèívá ve sbírce lidových písní s øadou variant vèetnì
notace z celého území meziváleèné Èeskoslovenské republiky. Druhý díl Kryptadií pøináí pod titulem
Lidské dokumenty autentické záznamy lidových idiomù a rozhovorù, dále pohádky, anekdoty a nápisy na
stromech, lavièkách a toaletách, jak je i dnes publikuje mezinárodní skatologický èasopis Maledicta.
Texty umìlé provenience, nezøídka kolující v nesèetných opisech a tradované, se nacházejí v kapitole
Pøíspìvky verované, kde nalezneme i dvì parodické dramatické scény. Tøetí svazek nového vydání
Obrátilových Kryptadií obsahuje slovník dialektismù a vulgarismù, jako i obsáhlý doslov Franze Schindlera.
Viz rovnì Lexikon èeské literatury, Osobnosti, díla, instituce, 3/II,MO, Praha 2000, s. 635636.
3 1 Haek, J.: c. d., s. 458460.
3 2 Pytlík, R.: c. d., s. 236.
3 3 Mathauser, Z.: c. d., s. 4.
3 4 Haek, J.: c. d., s. 871.
3 5 Za atribuci Hakem citovaného dvojverí náleí zásluha olomouckým germanistùm L. Spáèilové, L. Topo¾ské
a L. E. Václavkovi. V publikaci G. Büchmanna Geflügelte Worte (24. Auflage, Berlin 1910, s. 253) se
o tomto dvojverí uvádí: Ernst Frh. von Feuchterslebens (18061849) schon vor 1826 entstandenes,
von Mendelssohn komponiertes Gedicht Nach altdeutscher Weise begint:
Es ist bestimmt in Gottes Rat,
Daß man, was man am liebsten hat,
Muß meiden,
und schließt:
Wenn Menschen auseinandergehn,
So sagen sie: auf Wiedersehn!
Ja Wiedersehn!
Die Anfangszeilen jedoch zitieren wir in der Form, die der Komponist Mendelssohn ihnen gab:
Es ist bestimmt in Gottes Rat,
daß man von Liebsten, was man hat,
Muß scheiden.
Das Lied ist in Vogls Frauenlob, Taschenbuch für das Jahr 1835, Wien, 164, dann in seinen Gedichten,
Stuttgart und Tübingen 1836, 5 gedruckt.  O literární èinnosti Ernsta von Feuchtersleben viz napø.
Seidler, H.: Ernst Freiherr von Feuchtersleben, seine geistes- und literaturwissenschaftliche Stellung in
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der österreichischen Restaurationszeit, in: Anzeiger der österreichischen Akademie der Wissenschaften,
phil.-hist. Klasse Jg 106 (1969), s. 235249; Kaszyñski, S. H.: Die unkonventionellen Denkwürdigkeiten
des Freiherrn von Feuchtersleben, in: Orbis Linguarum, vol. 23, Wroc³aw  Legnica 2003, s. 13n.
Citováno podle internetové stránky http://ingeb.org/Lieder/esistbes.html, kde je umístìna i nahrávka
Mendelssohnovy melodie. Haek citoval závìreèné dvojverí písnì zøejmì popamìti, ponìvad zamìnil
Menschen za Leute.
Haek, J.: c. d.: s. 559560.
Vroèení 1914 v cit. textu zøejmì nedopatøením chybí.
V cit. textu nedopatøením Schrittums.
Hodík, M.  Landa, P.: Encyklopedie pro milovníky vejka s mnoha vyobrazeními, II. díl, Praha 1999,
s. 269.
Kraft, U.: Selbsterziehung zum Tod fürs Vaterland. Leipzig 1915, s. 65.
Tamté, s. 7071.
Tamté, s. 74.
Haek, J.: c. d., s. 541542.
Pytlík, R.: c. d., s. 166167.
Frynta, E.: c. d., s. 83.
P. Blaíèek se mýlí: zatímco horní a dolní okraj fiktivní stránky, na ní je vysázen citovaný text, jsou
zarovnány, pravý a levý okraj stránky jsou nepravidelnì odtreny, jak zøejmì vyadoval formát papíru
(ètvrtka) vhodný pro zamýlený hygienický úèel.
Blaíèek, P.: c. d., s. 99.
Hodík, M.  Landa, P.: c. d., s. 108.
O L. Ganghoferovi a jeho románu Die Sünden der Väter viz tamté, s. 7980.
Haek, J.: c. d., s. 541542.
Tamté, s. 561562.
Lurdská píseò oslavuje zjevení P. Marie, k nìmu dolo 11. února 1858 ve francouzském mìsteèku
Lourdech na severním svahu Pyrenejí. Matka Boí se zjevila ètrnáctileté venkovance Bernadettì
Soubirousové (18441879) v jeskyni Massabielle, 15. února tého roku vytryskl v jeskyni zázraèný
pramen. V roce 1876 nechal pape Pius IX. zdejí sochu Panny Marie Lourdské slavnostnì korunovat
a roku zavedl pape Lev XIII. církevní svátek Zjevení (11. února). Novogotická bazilika P. Marie,
postavená 20 m nad jeskyní, byla vysvìcena roku 1876, pod bazilikou byl v letech 18841887 postaven
kostel v byzantském slohu; kolem chrámù i na protìjí stranì údolí vznikla øada lázní, hospitálù, azylù,
sirotèincù apod. Viz internetovou adresu http://www.lourdes-france.com.
O písni s incipitem Prinz Eugenius, der edle Ritter , oslavující vítìzství rakouského vojevùdce Evena
Savojského (16631736) nad Turky u Bìlehradu, a jejích èeských pøekladech viz Pletka, V.: Písnièky
Josefa vejka, Praha 1968, s. 6669. Pìvecký výkon kaprála Nachtigala a jeho kamarádù musel být
mimoøádný, ponìvad na rozdíl od Lurdské písnì sestávají estiverové sloky písnì Prinz Eugenius, der
edle Ritter  z opakované kombinace dvou osmislabièných verù a jednoho vere sedmislabièného. Necelé
dvì sloky nìmeckého znìní písnì Prinz Eugenius, der edle Ritter  a jednu sloku aktualizovaného znìní
Graf Radetzky, edler Degen  zpívají deutschmajstøi ve 3. díle Osudù (viz Haek, J.: c. d., s. 552553).
Haek, J.: c. d., s. 713714.
Tamté, s. 727.
Za prùzkum uvedeného fondu a poøízení kopií relevantních tiskù náleí dík PhDr. Evì Ryavé, jako
i za sdìlení, e Hakem citovaná Lurdská píseò je rovnì obsaena v øadì katolických kancionálù.
KNM Praha, sign. L. A. 1933, è. 370  K l06/3. Ètyøi listy formátu 16,5 x 11,5 cm, titulní strana je
ozdobena xylografií zobrazující sv. Bernardu kleèící v jeskyni a modlící se ke zjeviví se P. Marii.
KNM Praha, sign. LA 42  K 106/1  133/42. Dva listy formátu 16,5 x 11,5 cm.
Bene Method Kulda (18201903) po vysvìcení na øímskokatolického knìze (1845) pùsobil jako kaplan
v idlochovicích, v Lodìnicích u Pohoøelic a ve Starém Hobzí u Daèic; v letech 18501859 byl v Brnì
správcem a katechetou ústavu pro zanedbanou mláde, poté faráøem v Chlumu u Sedlèan, roku 1870 byl
jmenován kanovníkem vyehradským. Publikoval kázání, náboenské broury a sbírky didaktických
verù, cenné jsou jeho národopisné práce a sbírky  Svatba v národì èeskoslovenském z r. 1858 a zejména
Moravské národní pohádky a povìsti z okolí ronovského (1854, doplnìno 1874).
Tisk KNM/Osudy: Poèatá jsem/poèala jsem; býti chci/chci býti; to obydlí/ty obydlí; chtìlas mí/chtìlas
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mít; vìrné své voï!/vìrné nás voï!; mateøskou milos/mateøskou milost.
6 2 Tamté, s. 704.
6 3 Anachronická je v Osudech formulace, e kdo by slyel polního kuráta Katze, stieného dokonalou
koèkou a naprostou depresí, musel by být pøesvìdèen, e chodí na pøednáky dra Alexandra Baka
,Vypovìzme válku na ivot a na smrt démonu alkoholu, jen nám vradí mue nejlepí, a e ète jeho Sto
jisker etických (Haek, J.: c. d., s. 166)  tato broura Alexandra Sommera-Baka (18741944) vyla a
po roce 1919. Viz Hodík, M.  Landa, P.: c. d., s. 3031; Kroh, A.: c. d., s. 122123.
6 4 Lexikon èeské literatury, Osobnosti, díla, instituce, 2/II, Praha 1993, s. 519.
6 5 Úplný rukopis prvního dílu Osudù dobrého vojáka vejka za svìtové války a rukopisy nìkolika dalích
kapitol tohoto románu jsou uloeny v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze,
fond Jaroslava Haka (23 pøírùstkových èísel v rozmezí 410/35  56/92).

EINIGE EDITORISCHE BEMERKUNGEN ZUM ROMAN
DIE ABENTEUER DES BRAVEN SOLDATEN SCHWEJK
WÄHREND DES WELTKRIEGS VON JAROSLAV HAEK
Zusammenfassung
Der weltberühmte Roman Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkriegs (19211923, im weiteren Abenteuer) von Jaroslav Haek wurde  abgesehen von einer
Edition aus dem Jahre 1951  immer ohne Erläuterungen herausgegeben. Dem heutigen Leser
dürfte allerdings das Verständnis mancher im Roman dargestellter Realien Schwierigkeiten
bereiten. Hilfreiche Zusatzinformationen zum Text bieten nun zwei neue Publikationen: die
zweibändige Enzyklopädie für die Liebhaber des Schwejk mit vielen Abbildungen (Prag 1998,
1999), die von Milan Hodík und Pavel Landa verfaßt wurde, und die Publikation Schwejk in uns
(Warschau 2002) vom polnischen Bohemisten und Slowakisten Antoni Kroh. Eine wichtige
strukturelle Komponente des Schwejk-Romans ist seine Intertextualität, die sich jedoch dem
Leser nicht ohne weiteres erschließt. Der Verfasser des Beitrags präzisiert in seinen Kommentaren die Angaben zu einigen in den Abenteuern zitierten oder erwähnten literarischen und
nicht-literarischen Texten. Nach Ansicht des Verfassers ist es der tschechischen Textologie
und Editologie bislang nicht gelungen, Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während
des Weltkriegs in einer der Bekanntheit und Beliebtheit des Romans entsprechenden Form
herauszugeben; wünschenswert wäre eine genetische Edition, die sich der modernen technischen Mittel bedient, d.h. eine CD-Rom, die sowohl die prätextuellen Formen des Romans (Der
gute Soldat Schwejk und die anderen seltsamen Histörchen, Praha 1911; Der gute Soldat
Schwejk in der Gefangenschaft, Kiew 1917) als auch das Faksimile des Manuskripts und den
ausführlich kommentierten Text Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des
Weltkriegs bieten würde.
Translation © Libue Spáèilová, 2004
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KDYBY BYLI VICHNI LIDI Z KYJOVA,
TAK BY TO NA SVÌTÌ VYPADALO JINÁÈ
(K IVOTU A PROZAICKÉMU DÍLU JEDNOHO BRNÌNSKÉHO HUMORISTY
RODEM Z KYJOVA, KTERÝ BY SE LETOS DOIL OSMDESÁTIN)
ERIK GILK
Jednu z posledních publikovaných básní vìnoval Jan Skácel svému bývalému pøíteli a
zároveò podøízenému v literárnì-dramatické redakci brnìnského rozhlasu Miroslavu Skálovi.
Byla otitìna jako nekrolog v deníku Rovnost v den Skálových nedoitých pìtaedesátin:1
Nechme ho spát a nerume ho
a postavme mu z ticha ploty
a spí tak navdy jako kámen
a a se vyspí do nìmoty
Buïte tak hodní prosil o to
a chce se dospat tam kde bylo
to mlèenlivé na poèátku
a nikdy z toho neubylo
A odpusme mu jestli zranil
byla to slova platil za nì
a ruce které sepjali mu
má od nich na kost poøezané
Chce spát a spát jak stromy v zimì
a nést tu bílou tíhu ticha
tak nevýslovnì z nepamìti
jak nìkdo kdo se neudýchá

Miroslav Skála nebyl a ani nemohl být pøíbuzným o dva roky starího nechvalnì proslulého Ivana Skály u proto, e tento normalizaèní básník a øeditel nakladatelství Èeskoslovenský
spisovatel se vlastním jménem jmenoval Karel Hell. Pøesto právì v jím striktnì vedeném nakladatelství zaèaly Skálovy humoristické romány vycházet hned zkraje sedmdesátých let. Ale
zaènìme od kolébky.
Miroslav Skála se sice narodil 6. dubna 1924 v brnìnské porodnici, ale od narození a do
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zaèátku padesátých let il v Kyjovì, kde od roku 1935 studoval reálné gymnázium. Do období
gymnaziálních studií také spadají jeho divadelní zaèátky. Podle vlastního svìdectví napsal
prvotinu ve ètrnácti letech, jednalo se o libreto tragické opery Cikánovy housle, kterou sloil
jeho kamarád a posléze mu ji za doprovodu mandolíny pøezpíval.2 Asi v devatenácti letech
sepsal Skála s Vlastimilem Pantùèkem nìkolik satir, které za protektorátu zahráli pro kamarády
v bytì za zatemnìnými okny. Po osvobození je uvedli v kyjovském divadle a pokraèovali
dalími hrami, z nich nìkteré pocházely z jejich pera, jiné pøevzali z repertoáru Osvobozeného
divadla.3
Do tohoto období spadají poèátky tzv. kyjovské avantgardy, termínu, který s velkou pravdìpodobností vytvoøil ex post právì Miroslav Skála. Kromì nìj a divadelního a rozhlasového
dramaturga Vlastimila Pantùèka (19231995) tvoøili jádro tohoto neformálního seskupení literární historik Jiøí Skalièka (19221997) a filozof Svatopluk Hrab (19211992), oba spoluautoøi
dalích her a pozdìjí profesoøi olomoucké filozofické fakulty. Za normalizaèních let se rodiny
kyjovských rodákù, k nim se pøiøadil rodilý Bròan Vladimír Fux (*1928), pravidelnì scházely
na pøátelských setkáních a poøádaly teoretická minisympozia humorného a mystifikaèního
charakteru.
Za gymnaziálních studií se Skála vìnoval také hudbì, hrál na trubku v kyjovském jazzovém
Orchestru Dalibora Brázdy (zatímco ke slováckému folkloru nikdy nepøilnul). Stejnì jako v pøípadì
kvoreckého úèinkování v jazzové kapele nebylo motivací hudební nadání, ale protest proti nìmeckému nacismu, který pøedstavovalo ji samotné pøihláení se k èernoskému jazzu.
Po válce, na jejím konci byl díky pøímluvì vlivných kamarádù totálnì nasazen jen
v kyjovských dolech, vystudoval Skála èetinu a rutinu na brnìnské filozofické fakultì (1945
1949). Po studiích, která ukonèil diplomovou prací o Klicperových hrách (a podle Milana
Suchomela se zabýval také hrami obrozenských dramatikù Jana Nepomuka tìpánka, Frantika
Rajmana a Josefa Kajetána Tyla4) u profesora Franka Wollmana, uèil rok na dìlnické pøípravce
ve Velkých Losinách, v letech 19511955 pak na Vojenské technické akademii Antonína Zápotockého v Brnì. Bìhem uèitelských let se definitivnì usadil v Brnì, za enu si vzal bývalou
spoluaèku z vysokokolských studií, pozdìjí pøekladatelku, autorku knih pro dìti a vyuèující
brnìnské pedagogické fakulty Libìnu (*1924).
Rok 1955 se stal pøelomem Skálovy dosavadní profesní kariéry, stal se èlenem literárnìdramatické redakce brnìnského vysílání Èeskoslovenského rozhlasu, kde pracoval nejprve
pod vedením Oldøicha Mikuláka a pozdìji Jana Skácela. Autorsky se podílel na pravidelných
poøadech Rozhlasový mìsíèník a Na shledanou v sobotu. Proslulý rozhlasový kolektiv ve
sloení Vlastimil Pantùèek, Karel Tachovský, Miroslav Skála, Antonín Pøidal a externì také
Vladimír Fux sehrál významnou roli nejen pøi vzniku literárního èasopisu Host do domu, ale také
pøi zaloení satirického divadla Veèerní Brno v roce 1959, jeho trvalým sídlem bylo od roku
1966 a do jeho zruení v roce 1992 Divadlo U Jakuba.
Na tvùrèí prostupnost obou institucí vzpomíná Antonín Pøidal:
Jene autory (literárnì-dramatické redakce brnìnského rozhlasu  pozn. aut.) posedlé od
mládí divadlem, zvlátì Osvobozeným, mohl rozhlas tìit jenom napùl. Text jednou schválený
a natoèený vyluèoval improvizaci a nedovoloval reagovat na ivé publikum, na atmosféru
hleditì a dne. Jevitì, by sebemení, takové pøíleitosti nabízelo. Také ono podléhalo cenzu-
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øe, ale ne v kadé minutì, ne pøi kadé repríze. Vedle tehdejího rozhlasu, státního, masového a
tísnivì odosobnìného, se malá divadelní scéna jevila jako oáza osobitosti a uvolnìné fantazie.
Na oplátku jí mohli nabídnout, co umìli: struènost, spádnost, jazykovou neotøelost, pestrost ánrù, chu trhat ze stromù dosud zapovìzených. Zpoèátku zásobili Veèerní Brno satirickými skeèi napsanými pùvodnì pro rozhlas, ale brzy zaèali pøenáet do rozhlasu aspoò nìkterá
z èísel, která vznikala u v divadle  ne jako inscenované vysílání, ale jako svébytné jevitní
útvary. Ukázky z repertoáru Veèerního Brna pronikaly do rozhlasových poøadù víc a víc, protoe nová scéna se stávala nepøehlédnutelným fenoménem a tématem. Troufl bych si øíct, e
Veèerní Brno, které na svém poèátku z rozhlasové satiry tìilo, bylo posléze  s pomocí tých
autorù  pramenem nových nápadù a výbojù také pro humor a satiru v rádiu.5
Miroslav Skála se vedle úvodního kabaretu Veèerní Brno (kolektivnì; premiéra 21. záøí
1959) autorsky spolupodílel na ètyøech hrách: Andìl na støee (s V. Pantùèkem; prem. 26. dubna
1960), Pozor, hodný pes! (s V. Fuxem; prem. 26. prosince 1960), Charleston v est ráno
(s V. Pantùèkem; prem. 29. èervna 1961) a Drak je drak èili Kterak uliètí k rozumu pøili
(s V. Fuxem a V. Pantùèkem; prem. 17. ledna 1963). Poslednì jmenovaná satira patøila
k nejhranìjím pøedstavením v Èeskoslovensku edesátých let, do roku 1966 zaznamenala na
tisíc repríz. Vedle autorù mìl na úspìchu zásluhu dramaturg Even Sokolovský (19251998),
v letech 19611967 umìlecký éf Veèerního Brna. Vzhledem k odlinému pojetí divadla Sokolovského, vyhranìného reiséra burianovsko-brechtovského raení, a autorské skupiny literární redakce brnìnského rozhlasu, která preferovala improvizovanost výe zmínìného Osvobozeného divadla, si dovolme jetì jeden obsáhlejí citát umoòující nahlédnout do divadelní
praxe souboru:
Musíme si uvìdomit, e soubor Veèerního Brna se neskládal ze zkuených profesionálních hercù a e tu mìly vliv i jiné okolnosti, které pùsobení Sokolovského nebyly pøíznivé.
Dobøe se proto stalo, e si herci mohli vymýlet rùzné dodatky ke svým rolím a k výjevùm,
v nich vystupovali; dotváøeli svou postavu sobì na tìlo, pøizpùsobovali si ji, aby se v ní
zabydlili, aby ji snadnìji zvládli  aby pak co nejúèinnìji zahráli postavu i daný výjev. Spoustou
drobností se takto dotváøel celý text. Leckterý nápad se dal na jeviti uplatnit pøímo, jiné musel
V. Fux zapracovávat do náleitých souvislostí. Tímto kolektivním pøispìním, na které herci
rádi vzpomínají, vznikla definitivní podoba textu vlastnì a pøi zkoukách na jeviti  a dalí
nápady pøicházely i po premiéøe. A pøitom, ale hlavnì potom, pøicházel ke slovu Sokolovský.
Nebyla to pro nìho práce nijak snadná vechny ty nápady, sledující víceménì zájem individuální, stmelit a integrovat do øádu inscenace. Po onom benevolentním uvolnìní proto nasazoval
vechny prostøedky  vèetnì øvaní , aby soubor dotáhl èi dokopal ani ne tak k vyhranìné
stylizaci jako spí k projevu co do úrovnì a stylu vyrovnanému.6
Pøestoe v roce 1963 Skála nervovì onemocnìl a po dvouletém léèení odeel do invalidního
dùchodu, spolupracoval s rozhlasem i divadlem a do konce edesátých let. V roce 1969 byl
vylouèen z KSÈ, v prvních normalizaèních letech spolupracoval s brnìnským loutkovým divadlem Radost jako lektor a pøíleitostný loutkoherec. Právì tehdy, snad v dùsledku ztráty zamìstnání èi monosti doèasného odreagování od zdravotních problémù, zaèal psát Svatební
cestu do Jiljí. Psal jen pro vlastní potìení, s pramalou nadìjí na vydání novely. Pøes zákaz
publikování rukopis poslal rodinné pøítelkyni Doris Grozdanovièové, tehdejí redaktorce Èes-
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koslovenského spisovatele, která na vlastní zodpovìdnost prosadila jeho publikování, a to u
v roce 1972.
V prùbìhu sedmdesátých a osmdesátých let následovaly dalí ètyøi prózy, jejich znaèná
ètenáøská oblíbenost vyústila ve spolupráci s filmem. Nejprve v roce 1984 zfilmoval Jaroslav
Papouek podle vlastního scénáøe druhou Skálovu prózu pod názvem Cesta kolem mé hlavy.
Následovaly Skálovy vlastní scénáøe k filmùm reiséra Hynka Boèana: Svatební cesta do Jiljí
(1984), Chirurgové (1989, podle Vanèurovy povídky ze souboru Luk královny Dorotky) a
Únos ze seriálu (1989, podle stejnojmenné Skálovy povídky ze souboru Holubník na odvrácené stranì Mìsíce). Spolupráce s filmem autora zcela jistì tìila, pøi zpracování televizního
scénáøe Robinzoni po èesku, jeho pøedlohou byla Skálova tøetí próza Uvìøitelné pøíhody
doktora Papula (1981), pomýlel na obsazení titulního hrdiny Bolkem Polívkou. Scénáø zùstal
nerealizován.
V osmdesátých letech se Skálovy psychické problémy stupòovaly, stále èastìji ujídìl
pøed velkomìstským ruchem na chalupu do Kuntátu, kde v okolních lesích hledal klid pøi
houbaøení. Endogenním depresím, jejich nevhodná medikamentózní léèba prohloubila drásavou nespavost, Miroslav Skála nakonec 24. února 1989 dobrovolnì podlehl. Na vlastní pøání
byl pohøben na kuntátském høbitovì.
Svatební cesta do Jiljí sice byla Skálovou první publikovanou prací, ovem ji na konci
edesátých let byl do tisku pro brnìnské nakladatelství Blok pøipraven velký atlas malých
straidel Straidlopis dvojice Milan Zezula  Miroslav Skála, který se nakonec podaøilo vydat
a o tøi desetiletí pozdìji po smrti obou autorù, v roce 1998.
Spojením osobité fantazie ilustrátora Zezuly a komentátora Skály vznikla mystifikace, parodie na abecednì øazené pøírodopisné atlasy, pøièem pøedmìtem jejich bádání je obor straidlologie. Encyklopedie je uvedena pøedmluvou editora Vladimíra Fuxe a Miroslava Horníèka a
posléze následují útvary formálnì typické pro obrazové encyklopedie, slovníky èi atlasy: uvedení do oboru, úvodní autorská poznámka, seznam pouité i nepouité literatury, vlastní seznam hesel a obsah-rejstøík. Struktura hesla pøipomíná nejvíce atlas hub (název exempláøe,
obrázek, jeho popis a výskyt), co dokládá kupøíkladu heslo Strachohøib álivý (Timoboletus
fallax):
Zpùsobuje álivost smyslù u houbaøù. Po dlouhých hodinách hledání høibù se zjevuje
jako fata morgána mezi stromy a k veèeru, kdy houbaø ulehne, objevuje se i ve tmì pokoje,
promítnut tu na stìnu, tu na strop. Jeho fata-morganismus mùe být tak silný, e strachohøiba
lze pøipravit s vejci nebo na smetanì. V prvním pøípadì pøidej trochu pepøe èi libeèku.
(Hovìzí u Vsetína, Svratouch, Nelepeè, Ostrolovský Újezd)7
Obdivuhodná je pøitom symbióza jednotlivých sloek hesla: latinský název je doslovným
pøekladem smyleného èeského názvu, jen logicky vyplývá z popisu èi výskytu exempláøe.
V souvislosti s vydáním èeského pøekladu obdobné mystifikace estonského spisovatele Enna
Vetemaa s názvem Klíè k urèování rusalek neboli Úvod do naiadologie (orig. 1983, è. 1987) si
Skála postìoval na nakladatelský nezájem Straidlopis vydat.8 Pøesto se s nìkterými straidlologickými motivy mùeme setkat v pozdìjích Skálových prózách. Tak hned ve Svatební
cestì do Jiljí se v jedné z vypravìèových pohádek zjevují vìdci Závi Borítek a Boris Závitek,
pùvodnì straidlologové, zde coby astronomové, v Cestì kolem mé hlavy za ètyøicet dnù
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(1979) se mihne straidýlko zaïatec odporný. Povídka Profesor Habaïùrek a ti druzí ze souboru Holubník na odvrácené stranì Mìsíce (1984) pøímo popisuje Zezulùv objev straidýlek
a jejich pozdìjí sbìratelství a zaznamenávání.
První tøi Skálovy humoristické prózy jsou podle Aleny Hájkové postaveny na modelu
cesty, i kdy ve tøetím pøípadì není tento motiv obsaen pøímo v titulu: Svatební cesta do Jiljí,
Cesta kolem mé hlavy za ètyøicet dnù a Uvìøitelné pøíhody doktora Papula. Motiv cesty, aè
ta v pøípadì první knihy skuteènì probíhá, ovem nelze brát doslovnì, jako syet pikareskního
románu, v nìm hrdina migruje rùznými prostory, ale jako motiv doèasné izolace ústøední
postavy èi postav, izolace, která se stává jakousi provìrkou charakteru v humoristickém osvìtlení.9 V první kníce jde o dvojici v pøedmanelském stavu, která má na snoubencùv popud,
z dùvodu nedostatku vstupních dat o jeho dívce, vykonat pøesnì naplánovanou devítidenní
cestu, bìhem ní má být snoubenka vystavena nároèným tìlesným i psychickým zkoukám, a
tak má být rozhodnuto o jejich pøípadné spoleèné budoucnosti. Hrdinou druhé prózy je èetináø, který se pro neurastenický nedostatek rozhodnosti v ivotì i ve kole dostává do psychiatrické léèebny Sluneèní dvùr. Zde musí podstoupit estitýdenní léèení obklopen pouze pacienty a personálem. V pøípadì tøetí, ménì známé novely se jedná o pobyt dvojice psychologù na
kopanièáøské chalupì, který je motivován moností chalupu získat, ovem jen v tom pøípadì, e
zde vydrí dva týdny jen s tím, co dùm dá.
Vechny tøi prózy novelistického charakteru spojuje obdobný typ vypravìèe, pokadé jej
vypráví hlavní protagonista pøíbìhu, intelektuál a velký ivotní teoretik. Ve Svatební cestì do
Jiljí anonymní vìdecký pracovník se zamìøením na kopinatce, v pøípadì druhé Cesty støedokolský uèitel Robert Kilián, ve tøetí próze pak pracovník Výzkumného ústavu mezilidských
vztahù doktor Bábek.
Milan Suchomel velmi pøesnì vystihuje zdroj komiky Skálových postav, kdy píe, e hrdinùm je vdy nastavena pøekáka a ta jim dává pøíleitost pøekonávat odstup k vlastním svízelùm, a tedy i posilovat smysl pro humor. Dokáou posuzovat své kritické postavení a s jistou
libostí, odìnou do odborného èi pseudoprofesionálního argonu. Intelektuální tlach, jakkoli
nemístný, jim ponechává pøevahu i v situacích natolik mezních, e jsou neøeitelné jinak ne
hlasitými úvahami, úvahami, v jejich moci je pøevádìt situace neøeitelné v situace herní.10 Se
Suchomelovým tvrzením koresponduje jedna ze Skálových úvah o humoru, jeho teoriemi se
zabýval. V rozhovoru z roku 1986 Skála odpovídá, e se ve svých prózách snaí dobrat smíchu,
kdy ètenáøi ve zlomcích vteøiny pøeskoèí jiskra objevného spoleèenského poznání. Takový
smích nás silou své fantazijní invence vymrtí z navyklých mylenkových stereotypù, odkryje
rozpor ve skuteènosti, který jsme podvìdomì tuili.11
Èelnou skupinu prostøedkù, jimi Skála humoru dosahuje, tvoøí jazyková komika, pøedevím parodický kontrast mezi humornými pøíbìhy a jejich kniní, nìkdy a archaickou jazykovou realizací (v pásmech postav i vypravìèe, která se vzhledem ke zvolené ich-formì prostupují). Vedle rozmanité sloky lexikální, která zahrnuje zejména slova kniní (rujný, bøeskný, varný),
archaická (tulich, gavota, vykluèit), výrazy z profesionální mluvy rozmanitých oborù (nejèastìji z psychologie), ale také dialektismy (hejèedlo, zmok) a slovotvorné neologismy (støembøich,
bodøit, vmezeøit se), mají na kninosti znaèný podíl gramatické jevy, pøedevím mnoství pøechodníkù, slovesných tvarù v pasivu, jmenných adjektivních tvarù a èasté uívání instrumentálu v pøípadì predikativní spony. Skálùv smysl pro hru s jazykem se projevuje také na úrovni
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frazeologické, kdy jsou ustálená slovní spojení aktualizována a následnì pouita v nepatøièných
kontextech, napø. ztéci øeku, ticho se zahustí, nastává vlahý televizní veèer, husí kùe naskakuje
na tìle, jestlie trháme husí peøí pøíli zuøivì atp.
Køíení stylových, stylizaèních a ánrových úrovní (v prózách se bìnì setkáváme
s poznámkovým aparátem, nákresy, diagramy, tabulkami, vìdeckými exkurzy; kurzívou jsou
odlieny jiné písemné útvary, napø. pohádky, bajky, sci-fi, legendy èi psychologická slohová
cvièení) mnohdy pøispívá k vytváøení pseudovìdeckých exkurzù a smylených teorií, jakými
jsou napø. uèení o vrstevnatosti lidí, teorie rabù, je èlovìk dennì vysílá do svìta místo sebe,
aby si tak uchoval zdraví a vyhnul se infarktu, teorie o bigamním manelství se vzorcem MM
M (manelmanelkamilenka) nebo pojetí milostného vztahu jako organizace o dvou èlenech
s pevnì vymezenými stanovami.
Právì v tìchto jevech, v nejednostrannosti a irokém rozsahu moností jeho textù po stránce formální i obsahové, spoèívá podle Josefa Galíka osobitost Skálovy humoristické poetiky.
Galík si dále vímá propojení autorova humoru s noetikou: Ty neustálé promìny optiky, motivované zmìnami místa a záitky ze setkání s novými lidmi, zabraòují, aby u ètenáøe vznikl pocit
jednotvárnosti a navozují v nìm pøedstavu dobrodruného poznávání  ovem toto dobrodruství je vtipnì pøesazeno ze irých prostor svìtových do naich rozmìrù.12
Vechny zmínìné recenze a stati Milana Suchomela, Aleny Hájkové a Josefa Galíka (k nim
pøipoètìme Vlaínùv èlánek A co humor? z roku 198113), které se snaí serióznì uchopit Skálovu humoristickou prózu a zaøadit ji do soudobého kontextu, ovem pocházejí a ze zaèátku
osmdesátých let. V pøedchozím desetiletí se pøes velký ètenáøský úspìch první dvì Skálovy
prózy setkaly se zásadními kritickými výhradami ve stranickém tisku. Tento jev patøil
k pravidelným praktikám v pøípadì autorù, kteøí se chtìli prosadit v oficiální literatuøe, a byli
pøitom v edesátých letech natolik kulturnì angaováni, e museli vystoupit z KSÈ, a jejich
minulost byla normalizaèní nomenklaturou oznaèena za ideologicky nespolehlivou. Jiljí Bagár
v Literárním mìsíèníku vytýká Skálovì prvotinì pøíli mnoho epizod a pøemíru slovíèkaøení.
Svatební cesta do Jiljí pro nìj pøedstavuje pouze nakupený materiál, do znaèné míry poplatný
tuzemským i zahranièním literárním vzorùm (pøitom ovem neuvádí jakým).14 Mnohem dále ve
svém referátu o Cestì kolem mé hlavy za ètyøicet dnù zala Irena Zítková v Tvorbì nazvaném
pejorativnì Humorná selanka. Také ona autorovi zloøeèí za pouití ji dávno osvìdèených
prostøedkù humoristické literatury, pøedevím tradièního souboru podivínských postavièek
(také jakých jiných v psychiatrické léèebnì), a Skálova inovaèní neschopnost a neaktuálnost
jeho pøíbìhù mùe podle ní vést a k ideovému nebezpeèí pøi ètenáøské recepci: Moná e
právì v tom, toti v koncepèní nenároènosti, dokonce a v rezignaci na tvùrèí hledání, objevování a pojmenování pro souèasnou dobu pøíznaènìjích lidských typù, projevù vzájemných
vztahù, postojù a problémù, tkví zmínìná spontánní pøitalivost Skálovy knihy  a to by nás
pak ovem mìlo vechny znepokojovat.15
V osmdesátých letech stihl prozaik vydat jetì dvì knihy. Po souboru devíti povídek Holubník na odvrácené stranì Mìsíce, z nich kadá je podtitulem urèena vybranému okruhu
adresátù (napø. kosmonautùm, kriminálním inspektorùm, pamìtníkùm, telefonistùm, bratrùm
nebo smrtelníkùm), následovala próza Tamtamy (1986). Navazuje na pøedchozí soubor nejen
zprostøedkováním pøíbìhu neosobním vevìdoucím vypravìèem, ale také parodováním ánru
sci-fi. Elév rozhlasové redakce Adam Sýkora je vren na rajský ostrov, na kterém mají být ve
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znamení hesla Èelem vzad, poklusem v klus oputìny vechny vymoenosti lidské civilizace. Pokus mimozemské civilizace vrátit lidstvo na pøirozenou cestu ovem ztroskotá na nìkolika
jedincích, kteøí se nechtìjí vzdát vìdeckotechnického pokroku. Významné místo mezi nimi
zaujímá také Kyjovják Honza Petránek, jeho repliku jsme si vypùjèili pro název studie.
V Tamtamech nejzøetelnìji vystupuje Skálova inspirace vlastními ivotními peripetiemi (konkrétnì rozhlasová praxe) nebo osudy jeho známých, která je roztrouena víceménì ve vech
jeho knihách. Tak podle vlastních slov absolvovala Skálova budoucí manelka pøedsvatební
cestu z Brna do Velkých Losin, kde tehdy spisovatel uèiteloval. Cesta kolem mé hlavy za
ètyøicet dnù se odehrává v psychiatrické léèebnì, kde Skála navzdory duevním problémùm
nepobýval, vyuil ovem zkueností svých známých, kteøí se léèili na zámeèku Loveè u Sobotky ve východních Èechách. Inspiraci pro postavu Emila Hrabìte neboli doktora Papula údajnì
pøedstavoval brnìnský psycholog Vladimír Smékal, v novele Moji dvojníci zase autor zpracoval veselé pøíhody, které se vztahovaly k brnìnskému profesoru psychologie Mihajlu Rohostarovi a k jeho opièáku Pepkovi (v próze profesor Bidlo a impanz Josef). O povídce
v souboru Holubník na odvrácené stranì Mìsíce vìnované Milanu Zezulovi jsme se zmínili ji
výe.
Vydání studentské prózy Moji dvojníci se Skála ji nedoil, vycházela nejprve na pokraèování v Brnìnském veèerníku v roce 1991, kniního vydání se doèkala o tøi roky pozdìji
v nakladatelství Petrov. Prozaik se zde vrací k pùvodní ich-formì intelektuála, pøestoe vypravìèem je teprve vzdìlanec nastávající, student oboru èetina  psychologie Jiøí Pel. Ve snaze
vyrovnat se ambiciózní spoluaèce a své dívce Marcele se pokouí získat místo pomocné
vìdecké síly nejprve na katedøe psychologie a posléze na katedøe èeské literatury. Pøestoe je
zmítán fiktivními rozhovory se svými freudovskými dvojníky Superegem a Idem, podaøí se mu
místo získat, kdy ve svém referátu prosadí vlastní vìdecký názor proti otcovì kariéristické
vypoèítavosti.
V rukopise nadále zùstávají nìkteré kratí texty, pøedevím cyklus Malé mozkové pøíhody
a pohádky pro dospìlé, z nich kadá mìla být pùvodnì ilustrována jedním z brnìnských
malíøù.
Pøedstavoval-li si Miroslav Skála humor jako poschoïovou budovu, v ní sídlí rùzné druhy
smíchu16, pak bychom jeho humoristické prózy zcela jistì nalezli ve vyích patrech. A to pøes
jeho nestrojenou skromnost, kterou vyjádøil v pøedmluvì k Mým dvojníkùm: Staèilo by mi,
kdybyste po mém vyprávìní s úsmìvem usínali a ráno li stateènì do koly støední, vysoké i
do koly ivota.17
Ale teï ji vyslyme Skácelova slova a nechme jej spát
Za cenné informace vdìèím dr. Libìnì Skálové, prof. Libui Hrabové a ing. Vladimíru Fuxovi.
Pøíspìvek vznikl za podpory výzkumného zámìru Výzkum historie a kultury Moravy
jako modelu pro existenci euroregionu MSM 152100017.
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SHOULD EVERYBODY BE THE NATIVE OF KYJOV,
THE LIFE WOULD BE BETTER

(TOWARDS THE LIFE AND PROSAIC WORK OF ONE BRNO´S HUMOURIST
BORN IN KYJOV WHO WOULD LIVE TO SEE HIS 80TH ANNIVERSARY THIS YEAR)

Summary
The study summarizes life and prosaic work of Brno´s author of humorous books Miroslav
Skála (19241989). In fiftieth years of the 20th century he was a member of the literary-dramatic
editorial staff of Czechoslovak Radio in Brno that was led by Moravian poet Jan Skácel. In 1959
Skála took part in foundation of renowned satiric theatre Evening Brno and wrote some plays
for it.
At the beginning of seventieth years he started write humorous novels which began very
popular, two of them were even filmed. Prose Moji dvojníci (My doubles) was published after
his premature death, some short stories unfortunately remain in manuscript. The study is
intent especially on analyse of sources of Skála´s humour, his mystificated theories, style of
his proses and their contemporary critical reception too.
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MÍSTO KRAKOVSKÉHO RUKOPISU V STEMMATU
STAROÈESKÉHO PASIONÁLU
KAREL HÁDEK
Pøi rozvaování o místì zkoumaného rukopisu v textové historii støedovìké památky pokládám za vhodné pracovnì rozliovat tøi aspekty, a to:
1. celkovou výstavbu textu, makrokompozici,
2. ztvárnìní dílèích úsekù z hlediska obsahového (tzv. ètení v uím slova smyslu), mikrokompozici, a
3. jazykové ztvárnìní textu, zejména z pohledu hláskoslovného, tvaroslovného a slovotvorného vývoje.
Závìreèné rozhodnutí ovem musí vyplynout ze syntézy, z komplexního posouzení získaných údajù, i kdy zásadní slovo pøece jen bude mít celková výstavba textu, protoe zejména
v ní se odráejí mimojazykové okolnosti vzniku daného rukopisu. (U staroèeského Pasionálu
je to napø. rozloení pohyblivých svátkù v pøísluném církevním roku, vznik kultu svìtcù na
èeském území apod.) Odlinost konkrétních ètení se mùe objevovat i paralelnì, vývojovì
jazyková novost jetì nemusí znamenat novìjí verzi textovou. Komplexní analýza je vak
nezbytná, protoe napø. u rukopisných zlomkù nám makrokompozice nepomùe, pokud není
zachován úsek, v nìm jde o stopu pøestavby textu. Na okraj dodávám, e v textologických
bádáních najdeme i pøíklady toho, e jeden detail, klíèový textový jev, je natolik relevantní, e
pøekrývá aspekty ostatní. (O takové klíèové detaily se pøi svých øeeních èasto opíral olomoucký badatel Oldøich Králík.1)
Podle uvedeného modelu se tedy pokusím zaøadit do textové tradice staroèeského Pasionálu Krakovský rukopis, který se teprve v roce 2003 v úplnosti dostává do rukou èeským
badatelùm. O jeho existenci nás sice informoval Vladimír Kyas v roce 1958, kdy jej uvádí mezi
dalími neznámými staroèeskými texty, které objevil v Polsku2, a mìla ho také v rukou Ludmila
Pacnerová, kdy na místì uloení, v dominikánském kláteøe v Krakovì, opisovala pasáe korespondující s hlaholskými zlomky Pasionálu3. Okolnosti ale nebyly naklonìny tomu, aby byla
získána kopie celého rukopisu a tak vytvoøen pøedpoklad k zhodnocení a uvedení do vztahù
vech dosud známých dochovaných textù Pasionálu. Osobnì jsem navtívil dominikánský
kláter v Krakovì v roce 1992, ale pøes øadu pokusù se nedaøilo získat fotokopie buï pro nemoc
bibliotekáøe, nebo pro technické, organizaèní èi finanèní problémy a teprve pøátelské kontakty
s profesorem Mieczys³awem Balowskim z Vysoké koly pedagogické v Opolích vedly k tomu,
e poøídil a vìnoval mi mikrofilm Krakovského rukopisu, který laskavostí vedení Filozofické
fakulty Univerzity Palackého byl promìnìn ve fotokopie, hmatatelný podklad pro zkoumání,
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analýzu. A pøedznamenávám, e Krakovský rukopis (dále rkp K) vyvolává hned pøi prvním
ohledání velké nadìje, protoe nechybí ani zaèátek, ani konec, ba nevyskytují se ani chybìjící
listy uprostøed textu, obsahuje dokonce i registr èlánkù a je úhlednì psán jedním písaøem.
Staroèeský Pasionál, pøevod pùvodem lombardské Zlaté legendy Jakuba de Voragine
do èetiny je významnou, bohuel dosud nevydanou památkou starého èeského písemnictví
druhé poloviny 14. století.4 Nevydanou snad i proto, e dosud nebylo moné v úplnosti posoudit a zpracovat dochovaný textový materiál. V souèasné dobì známe devìt úplných èi
víceménì úplných rukopisù, dochovány jsou dále tøi výbory, zbytky esti dalích rukopisù
a dva prvotisky.
Symboly oznaèující dochované texty pøebírám z prací Ludmily Pacnerové a naí nejvìtí
znalkynì Pasionálu, Aneky Vidmanové, protoe nevidím podstatnìjí dùvod, proè tento postupnì vzniklý systém mìnit. Jeho základ je v pøíspìvku Pacnerové z roku 1976, v nìm pøiøazuje rùznoètení z kompletních rukopisù k transkripci hlaholského zlomku5. Rukopisy oznaèuje
vìtinou v abecedním poøádku podle jejich chronologie. Dva nejstarí (A z doby kolem 1375,
B z roku 1379) jsou uloeny v KNM v Praze, ètyøi jsou ve Státní knihovnì v Praze (C z roku
1395, D  pùvodnì bøevnovský  z roku 1468, E z roku 1476 a F  spíe rozsáhlý výbor 
z druhé poloviny 15. století. Rukopisy, které nejsou v základních praských knihovnách, Pacnerová oznaèila podle míst jejich uloení, a to M z doby kolem 1470 (v Matici slovenské v Martinì)
a K z roku 1482 (v dominikánském kláteøe v Krakovì). Dva prvotisky, jejich rùznoètení také
bere v úvahu, oznaèila Pacnerová jako T (vznikl pøed rokem 1487) a U (tzv. kalinický
z roku 1495).
Z tohoto systému vychází Vidmanová, pouívá ho ve studii z roku 1982 K dataci staroèeského Passionálu6 a doplòuje ve studii z roku 1985 K pùvodní podobì a textové tradici staroèeského Pasionálu7. Chronologického abecedního poøádku pouila pro výbor z 15. století
uchovávaný ve Státním archivu v Brnì (G) a pro krátký výbor z konce 15. století ze Státní
knihovny v Praze (H), pro písmeno L se rozhodla v pøípadì zpìtného pøekladu z èetiny do
latiny, v nìm jsou vak v èetinì ponechány èlánky, pøedevím verované, které autor nebyl
s to pøeloit (rukopis je uloen v Univerzitní knihovnì v Brnì). Pro prvotisky volí symboly
tisk a (Pacnerové T) a tisk b (Pacnerové U).
Zlomkù staroèeského Pasionálu bylo dosud nalezeno devìt, lze je vak redukovat na est
zbytkù neznámých rukopisných celkù. Vidmanová zlomky èísluje, a to opìt chronologicky, jako
zlomek 1 ze tøetí ètvrtiny 14. století, zlomek 2 (dva listy ze zimní èásti církevního roku patøí
k rkpu B), zlomek 3 (drkolenský ze tøetí ètvrtiny 14. století), zlomek 4 (v praské kapitulní
knihovnì, asi 13501380), zlomek 5 (tamté, z konce 14. století), zlomek 6 (biskupská knihovna
v Nitøe, patrnì 1389) a zlomek 7 (tøi zbytky tého hlaholicí psaného rukopisu uloené v KNM,
zaèátek 15. století).
Jak jsem ji uvedl, pøidrím se uívání tohoto zpùsobu oznaèování textù staroèeského Pasionálu, pouze pøipojuji písmeno J pro obsáhlý výbor hlásící se do druhé poloviny 15. století,
který Vidmanová opomenula, aè ho zmiòuje v roce 1969 Vladimír Kyas v pøíspìvku Staroèeská
povídka o Tobiáovi8 (povídka o starozákonním Tobiáovi je ve výboru z Pasionálu umístìna
mezi legendu o stìtí sv. Jana a legendu o Alexiovi).Ve výboru, uchovávaném v knihovnì Metropolitní kapituly v Praze, je dochováno 39 artiklù Pasionálu, kolik jich bylo celkem, nevíme,
protoe je pokozen zaèátek i konec rukopisu. (Èásti Pasionálu by bylo mono nazývat té
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kapitolami, legendami nebo èlánky, jak èiní Vidmanová. Pojem artikl se mi jeví nejpøijatelnìjí,
protoe je neutrální, nejménì asociativní.9)
Výstavbou textu staroèeského Pasionálu a jeho historií se poprvé podrobnì zabývala
Aneka Vidmanová v ji zmínìné studii K pùvodní podobì a textové tradici staroèeského
Pasionálu. Na základì toho, e nìkteré artikly o svatých muèednících jsou pøesunovány
k urèitým datùm církevního roku, pøípadnì pøidávány na rùzná místa, nebo vypoutìny, dospívá k závìru, e z archetypu, vzniklého k roku 1357, se v sedmdesátých letech 14. století vyvinuly dva hyparchetypy, v roce 1377 pak tøetí10. Logika jejich argumentù je taková, e lze ztìí
nalézt slabá místa schématu, v nìm k pravdìpodobnì nejstarímu hyparchetypu á je nejblií
rkp A a pøes mezistupnì s rùznými výpustkami k nìmu patøí té rkpy D a M, v nìm je izolovaný
rkp B pokládán za pøímý opis hyparchetypu â a v nìm k hyparchetypu ã jsou pøiøazeny rkpy C
a E, hlaholský zlomek 7 a v podstatì i pøekladový rkp L.
Makrokompozice Krakovského rukopisu, jeho rozvrení artiklù, nerozhojòuje poèet hyparchetypù a rkp K lze zcela jednoznaènì zaøadit ke skupinì C, E, zlomek 7. Tedy
k hyparchetypu ã, jeho vznik klade Vidmanová k roku 1377, protoe tehdy pøipadly Køíové
dny na 4.6. kvìtna, a proto písaø posunul Jana v oleji z 6. kvìtna a za nì. K správnému datu
pøesunul artikl o Hedvice, artikl o Ludmile pøemístil ze dne translace ke dni umuèení l6. záøí, na
správné místo pøed Jiøího pøiel Vojtìch a také Saturnin zmìnil své místo. V roce 1377 toti
církevní rok Saturninem zaèínal, a proto jej autor úpravy zaøadil hned za vstupní artikl o adventu
a na jeho místo vloil artikl nový, o deseti tisících rytíøích. Na nepatøièném místì se spoleènì
v rkpech C, E objevuje artikl o Svatém Duchu a na konec Pasionálu po Kateøinì je pøipojen
artikl o Bedovi. Vidmanová soudí, e asi poprvé v rkpu C z roku 1395. Tolik Vidmanová11.
Z tabulek o dochování artiklù v jednotlivých rukopisech dále vyrozumívám, e rkpy C, E, L
shodnì vypoutìjí artikl 150 o Linhartovi (Linharta ale vypoutí také rkp D).12
Po vyplnìní prázdné kolonky K v tabulkách Vidmanové lze øíci toto: Celý soubor charakteristických rysù hyparchetypu ã nacházíme beze zbytku i v rkp K. Vypoutí té artikl o Linhartovi. Svou kompletností dále potvrzuje umístìní Saturnina na zaèátku (tak v rkpu E, zaèátek textu
chybí v C) a Bedy na konci (tak v rkpu C, rkp E konèí uprostøed èlánku o Kateøinì). A
rkp K dokonce umoòuje zpøesnit stemma hyparchetypu ã. Podobnì jako E toti nemùe být
opisem rkpu C, protoe má na správném místì artikly, které C vynechal.13 Souhlasné s rkpem C
je pak øazení artiklù v závìru textu. Po Kateøinì je pøipojen Beda, ovem mezi tyto artikly je
pøesunut artikl 141 o Forseovi, na co Vidmanová u C neupozoròuje. Vzhledem k jinak doslovné shodì rkpù K a E a vzhledem k tomu, e na obvyklém místì u ostatních rukopisù v rkpu E
Forseus není, lze stejnou situaci, tj. øazení Kateøina  Forseus  Beda, pøedpokládat snad ji pro
základní podobu hyparchetypu ã a rozíøení o Bedu je pak starí ne k roku 1395 v rkpu C, jak
soudí Vidmanová. A dvojice rkpù E (1476), K (1482) by byla blií originálu hyparchetypu ã ne
rkp C (1395).
Distribuci textù podle makrokompozice pokládáme tedy za základ (napø. v Dalimilovì kronice je pro stanovení jedné z vìtví charakteristická pøítomnost pøídavkù urèitého typu), je ji
vak moné jako mìøítko pouít jen u rukopisù pokud mono úplných nebo takových, kde je
zachycen nìjaký relevantní moment. (Zaøazení zlomku 7 k hyparchetypu ã je umonìno tím, e
je dochována pasá, kde mezi artikly od Pankráce po Barnabáe chybí artikl svatoduní podobnì jako v C, E, K, který je pouze v tìchto rkpech zaøazen na nepatøièné místo.) Ostatní zlomky
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podle makrokompozice zaøadit k hyparchetypùm nelze. Z jiné pøíèiny nelze zaøadit ani ètyøi
rukopisy zaznamenávající ve výboru vìtí èi mení èást Pasionálu. Jen u nejrozsáhlejího
z nich (u Vidmanové rukopis F), jeho písaø ze 166 základních artiklù staroèeského Pasionálu
opsal 135, lze, domnívám se, naznaèit jeho místo ve stemmatu.
Vidmanová v tabulce sice zaznamenává, e v rkpu F je stejnì jako v L pøemístìn Vojtìch, na
rozdíl od C, E, K ale a za Jiøího, nikoli pøed nìho, nepokládá to vak za dostateèný dùvod
pøíslunosti k hyparchetypu ã. Zajímavé jsou vak následující èíselné údaje, které lze z tabulek
vyèíst.14 Tøi artikly shodnì chybí v D, M, F (Vedastus, Saturnin a 10 000 rytíøù), pìt artiklù
shodnì v rkpech D, F (Julián 1 a Julián 2, Amandus, Secundus, Gordianus), dva shodnì v rkpech
M, F (Petr, Eufemie), tj. deset artiklù v kombinaci s rukopisy z linie hyparchetypu á. Proti tomu
jen ve ètyøech pøípadech jsou neopsány tyté artikly ve F a v ne zcela jednoznaèném, pokud jde
o jeho pøiøazení k hyparchetypùm, rukopisu L (Petr muèedník, Savianus, Quiricus, Germanus).
Tato pøevaha by spíe ukazovala na blízkost tendencím, které probíhaly v oblasti hyparchetypu á. Pøedevím je dùleité, e proti rkpùm C, E, K, L nemá rkp (výbor) F, a to ve shodì s rkpy
A, D, M, artikl o 10 000 rytíøích.
Obracíme-li pozornost k obsahu jednotlivých artiklù staroèeského Pasionálu, jejich ètení a
rùznoètení, tj. k mikrokompozici, musíme si uvìdomit, e jde o text, na který se hledìlo více
ménì jako na text posvátný, take v jeho opisech není tolik zmìn jako v jiných rukopisech
staroèeských spisù15 a který má blízko k biblickému pøekladu a biblické dìjepravì (Comestorovi)16. Pøi opisovaèském tradování Pasionálu mùeme proto poèítat s jistou kanonièností textu
ve smyslu závaznosti pøedlohového textu17 a pøi analýze rùznoètení musíme pouívat jemnìjích nástrojù a postupù ne u spisù jiných, napø. u Dalimilovy kroniky. Textové rozdíly (rùznoètení) mají pak ovem tím vìtí váhu.
Pøi pouití hrubího síta pak z úplných rukopisù a tiskù (nebudu se zmiòovat o výborech a
zlomcích a neberu v úvahu rkp L) propadávají jen rkpy D a M, u nich obèas volnìjí zacházení
s pøedlohou najdeme. Napø. v artikulu o Ambroovi rkp D k ètení poøad medyolanského kostela ustavil, které mají s drobnými obmìnami A, C, E, K i tisky a, b, pøidává a ten øád do dnenieho dne drí. Nebo rkp M v tém artiklu redukuje vezdy sì , zpovìdí poslúchaje, naplakal, co
má v podstatì stejnì A, D, C, E, K, a, na pøíli zjednoduené vdy se dosti naplakal. Také opìt
v Ambroovi se lií D i M, kadý jinak, od ètení a v tu dobu, které je v A, C, E, K. V rkpe D je
místo toho a ji, v rkpe M jednú. Z drobností uvádím Ambroì biskupa volte A a ostatní proti
Ambroe biskupa uèiòte v D, pøìd branú A a ost. proti pøìd mìstem v D, poed letìl A a ost.
proti poed padl v M. Z prvotiskù snese hrubí síto tisk a, editor tisku b naopak s pøedlohovými
texty zachází místy znaènì volnì, napø. v artiklu o Ambroovi vypoutí celý jeden pøíbìh,
v nìm se svatý Ambro projevuje ponìkud zlomyslnì.
Rukopisy ze 14. století a kupodivu i E, K z osmdesátých let století 15. v podstatì sledují tá
ètení, vìtinou s nepøíli zásadními odchylkami. Blí k sobì mají rkpy A, B proti skupinì C, E, K.
Napø. rkpy A, B a té M mají irí ètení Svatý èepán, boí muèenník, byl jeden z zvolených
sedmi jáhnóv a první z tìch sedmi sluha svatých apotoluov, kdeto v rkpe E èteme Svatý
tìpán, boí muèedlník, byl jeden z zvolených sedmi jáhnóv svatých apotolóv a v rkpe K jetì
kratí a snad elegantnìjí Svatý tìpán, boí muèedlník z volených sedmi jáhnóv svatých
apotolóv. Nebo jiná nápadná odlinost: V rkpe A èteme by daleko ot mìsta zael mniee, ráno
z jitra ..., ale v protografu rkpù C, E, K zøejmì bylo by daleko ot mìsta zael, mìèené ráno
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z jitra ... . Rozdíl je té v nadpisování artiklù. V rkpech A, B, D, M je vdy model ivot svatého
Ambroe biskupa, ivot svatého èepána muèedlníka apod., zatímco C, E, K má jen Svatého
Ambroe, Svatého tìpána. Nejstarí rukopisy také pouívají latinských podob vlastních jmen
Saulus, Ambrozius (v rkpech A, B), mladí vesmìs poèetìných avel, Ambro. Zajímavý jev
vak pozorujeme u Ambrozia. V této podobì je v A pìtkrát, pak ale písaø pøechází na Ambroe,
v C je Ambrozius jen pøi prvním pouití18.
Ve skupinì C, E, K se pak èastìji shodují E s K, v rkpe C najdeme mení odlinosti, napø. sì
jemu posmieval proti sì jinému posmieval v E, K (té A, D) a také obèas omyly pramenící
z nepozornosti. Napø. vìtinové ètení Muèí mì Ambro, muèí mì Ambro! je v rkpe C zkomoleno v muèenie Ambro muèí mì. A pokud se z vìtinového ètení vymyká rkp K, pak zpravidla
jde o úpravu promylenou. Napø. po textu ...a inhed jeho (sv. tìpána) pøìd mìsto vyvede,
s sebe své pláèe i rúchu snímave, pøìd tiem jinochem, jen tehdy Saulus sloviee a potom
nazván svatý Pavel, své rúcho v ostra poloive, poèìchu svatého èepána vickni kamenovati. Ten tehdy nenávistný úmysl proti køìsanóm svatý Pavel jmìjiee, e netoliko svatého
èepána svýma rukama kamenovati chtìl, ale ... (tak v A, B, E). Autor rkpu K ale usoudil, e
v té dobì svatý Pavel jetì byl avel, a proto svatý Pavel (tuènì vytitìno) vypoutí.
K tomuto oddílu svého pøíspìvku chci jetì dodat, e rkp A, aè snad nejstarí, má chyby,
které nejsou ve skupinì C, E, K. Velmi pìkným dokladem je místo v artiklu o Ambroovi, kde
v rkpe A èteme kdy kterého knìzì neb biskupa dobrého uslyal, vedy jeho srdeènì zaplakal
a tento ertovný výrok se promítá i do výboru H a tisku a. V rkpech D a M, které patøí té do
vývojové linie hyparchetypu á je upraveno, pøípadnì z jiného protografu pochází ètení ...biskupa dobrého uslyal umøieti, ale lépe a asi pùvodnìji zní text v rkpech C, E, K, a to (se
slovoslednými rozdíly) kdy kterého knìze neb biskupa dobrého skonèenie uslyal, vedy
jeho srdeènì zaplakal.
Jazykovým stavem staroèeského Pasionálu se zabýval ji Jan Gebauer a èásti muzejního
rukopisu A publikoval v transliterované podobì v pøílohách Listù filologických v letech 1878,
1881 a 1887, získaný materiál pouil ve studiích o staré èetinì19, ve své Historické mluvnici a
Staroèeském slovníku. Jazykový materiál Pasionálu je zdrojem informací i pro dalí badatele20 a
slouí jako doklad vývojového stavu èetiny druhé poloviny 14. století. Pokud jde o hláskosloví,
tak je to zhruba období po provedení pøehlásky u > i, s existencí jotace a pøed diftongizací ó > uo,
v tvarosloví probíhá naruování systému forem pro vyjádøení minulosti a duálového èísla.
Staroèeské památky, které mají delí období tradování, jako napø. Dalimilova kronika nebo
Pasionál, nabízejí monost srovnání jazyka doby jejich vzniku s texty opisovanými pozdìji a
zjiovat jednak vývojový proces, jednak postoj písaøù k jazyku pøedlohy. Pasionál nebyl
v tomto smyslu jetì vyuíván a zde pouze uvedu nìkolik poznámek k jazyku rukopisu K z materiálu, který jsem zatím excerpoval, a naznaèím hypotézu o postoji autora opisu
k pøedloze.
V rukopisu K nezjiujeme diftongizaci ó >uo, není ani náznak monoftongizace ie >í. Autor
opisu zachovává dùslednì jotaci ve slovì sì, èasto ji dodruje v pøedponì pøì- a obèas i
v koncovkách (napø. rucì), objevuje se neèekanì v podjìli (tak v A, B), naopak dùslednì
jotaci odstraòuje ve tvarech vìm, poèì. Ponechává starí svítìziti, tresktal, inhed, naopak
zásadnì mìní jmìl v mìl, u postu na v postu, èepán, pláèe v tìpán, plátì, ot v od, vláèí
na zvlátní.Tvary 3. os. sg. imperfekta ( èiniee, mluviee apod.) jsou bìnì ponechávány,
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koneènì tak je tomu i v ostatních mladích rukopisech, pouze jedenkrát jsem narazil na náhradu
tvaru leiee tvarem leal (podobnì v M). Stejnì pevnou pozici má tvar 3. os. pl. aoristu
sigmatického uèinichu, svìdèichu (pouze M obèas nahrazuje perfektem, napø. vylétaly místo
vylétáchu). V rkpech A, B se objevuje 3. os. sg. aoristu typu dokona (v K a ostatních rukopisech dokonal), objevil jsem ale i místo, kde K má zavola a øka, zatímco i v rkpe A je zavolal a
øka. Z dalích tvaroslovných jevù jsem zaznamenal napø. 6. p. sg. v andìlskéj tváøi (A, B)
v mladích rukopisech vdy v podobì v andìlské.
Lze tedy konstatovat, e jazyk v rukopisu K se tváøí jako starí, ne jaký bychom oèekávali,
i kdy samozøejmì více ne stoletý rozdíl mezi nejstarími texty a daným rukopisem se projevuje.
Tento archaizující postup je zvlátì nápadný, srovnáme-li text rkpu K s rkpem M, který je pøiblinì
z tée doby. V rkpe M toti bìnì èteme vadí, volení, zpovídal, hned, ruce, se apod.
Struèné shrnutí: Krakovský rukopis staroèeského Pasionálu (1482, uchováván pod signaturou XV 39 v bibliotéce dominikánského klátera v Krakovì) náleí spolu s rukopisy C (1395)
a E (1476) k hyparchetypu ã (1377) a svou úplností umoòuje zpøesnit informace o rozloení jeho
artiklù. Textovì patøí  aè z 80. let 15. století  spolu s rukopisem E z tého období k okruhu
nejstarích rukopisù A, B, C ze 14. století, tedy tìch, u kterých lze pøedpokládat blízkost ètením
archetypovým. Písaø pracuje peèlivì, pokud ètení modifikuje, pak zpravidla uválivì a bez
poruení smyslu, nìkdy text i vylepuje. Pøi opisování protografu zachovává nìkteré starí
hláskové a tvaroslovné jevy, jazyk Krakovského rukopisu není pøíli modernizován.
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POSITION OF THE CRACOVIAN MANUSCRIPT
IN THE STEMMA OF THE OLD CZECH PASSIONAL
Summary
The Cracovian manuscript of the Old Czech Passional (1482, kept with the class mark XV
39 in the bibliotheca of The Dominican Monastry in Cracow) belongs to the hyperarchetype ã
(1377), as well as the manuscripts C (1395) a E (1476). The completeness of the Cracovian
manuscript enables us to put the information regarding its article organization more precisely.
Although from the 1580s, its text, as well as the manuscript E, belongs to the group of the
oldest manuscripts A,B, C from the 14th century. It means those which are close to the archetype. The scrivener was very conscientious. When he modified the text, he mostly acted cautiously, not breaking the meaning. Sometimes he moreover amended the text. Copying the protograph, he preserved some of the older phonological and morphological phenomena. The
language of the Cracovian manuscript has not been modernized a lot.
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
PHILOLOGICA 84  2004

Z DÌJIN ÈESKO-MAÏARSKÝCH LITERÁRNÍCH VZTAHÙ
PETR HORA
Památce Evy Skalièkové, první ètenáøky této edice, vdìènì vìnováno
Pøekladatelské úsilí lumírovské básnické koly se ani ve svém programu, ani ve své praxi
v ádném smìru nikterak významnìji neomezovalo. Doba trvání (18911945), pøehled titulù
i autorských jmen (180 svazkù) patrnì nejproslulejí edièní øady zrozené na pøelomu 19. a
20. století, Sborník svìtové poezie IV. tøídy Èeské akademie císaøe Frantika Josefa pro vìdy,
slovesnost a umìní (180 svazkù), jsou toho pøesvìdèivými dùkazy. Popøít vliv osob na koncepci Sborníku i jisté individuální výbìrové preference samozøejmì naprosto nelze, avak právì
tak není mono nepovimnout si snahy o udrení relativní vyváenosti celého projektu, pokud
jde o zastoupení národních literatur. Mezi nimi sice evidentnì pøevládaly sympatie západnické,
jmenovitì románské a germánské, avak opomíjeny nebo dokonce zanedbávány nezùstávaly
ani pøeklady z poezie a dramatiky národù slovanských, z maïartiny a dokonce z literárních
a kulturních kontextù exotických èi pøinejmením èeskému prostøedí výraznì geograficky i kulturnì vzdálených.
Maïarskou literaturu v pøekladech Sborníku svìtové poezie reprezentovalo trojhvìzdí básnických klasikù 19. století, Sándor Petõfi, Imre Madách a János Arany. Do èeského povìdomí
se dostali pøedevím iniciativou pøekladatele, jazykovìdce a publicisty Frantika Brábka (1848
1926), neúnavného propagátora èesko-maïarské kulturní vzájemnosti, zejména literární. Brábek vak na svých básnických pøekladech nepracoval dùslednì sám. Jejich poetiku významnì
pøizpùsoboval dobovému úzu svým spoluautorským podílem Jaroslav Vrchlický (18531912).
Spolupráci a pøátelství s ním se pokusil zachytit Frantiek Brábek v rukopise Mé vztahy
k Jaroslavu Vrchlickému, otitìném poprvé Sborníkem Spoleènosti Jaroslava Vrchlického VII,
19211923, s. 88 nn., pro který pravdìpodobnì úèelovì vznikl. Právì tuto verzi pøetiskl v srpnu
roku 1997 sborník Amicus 6, è. 3, s. 1824 ve své stálé rubrice Slovník pøekladatelù jako dodatek
k heslu Marcelly Husové Frantiek Brábek (tamté, s. 1617). Bez ohledu na rukopisné znìní,
bez jasnì stanovených edièních zásad, bez poznámkového aparátu, navíc s nìkolika novými
tiskovými chybami.
Rukopis vzpomínek Frantika Brábka na vzájemné styky a léta spolupráce s Jaroslavem
Vrchlickým na pøekladech z maïartiny se nachází ve fondu autora, uloeném v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví v Praze na Strahovì, v oddílu Rukopisy vlastní, pod
pøírùstkovým èíslem 355/52. Je fixován perem, èerným inkoustem, vdy po jedné stranì 21
volných listù papíru formátu 209 mm x 340 mm, èíslovaných v pravém horním rohu arabskými
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èíslicemi; snadno èitelný, s minimem krtù, se zanedbatelným poètem vsuvek s doplòujícími èi
zpøesòujícími informacemi. Datum vzniku textu nelze vzhledem k nedostatku údajù vymezit
urèitìji neli odkazem na úmrtí Josefa Krále (19. 9. 1917) a dobou první publikace. Autorem
citovanou trojici dopisù Jaroslava Vrchlického nebylo mono verifikovat z fondù LA PNP,
nebo se tam nenacházejí. Albert Praák, který dva z nich cituje ve své antologii Vrchlický
v dopisech (Èeskoslovenský spisovatel, Praha 1955, s. 443444; poznámky k nim na s. 582),
pracoval snad právì s jejich pøetiskem z Brábkových vzpomínek v citovaném Sborníku SJV.
Rozsah, stav i obsah textu rukopisu se zdá napovídat nejspíe spontánní vznik. Zcela jisto
je, e jej nìkterý z redaktorù SSJV (Jaromír Borecký, Prokop Miroslav Hakovec, Antonín Kláterský) proèetl a doplnil o jeden chybìjící, níe zøetelnì (kurzívou) vyznaèený výraz. Zámìrem
naí edice je zachytit text v jeho celistvosti a se vemi jeho zvlátnostmi, v nich shledáváme
nejen projev ojedinìlé autorské osobnosti, ale také neopakovatelné svìdectví èasu, kultury
a pøediva rozmanitých osobních vztahù. Proto dùslednì zachováváme pùvodní stránkování
rukopisu (pro pøehlednost vak pouíváme øímských èíslic) a peèlivì registrujeme vecka specifika, odchylky i nedùslednosti grafické podoby textu. Vecky zásahy proti rukopisné podobì
textu zaznamenáváme. Vzhledem k jeho stáøí a èetným dùleitým reáliím pøipojujeme pak oproti
jeho první realizaci i vcelku rozsáhlý aparát poznámek a vysvìtlivek.
Tato edice Brábkových vzpomínek na Jaroslava Vrchlického je jejich prvním uveøejnìním
s takto obsáhlými komentáøi. Její smysl je v publikaci pùvodního svìdectví o veøejném pùsobení obou muù, pøedevím pak o soudobém stavu týmové pøekladatelské praxe, autentickým
pohledem, by povìtinou jen letmým a ponìkud jednostranným, do tehdejího stavu maïarsko-èeských kulturních vztahù, recepce díla Jaroslava Vrchlického v zemi Svatotìpánské koruny, recepce maïarské literatury v èeském prostøedí a koneènì i citlivým nahlédnutím do
soukromí obou muù. Ovlivnila nás také pomìrnì nesnadná ètenáøská dosaitelnost textu
a potøeba korigovat nìkteré zásahy do rukopisu (a pochopitelnì té zjevné tiskové chyby),
vzniklé redakcí SSJV a následnou výrobou. Takových redakèních zásahù sice není mnoho, ale
jejich existence pøece jen nìkolikrát nevhodnì zasahuje pùvodní autorskou mluvu. Návratem
k rukopisu jsme chtìli jednoznaènì prospìt Brábkovu slovu. K dosaení tohoto zámìru jsme
pracovali pouitím pøíruèky Havel Rudolf  torek Bøetislav a kol.: Editor a text. Úvod do
praktické textologie. Èeskoslovenský spisovatel, Praha 1971.
Za pomoc pøi práci na vzniku edice dìkuji jmenovitì svým konzultantùm z LA PNP
Mgr. Tomái Pavlíèkovi a Blance Kropáèkové, za obìtavou spolupráci pøi èetbì maïarských
informaèních zdrojù, jako i za odbornou revizi hungarismù a maïarských reálií posluchaèkám
Petøe Ekeové a Dóri Illyésové z Katedry bohemistiky Katolické univerzity Petra Pázmányho
v Piliscsabì.
Frantiek Brábek:
Mé vztahy k Jaroslavu Vrchlickému
I.
Jak mi utkvìla jasnì v pamìti má první setkání se s vynikajícími lidmi naeho literárního a
politického ivota, s nimi jsem pøicházel do styku jako sekretáø redakce Riegrova Slovníku
nauèného,a) 1 s Palackým,2 Riegrem,3 jim jsem donáel z redakce èasto rukopisy, s Nerudou,4
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Hálkem,5 Sladkovským6 a jinými, tak marnì vzpomínám dnes toho okamiku, kdy jsem se ocitl
poprvé tváøí v tváø s Jaroslavem Vrchlickým.
Bylo to pravdìpodobnìb) v dobì, kdy pùsobil jako tajemník rektorátu vysokého uèení
technického a já, maje tam èastìji jednání, s ním do styku pøiel. Byly té doby ji trochu
známy mé pøeklady nìkterých románù Jókaiových7 a také ji roku 1872 vylý, s Karlem Tùmou8
spoleènì ./.
II.
vydaný pøeklad vybraných básní Petõfiových1 neuel pozornosti tehdejích literátù.
To bylo asi pøíèinou, e mezi ním, jako tajemníkem rektorátu a mnou, jako uèitelem na
technice, nezùstalo pøi pouhých úøedních stycích, nýbr e se k tomu pøidruovaly i hovory
o vìcech literárních, které vedly k dalím, èastìjím i mimoúøedním stykùm a nakonec k naí
spoleèné práci.
Tìmto stykùm napomáhaly jetì i jiné okolnosti.
Byty nae byly po vechna ta leta hodnì blízko sebe, mùj od r. 1887 v Náplavní ulici a jeho
v bezprostøední blízkosti na Palackého nábøeí; byli jsme, jak se po sousedsku øíká, z jedné
vesnice. Z domu jsme vycházeli ráno témìø souèasnì, skoro ob den jsme se setkávali, jeden
druhého doprovázeli a v Klementinu jsme mívali své pøednáky v odpoledních hodinách souèasnì. Po nich zapadávali jsme èasem na èernou ./.
III.
hodinku pøed veèeøí buï k Tygrua) 1 blízko Klementina nebo dále do nìkteré z plzeòských
v Spálené ulici. Mluvívali jsme o vìcech vedních a ovem také mnoho o literaturách a Vrchlický naslouchal vdy se zájmem, kdykoliv jsem jej seznamoval také s nìkterými zvlátními zjevy
v literatuøe maïarské.
Za tìchto stykù seznámily se navzájem i nae rodiny. Styky jejich byly ovem jen øídké,
spíe nahodilé, napø. na procházkách matek s dìtmi v Karlových sadech, na nìjaké vycházce
do Chuchle. Kdy zemøela tchýnì Vrchlického,b) 2 kondoloval jsem mu písemnì; jinak nebylo
mezi námi právì pro blízkost naich bytù a èasté osobní se stýkání témìø ádného dopisování,
nepoèítám-lic) celou legii letmo psaných vzkazù na navtívenkách a lístkách papíru vztahujících se na výmìny rukopisù, korektury aj.
Náhodou zemøela krátce na to v prosinci 1897 v nejvìtích bouøích, které tehdá Prahou
zmítaly, také má tchýnì a Vrchlický mi dopsal 28. prosince:
Milý pøíteli, pøijmìte výraz mé upøimné soustrasti nad úmrtím váené paní tchýnì. Vím, co
to jest, nebo nedávnod) 3 jsem to prodìlal, ba jetì [jsem] Vám v zmatku do dneního dne
nepodìkoval za Vá ./.
IV.
projev soustrasti. Nemìl jsem tuení, e tak brzy budu nucen jej oplatiti.
S pøáním veho dobrého k Novému roku Vám vøele oddaný J. V.
První má práce, která vyadovala zasáhnutí Vrchlického,a) byl pøeklad Dócziovy veselohry
Hubièkyb) (Csók),1 dramatické to básnì, která v Budapeti i na vídeòském dvorním jeviti dìlala
senzacic) a které ani to neublíilo, e ji maïarská akademie poctila Telekiovou cenou2 jednoho
sta dukátù.
Umínil jsem si, e zajedu do Vídnì vyádat si osobnì autorovo svolení k pøekladu. Byla
o nìm povìst, e je nejerednìjím, ale oné doby nejduchaplnìjím úøedníkem ministerstva
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vìcí zahranièních; e byl pravou rukou Andrássyovou,3 jemu pomáhal koncipovati vechny
jeho dùleitìjí diplomatické projevy, bylo vìcí známou.
Kdy jsem vkroèil do jeho úøadovny na Míèovém námìstí  byl tehdy ministerským radou
v pøedsednictvu zahranièného úøadu  byl jsem vskutku pøekvapen jeho vzezøe- ./.
V.
ním.
Muík s malou hlavou, nízkým èelem, pod ním malé, pichlavé, tìsnì k sobì sblíené oèi,
velký nos, pysky èernocha; typ semitský; jmenoval se pùvodnì Dux, pozdìji Dóczi a nakonec,a) povýen do stavu lechtického, Dóczy. (Y je u Maïarù dle výslovného znìní jakéhosi
vládního naøízení oznaèením stavu lechtického; tak: Jókai se psal pozdìji po svém povýení
do stavu lechtického Jókay.)
Dóczi byl karedým,b) dokud mlèel, jakmile promluvil, podmaòoval svým duchem a svou
vtipnou pohotovostí.
Ludassy1 praví o nìm, e jak byl karedým, pùsobil na eny  svùdnì, jakmile se s nimi dal
do hovoru.
Jetì více ne jeho zjev pøekvapilo mne to, e byl o naem èeském literárním ivotì dosti
dobøe informován a e to nebyla narychloc) nauèená póza,d) nebo jsem mu byl teprv pøed
nìkolika vteøinami ohláen. Dovedl jmenovati témìø vechny nae vynikající literáty,e) zajímal
se o rukopisný spor (v tom kmitla mi mylenka, e byl informován emberou),2 o pøeklady ./.
VI.
svìtových dìl do èetiny; sám pøeloil do maïartiny Goethova Fausta.
K pøekladu Hubièkya) svolil rychle a ochotnì, zvlá kdy z rozmluvy naí seznal, e se
znám s Vrchlickým osobnì a e mu dám pøeklad k prohlédnutí; byl na formu své tvorby
velmi árlivý.
Vyptával se velmi ivì na dosavadní literární èinnost naeho mistra a podotkl, e kdyby
nebyl tak pøíli úøednì zamìstnán, [e] by se pustil do studia jazyka èeského, jedinì aby mohl
èísti tohoto naeho básníka, o nìm donikly ji tehdá slechy i do onoho paláce, který mìl pro
nae snahy nejménì smyslu.
Ve chvíli, kdy mi uvádìl jmena nìkterých maïarských spisovatelù, kteøí by navzájemb)
mohli tlumoèiti díla èeských básníkù do maïartiny,c) a jmenoval zvlátì Jovanoviæe, Srba, jen
pøekládal z Petõfiho do srbtiny a ze srbské poezie do maïartiny,1 byl povolán k ministru.
Poádal mne, bych chvíli seèkal, e se brzy vrátí.
Také se vrátil v nìkolika okamicích, jak jsem pozoroval, nìjak pøíjemnì vzruen,d) a sdìloval, e právì dola zpráva z Bìlehradu, e kníe Milan,2 miláèek a chránìnec ./.
VII.
vídeòských dvorních kruhù se proklamoval srbským králem.
Dóczi pøikroèil k jedné skøíni, vyòal odtud exempláø Hubièkya) ve skvostné vazbì a napsav
na pøední list maïarsky krátké vìnování a svolení k pøekladu, odevzdal mi knihu s úklonou na
znamení, e rozmluva nae je skonèena. To bylo dne 3. bøezna 1882.
Pøeklad vlekl se témìø dvì leta, jako se vlekly vechny mé práce literární, ku kterým, pøemáhán pracemi úøedními, jsem si musil chvíle vdy jen krásti.
Jednotlivé, zvlátì rýmované partie donáel jsem Vrchlickému do bytu, jak se to pozdìji
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dìlo i s pøeklady Aranye1 a Petõfiho,b) a on mi je upravené s obvyklou u nìho rychlostí
a dochvilností vracel.
Pøeklad hotový, v úplné souvislosti vak Vrchlickým ji nepøehlédnutý,c) zadal jsem divadlu, naèe mne doel od Vrchlického dopis datovaný 17. záøí 1884, v nìm píe:
Pan dramaturg ádal mne, abych upravil po stránce formalní Vá pøeklad Hubièkyd) Dócziho. Upøimnì øeknu, e døíve bych se té práce  dosti nevdìèné  podjati nemohl, pokud nemám
Vaeho svolení; vìc je celá pøece ./.
VIII.
jen dílem Vaíma) a odchylky, které bych si kvùlib) rytmuc) a rýmu snad dovolil,d) pøece
nemohou rozhodovati, kdy se mluví o pøekladu celého díla. Jsem, tak doufám, e mne té
posuzujete, dalek jeitnosti, zvlátì té, aby jmeno mé se lesklo na divadelní ceduli  udìlal bych
ve jen z pøátelství k Vám a mohlo se to státi ju døíve a nemusilo ani øeditelství divadla ani kdo
jiný co vìdìt.
Raète laskavì v záleitosti této mi dopsati, bych vìdìl, mám-lie) se pustit do práce aneb
odøeknouti kadou èinnost svou v této vìci; podotýkám znovu, e Vae pøátelství a dobrá vùle
s Vámi jsou mi nade vecko. S úctou a pøátelským pozdravem Vá J. V.
Na tento dopis odpovìdìl jsem také písemnì, zaslal mu maïarský materiál Hubièkyf)
a opakoval svùj, mu ji døíve ústnì projevený úmysl, e bych mu rád pøeklad, vyjde-li
tiskem,g) vìnoval.
Na to mne doel druhý jeho dopis ze dne 1. øíjna tého roku tohoto znìní: Nejdøíve srdeèný
a upøimnì cítìný dík za Vá krásný dopis a za úmysl vìnovati mnì pøeklad Hubièky,h) nevím
vìru,i) jak jsem si takové pocty zaslouil, vak pøijímám ./.
IX.
rád a jsem Vaíma) dluníkem nejoddanìjím.
S díky vracím maïarský originál, byl mi vùdcem pøi místech rýmovaných  jinak jsem se ve
vem opíral na pøeklad Vá.
A nyní slovo k upravení pomìru obou pøekladù. Vydáte-lib) pøeklad svùj tiskem, uijte dle
libosti mého znìní zvlá v partiích rýmovaných,c) mé jmeno pak prosím neuvádìjte,d) neb, jak
jsem ju øekl, hlavní vìc jest Vae a já Vám milerád dávám k dispozicie) svou formu. Na ceduli
divadelní vak bych prosil, aby stálo: Z maïartiny pøeloil F. B.,f) pro èeské divadlo upravil J.
V.,g) a to jest pravda, nebo jsem vzhledem k jeviti a dobì provozování zvlá v 3. a 4. aktu silnì
krátil, jak jsem té naznaèil v knize divadelní, kam nahlednete, a si pøeklad pro tisk jetì upravíte. e jsem partie divadelní pøekládal volnìji,h) samo sebou se rozumí, v èástkách nerýmovaných drel jsem se Vaeho znìní, jen sem a tam rytmicky i) ver jsem upravil.
Podotýkám kvùlij) celku, e jsem si dal práci od divadla honorovati a e jsem Vá pøeklad
kanceláøi divadelní stejnì se svým upravením vrátil.
Oèekávaje jen nìkolik slov,k) jak dalece ./.
X.
s tìmito návrhy souhlasíte, tisknu Vám ruku a jsem v dokonalé úctì pøátelské Vám oddaný
J. V.
Ponejprv byla provozována Hubièkaa) v Národním divadle dne 21. listopadu 1884 a vyla
krátce na to tiskem s vìnováním Vrchlickému v Knappovì sbírce Ochotnické divadlo,1 kde
pøed tím byl ji uveøejnìn také Vrchlického pøeklad komedie Edmunda Abouta Vrah.b) 2
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Po Dóczimc) pøila na øadu Madáchova Tragédie èlovìka,d) 3 k jejímu pøekladu v partiích
rýmovaných jsem si vyádal mistrovy souèinnosti.
Pøekládal jsem toto dílo v letech 18901891. Báseò docílila u nás na jeviti Národního
divadla [úspìchu] a vyla tiskem r. 1894 ve Sborníku svìtové poezie.e) 4
Kdy jsem znamenal, e mistr poèíná po tìchto spoleèných pracech jeviti vìtí zájem o
význaènìjí zjevy maïarské poezie,f) pojala mne ctiádost, abych jeho pøispìním docílil také
èeského pøekladu alespoò nìkterého díla slavného epika Aranye, jeho ./.
XI.
básnì jsou pokládány za témìø nepøeloitelné.
Vybral jsem Aranyovo epos o dvanácti zpìvích Buda halálaa) (Budova smrt), hunskou to
povìs, v ní líèí Arany zápas dvou bratrù, slabého Budy,b) starího (Thierry Amadé1) jej nazývá urèitì: frère  aîné),2 pokládaného dlouho mylnì za mladího bratra Attilova, krále, a Attily,
mladího, ctiádostivého,c) energického náèelníka Budových vojsk a zápolení jejich en Gyöngyvér a Kriemhildy o vládu nad øíí hunskou, pøièemd) více jako host ne jako zajatec pøi
královském dvoru ijící lstivý Dìtøich svým naeptáváním svár rozdmychuje.
Nedostiné krásy díla, do nìho snesl Arany celý bohatý poklad jazyka svého národa,
vyadovaly, abych se nespokojoval nadálee) jen tím, e jsem Vrchlickému pøedkládal jen hotové
èeské texty, pøeklady to z jazyka, který mu byl dosud cizím, nýbr abych jej poádal, aby nìjakou hodinu ./.
XII.
v témdni obìtoval se mnou uèení se jazyku maïarskému.
Vesele a oviálníma) zpùsobem jemu vlastním pøijal mùj návrh a hned jsme se pustili do té
døiny. Neustanovili jsme si ádných pravidelných hodin, jen jsme si urèovali dobu mých
výkladù od hodiny k hodinì; nìkdy dvakráte, nìkdy jen jednou v témdni docházel jsem já
k nìmu, èasem také on ke mnì. O jakémsi pravidelném studiu tu ovem nebylo ani øeèi, bývaly
v tom i znaènì dlouhé pøestávky, zvlátì kdy bylo mistrovi dojídìti na venek,b) buï konat
externí pøednáky nebo kdy odjídìl do Luan.
Pokouel jsem se zaèíti systematickými výklady mluvnickými, ale nepochodil jsem, zkouel
jsem jiné metody,c) ale ani ty nevedly k cíli; jeho ve zcela jiných sférách tìkající duch nedbal
ádných gramatických pravidel a pout; pøipadal mi jako nezkrotné høíbì, které se ádným
zpùsobemd) nedá osedlati. Aèkoli nìkteré zvlátní konstrukce jazyka od jazykù indoevropských tak odliného na chvíli pozornost jeho upoutávaly, byly tyto hodiny pøece jenom vím
jiným, jen ne váným uèením se nìjakému jazyku.
Kdy jsem uznal, e vechny mé pokusy jsou marny a e ./.
XIII.
jsme po dobu tohoto kurzua) vypili více pohárù vína, kterého mìl tehdy stále v zásobì,
ne probrali stránek mluvnice, upustil jsem od dalího trápení svého tìkavého ale pøitomb) tak
roztomilého áka a vrátil se ku staré metodìc) naí spoleèné práce.
Nìèeho jsem vak ale pøece jen dosáhl, toti, e kdy nastala potøeba, abych mu nìjaké
sloitìjí místo zvlátì z Aranye zcela objasnil, jevil ji mnohem vìtí pochopení po stránce
jazykové, a mne to nìkdy pøekvapovalo. Nebyly tedy ty hodiny zcela zbyteèny a v áku uvízlo
pøece jen mnoho, co u tak pronikavého ducha jest ostatnì samozøejmým.
Roku 1897 vyel ve Sborníku svìtové poezied) pøeklad Budovy smrti.e)
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Jak tyto dva pøeklady, Madáchovy tragedie a Aranyova eposu vznikly, o tom píe na dotaz
redakce Vasárnapi Ujságu, pøedního to ilustrovaného týdeníkuf) Vrchlický sám do èísla tohoto
listu ze dne 4. prosince 1904, které za pøíèinou po nìkolikaleté nucené pøestávce znovu zahájeného provozování Tragédie èlovìkag) v Národním divadle v Praze pøineslo na èelném místì
podobiznu Vrchlického a mou s obsáhlým textem ./.
XIV.
pojednávajícím o naem mistru. Vrchlický tam píe:
Táete se, jak soudím o obou básnících? Kdo nezná instrument básníkùv, ten bude patným jeho tlumoèníkem. Ale hloubka mylenek a øídká dokonalost umìlecké formy dui mou tak
upoutaly, e mi dávají tuiti i kouzlo toho nástroje. Vìrnému pøispìní mého pøítele Brábka mohu
dìkovati, e jsem mohl Aranye témìø doslova pøeloiti a mohu øíci, e ony hodiny, které jsem tím
strávil, náleí k nejastnìjím chvílím mé duevní práce. Tìím se, e budeme se spolu zabývati Petõfim, tímto suverénním kníetem lyriky. Madách je orlem, jen se vznáí nad hlubinami,
Arany velikým, klidným, opojným sluncem klasického jasu. Byl jsem asten, e jsem mohl za
spolehlivé a dùsledné pomoci Brábkovy obohatiti obìma èeskou literaturu alespoò formou
originálu pøiblinou.1
Po tìchto pøekladech pøikroèili jsme k Petõfimu. Práce tyto dìly se v letech 19061908.
Pokládám si to za velkou zásluhu, e se mi podaøilo získáním Vrchlického pro pøeklady básní
Petõfiových sblíiti tyto dva, ./.
XV.
temperamentem tak si pøíbuzné veleduchy.
Pøeklady tyto vyly ve dvou svazcích Sborníku svìtové poeziea) pod názvem Nové pøeklady básní Alexandra Petõfiho,b) 1 z nich první svazek obsahuje básnì lyrické a druhý selskou
povídku o dvaceti sedmic) zpìvích Hrdina Jánod) a smìnohrdinskou báseò o ètyøech zpìvích
Kladivoun obce,e) v které grotesce je vysloveno nìkolik nesmrtelných obratù velikého pìvce svobody.
Roku 1899 po mém zvolení dopisujícím èlenem Kisfaludyovy spoleènostif) 2 byl jsem morálnì nucen zajeti do Budapeti a pouil jsem této pøíleitosti, abych seznámil tamní kruhy literární
s významem naeho mistra. Na zprávy jemu o tom podané vztahuje se jeho dopis ze dne
6. bøezna 1899, v kterém mne také upomíná o zaslání dalího rukopisu mých èlánkù o Petõfim,
dnes nevím ji,g) zdali pro jím redigované Kvìtyh) 3 aneb pro Èeskou revue,i) tehdá Dr. Prokopem Podlipským redigovanou.4 ./.
XVI.
V dopise onom píe: Srdeèné díky za milou zprávu z Uher, tìila mne velice. Fotografie
polu, jak si jen je opatøím, s radostí.
Spolu gratuluji Vám k vyznamenání,a) kterého se Vám jmenováním èlenem Spoleènosti Kisfaludyhob) dostalo. Jest plnì zaslouené dlouholetou Vaí prací a snahami tak ideálnými.
A nyní slovíèko. Jmenem redakce prosím o dalí pokraèování o Petõfim, to,c) co Jste odevzdal, je pøíli málo na jednu ukázku, prosil bych do 20. t. m. o rukopis.
To õ v tiskárnì nemají a musí prý je nahraditi oe èi ö. Volte sám, co by lepí bylo. S upøimnými
pozdravy Vám oddaný J. V.
Pro pøekládání básní mistrových získal jsem v Budapeti spisovatele Ladislava Siklóssyho,1 jen jal se uveøejòovati pøeklady drobnìjích jeho básní v rùzných maïarských èasopi-
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sech. Setkáváme se neustále se sporadicky uveøejòovanými drobnými pøeklady v listech beletristických i politických, zejména pøekládá té básník Pekár Gyula,2 v socialistickém ./.
XVII.
listì Népszavaa) (Hlas lidu)1 uveøejnìn byl v prosinci 1911 pøeklad Spartacusa;b) 2 pøekladatel, jen není jmenován,c) zdùrazòuje tam básníkovo silné sociální cítìní s utlaèovanými. Myslím, e tento pøeklad byl sdìlán dle Adlerova3) pøevodu v Reclamovì knihovnì.4
Roku 1905 byl Vrchlický zvolen dopisujícím èlenem Spoleènosti Kisfaludyovy a tuím tého jetì roku také èlenem Spoleènosti Petõfiovy.5
Z maïarských literátù stýkal se osobnì, pokud mi povìdomo,d) jedinì s Dr. Josefem Ferenczym, vynikajícím to estetikem a esejistou, profesorem maïarského jazyka a literaturye) na
budapeské technice.
Ferenczy, jen vynikl zejmena svými studiemi o malíøství panìlském a nizozemském, svými
spisy o vývoji politických ideí v Uhrách a svými estetickými fragmenty, konával roènì cesty
do panìl, Paøíe, Londýna, trávíval roènì nìkolik týdnù v Kadani v Èechách a nìjaký týden
také v Praze jako mùj host. ./.
XVIII.
Uvedl jsem k Vrchlickému do jeho bytu na Palackého nábøeí, kde jej pak Ferenczy jetì asi
dvakráte navtívil. Návtìvy tyto líèí s velikou láskou a porozumìním pro naeho slavného
básníka v jednom ze svých èetných dìl.
Jinakých osobních stykù, pokud mi je povìdomo,a) Vrchlický s maïarskými literáty nemìl.
*
Poslednì dlel jsem se svým zdravým pøítelem koncem mìsíce èervna 1908, kdy pøed svým
odjezdem na prázdniny do Peæiny u Rjeky, jsem ho navtívil, abych se s ním rozlouèil. Jak
obyèejnì byl dobré nálady a pln humoru; pøed rozchodem si mi postìoval a i to více ertem ne
vánì, e neví, co se s ním dìje, e cítí stále jako by mìl v ústech pavuèiny, e má jazyk jako by
pavuèinami pokrytý a pøece, podotkl, nejsem ádný tak veliký mlsoun.
Slíbil jsem, e mu budu posílati z jihu dalí pøeklady a zprávy, naèe jsme se rozlouèili.
Jaké vak bylo moje ustrnutí, kdy u za málo dnù potom v jedné rjecké kavárnì, kam ./.
XIX.
jsem docházel pøeèíst si noviny, ètu v hrvatském listì telegram oznamující, e velký èeský
básník Vrchlický byl postien vánou chorobou.
Zprávu tuto, která mne velmi rozruila, sdìlil jsem s prof. Králem1 dnes ji také zesnulým,
který onoho dne právì Rjekou projídìl a poádal jsem ho, aby mi, a se do Prahy vrátí, oznámil
blií okolnosti, ale zpráv jeho jsem se nedoèkal.
Natoa) pak jen jetì jednou v ivotì jsem navtívil mistra jedné letní nedìle  myslím, e to
byla první nedìle v èervnu r. 1910  v Stupèicích.
Pøiel jsem neohláen, ale opravdu upøimná, skoro dìtinská radost, kterou tehdá pøi této
mé nenadálé návtìvì projevil a ta okolnost, e na ve døívìjí dosti podrobnì vzpomínal,
vzbudilo ve mnì jiskru nadìje, e stav jeho se èasem pøece jenb) jetì zlepí.
A na to, e si chvílemi naøíkal na veliké bolesti v noze, byl v dobré náladì a pøi obìdì, mezi
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kterým se dostavil také pozdìjím vlakem do Stupèic pan rada Èáp,2 vypravoval, s jakou námahou za asistence paní Dvoøá- ./.
XX.
kové1 se mu podaøilo napsati kraounkou báseò u pøíleitosti nedávno pøed tím slavené
svatby mladí dceruky.2 Ukazoval nám, jak ji, tuím paní Dvoøáková musila nìkolikráte pøepisovati, ne nabyla koneèného tvaru.
Po obìdì vyli jsme vichni ètyøi, mistr, jeho ze, paní Dvoøáková a já do lesíka vedle sanatoøe
a rozsadili jsme se v kruhu do trávy. Hovoøilo se o vìcech váných i prýmovných.
Nìkdo z budovy sanatoøe pøinesl za námi idle a v Stupèicích na letním bytì dlící mladý
fotograf amatér,a) jeho jinak jsem neznal, nás seskupil a ofotografoval. V duchu jsem se tìil na
snímek, který mi byl pøislíben, ale kdysi pozdìji jsem doslechl, e se obraz nezdaøil, ponìvad hlava
naeho drahého mistra tam nebyla k poznání; patrnì sebou v kritické chvíli silnìji pohnul.
Pøed odjezdem praského vlaku rozlouèil jsem se s mistrem, který mne k sobì srdeènì pøivinul a  políbil. Bylo to jeho první a  poslední polibení.
Pohnut a s tìkým srdcem jsem odjídìl,b) ale pøece jsem se nenadál, e tato má návtìva
bylo poslední mé setkání se ./.
XXI.
s tím, který se mi stal v ivotì tak nade ve drahým.
Chystal jsem se nìkolikráte navtíviti jej v Domalicích, kde bydlela tehdy také má, za
inenýra Staòka provdaná dcera, kterou on z Prahy osobnì znal a která mi èasem podávala
zprávu o jeho stavu, ale vdy se mi postavila nìjaká pøekáka v cestu,a) a mne stihla zpráva
o jeho skonu.
Pohnut stanul jsem pozdìji jen u jeho lùka, na kterém dotrpìl.
Po smrti jeho doly soustrastné projevy od Spoleènosti Kisfaludyovy a Petõfiovy, která
poslední mne poádala, abych ji pøi pohøbu zastupoval.
Dne 11. listopadu 1912 byla v slavnostní síni maï[arské] akademie za pøedsedání Alberta
Berzeviczyho1 pøedèítána Edmundem Jakabem2 má tam zaslaná památce Vrchlického jako èlena
Kisfaludyovy a Petõfiovy spoleènostib) vìnovaná vzpomínka, její znìní den na to maï[arské]
èasopisy uveøejnily.
Nìkolik dní po praském pohøbu dola na mou adresu objemná bedna od Spoleènosti
Kisfaludyovy s nádherným, maïarskou trikolorou opatøeným a zesnulému èlenu vìnovaným
vìncem.
Dovezl jsem vìnec ve spoleènosti své dcery a zetì na Vyehrad, poloil jej na schoditì
Slavína k ostatním tam ji povadlým a rozlouèil se v tichém rozjímání se svým mrtvým  nesmrtelným pøítelem.
POZNÁMKY A VYSVÌTLIVKY
I.
1
2

a) Nauèného; b) pravdì podobnì.
Vycházel v praském Kobrovì nakladatelství v letech 18601874; 11 svazkù základní øady, 3 svazky
doplòkù. Riegrovo redaktorství se záhy promìnilo pouze v èestný titul. Fakticky práce na slovníku
vedl spoluredaktor Jakub Malý (18111885).
Palacký, Frantiek (18981876), historiograf, politik, vùdèí osobnost epochy národního obrození.
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3

Rieger, Frantiek Ladislav (18181903), politik, národohospodáø, organizátor kulturního a vìdeckého ivota.
4
Neruda, Jan (18341891), básník, prozaik, dramatik, kritik, urnalista.
5
Hálek, Vítìzslav (18351874), básník, prozaik, dramatik, kritik, urnalista.
6
Sladkovský, Karel (18231880), právník, politik, publicista a øeèník; za úèast v revoluèním dìní roku
1848 po dobu 8 let vìznìn.
7
Jókai, Mór (18251904), maïarský prozaik, dramatik a publicista; vystudovaný právník. Z jeho více
ne stosvazkového díla pøekládal Frantiek Brábek u od roku 1872 (Komedianti ivota).
8
Tùma, Karel (18431917), urnalista a publicista, redaktor Národních listù, pøekladatel a autor sentimentální politických písní (napø. Hranice vzplála na bøehu Rýna).
II. 1 Petõfi, Sándor (18231849), maïarský romantický básník, urnalista, legendární hrdina revoluce let
18481849.
III. a) k Tygru; b) tchýnì Vrchlického kondoloval jsem; c) nepoèítámli; d) nedavno.
1
U Zlatého tygra.
2
Podlipská, Sofie (18331897), prozaièka, pøekladatelka z francouztiny, veøejná pracovnice, pøedevím v enském hnutí, sestra spisovatelky Karoliny Svìtlé (18301899).
3
Sofie Podlipská zemøela 17. 12.
IV. a) Vrchlického byl pøeklad; b) Hubièky; c) sensaci.
1
Dóczi, Lájos (18451919), maïarský právník, urnalista, parlamentní zpravodaj a politický publicista, od roku 1868 ministerským koncipientem Gyuly Andrássyho starího na ministerstvu zahranièních
vìcí; básník, libretista, dramatik  novoromantické verované drama Hubièka byla jeho nejvìtím
beletristickým úspìchem. Èesky roku 1885.
2
Teleki, László (17641821), pøísluník starého uherského lechtického rodu Telekiù ze Szeku; politik
a spisovatel, osobnì zaslouilý o vznik maïarské akademie; za svùj ivot shromádil knihovnu o 30 000
svazcích, ji jeho synové akademii darovali; cena pro umìlecké dílo mimoøádného významu pojmenována proto právì po nìm.
3
Andrássy, Gyula starí (18231890), maïarský právník, politik, ministr.
V.
a) na konec povýen do stavu lechtického Dóczy; b) byl karedým dokud; c) na rychlo; d) nauèená posa
nebo; e) literaty.
1
Ludassy, Mór, té Gans Mór, urnalista ve slubách ministra Andrássyho ve Vídni, vysoce cenìn soudobými nìmeckými médii.
2
embera, Alois Vojtìch (18071882), zprvu úøedník, poté univerzitní profesor v Olomouci, Brnì a nakonec
ve Vídni, národní buditel, historiograf, jazykovìdec a pøekladatel; odpùrce pravosti Rukopisù.
VI. a) Hubièky; b) na vzájem; c) do maïartiny a jmenoval; d) vzruen a sdìloval.
1
Jovanoviæ (Jovanoviæ-Zmaj), Jovan (18331904), srbský urnalista a redaktor, básník a pøekladatel;
pùvodním povoláním lékaø. Pøekládal mj. z rutiny, nìmèiny a maïartiny.
2
Obrenoviæ, Milan (18541901), v letech 18681882 srbský princ, od roku 1882 králem. Roku 1889
na královský titul abdikoval.
VII. a) Hubièky; b) Petõfiho a on; c) ne pøehlédnutý, zadal jsem; d) Hubièky.
1
Arany, János (18171882), maïarský básník, blízký pøítel S. Petöfiho, gymnaziální profesor; od roku
1858 èlen a v letech 18651879 tajemník Maïarské akademie. Mezi Brábkovými pøeklady z jeho
poezie zaujímá nejdùleitìjí místo Budova smrt (pùvodní vydání 1864, èesky 1897 jako 49. svazek
SSP; spoleènì s Jaroslavem Vrchlickým).
VIII. a) Vaim; b) kvùli; c) rhytmu; d) dovolil pøece; e) bych vìdìl mámli; f) Hubièky; g) vyjdeli tiskem
vìnoval; h) Hubièky; i) nevím vìru jak jsem si.
IX. a) Vaim; b) vydáteli; c) v partiích rýmovaných mé jmeno; d) neuvádìjte neb; e) k disposici; f) pøeloil
F. B. pro èeské divadlo; g) upravil J. V. a to je pravda; h) volnìji samo sebou; i) rhytmicky; j) kvùli;
k) nìkolik slov jak dalece.
X. a) Hubièka; b) Vrah; c) po Doczim; d) Tragedie èlovìka; e), f) poesie.
1
Edièní øada divadelních textù, vydávaná od roku 1861 do roku 1899. Pùvodní titul: Divadelní ochotník.
2
About, Edmund  François  Valentin (18281885), francouzský urnalista, romanopisec a dramatik.
Komedie Vrah vyla v èeském pøekladu roku 1885.
3
Madách, Imre (18231864), maïarský básník, dramatik, prozaik a publicista. Verované drama v 15
obrazech Tragédie èlovìka poprvé vydal roku 1862.
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Sborník svìtové poezie od roku 1891 vydávala IV. tøída Èeská akademie císaøe Frantika Josefa I. pro
vìdy, slovesnost a umìní, zaloená roku pøedcházejícího z prostøedkù mecenáe Josefa Hlávky (1831
1908). Vycházel do roku 1945.
XI. a) Buda halála; b) Budy starího; c) mladího ctiádostivého; d) pøi èem; e) na dále.
1
Thierry, Amadé, správnì a úplnì Thierry, Amédée  Simon  Dominique (17971873), profesor na
univerzitì ve francouzském Besançonu. Pro své liberální smýlení profesury zbaven a vstoupil do
aktivní politiky; od roku 1860 senátorem. Hlavní spis: Histoire de la Gaule (18401847).
2
Tzn. starí bratr (fr.).
XII. a) joviálním; b) na venek buï konat; c) methody; d) spùsobem.
XIII. a) kursu, b) pøi tom; c) methodì; d) ve Sborníku Svìtové Poesie; e) Budovy smrti; f) redakce
Vasárnapi Ujságu pøedního to ilustrovaného týdenníku; g) Tragedie èlovìka.
XIV. 1 Vasárnapi Újság (II) vycházel v Budapeti v letech 18541922 (1921) jako samostatný, cenovì
snadno dostupný kulturní týdeník. Citovaný èlánek z pera László Siklóssyho vyel pod titulem Az
ember tragédiája Prágában (tj. Tragédie èlovìka v Praze) ve 49. èísle 51. roèníku, s. 829830 (uvedený
citát se nachází na s. 830). Vasárnapi Újság (II) mìl stejnojmenného pøedchùdce (I) v kulturnìvzdìlávací pøíloze politického týdeníku Erdélyi Híradó, který vycházel od roku 1834 do roku 1848.
XV. a) Sborníku Svìtové Poesie; b) Nové pøeklady básní Alexandra Petõfiho; c) dvacetisedmi; d) Hrdina
Jáno; e) zpìvích Kladivoun obce; f) èlenem Kisfaludyovy Spoleènosti; g) nevím ji zdali; h) pro
Kvìty; i) pro Èeskou revue.
1
Nové proto, aby se ji svým titulem emancipovaly od Básní (1871), pøeloených ve spolupráci s Karlem
Tùmou. Vyly pod poøadovými èísly 91 (1907) a 112 (1912).
2
Kisfaludy, Károly (17881830), básník a dramatik maïarského romantismu, zakladatel moderního
národního maïarského dramatu, spoluzakladatel a od roku 1922 redaktor tiskového orgánu romantikù
Aurora. Kisfaludyho spoleènost (Kisfaludy Társaság) vznikla brzy po jeho smrti, aby peèovala o posmrtné vydávání jeho díla a sebrala prostøedky na vybudování jeho pomníku. Tìch se selo tolik, e
kromì sochy Istvána Ferenczyho si mohla dovolit vypisovat od roku 1836, kdy také oficiálnì pøijala
své jméno, finanèní odmìny pro vítìzné práce v literárnìteoretických a beletristických soutìích.
3
Brábek se mýlí: Vrchlický s Kvìty sice spolupracoval, avak jejich redaktorem nebyl. Obrací-li se níe
na Brábka jmenem redakce, pak ho oslovuje z Èeské revue.
4
Politická a kulturní revue Národní strany svobodomyslné (mladoèeské), která vycházela v letech
18971903. V dobì, o ní Brábek píe, byl jejím redaktorem Prokop Podlipský (18591900), právník,
vagr Jaroslava Vrchlického.
XVI. a) vyznamenání kterého; b) spoleènosti Kisfaludyho; c) to co jste odevzdal je pøíli
1
Siklóssy, Ladislav (tj. László; 18811951), vystudoval práva, ale vìnoval se hlavnì umìlecké a
kulturní publicistice (jako první se v Maïarsku zabýval dìjinami sportu), pøekladatel, redaktor nìkolika èasopisù.
2
Pekár, Gyula (18671937), spisovatel, redaktor a politik; studoval literaturu, lingvistiku a estetiku na
Sorbonnì, v meziváleèném období razantnì vstoupil do politického ivota a stal se èlenem nejvýznamnìjích národních kulturních a politických institucí; dodnes cenìn jako romanopisec.
XVII.a) Népszava; b) Spartacus  a; c) pøekladatel jen není jmenován; d) osobnì pokud mi povìdomo
jedinì; e) esthetikem a essayistou profesorem.
1
Népszava  list maïarských socialistù.
2
Pojata do sbírky Zlomky epopeje (1886).
3
Adler, Friedrich (18571948), nìmecký básník, dramatik a pøekladatel; právník; od roku 1911 se
intenzívnì vìnoval sociální politice a publicistice; roku 1916 odsouzen k desetiletému aláøi za úspìný
atentát na pøedsedu vlády hrabìte Stürgkha, ale u roku 1918 byl amnestován; vystìhoval se do
výcarska, kde doil jako tajemník mezinárodního sociálnìdemokratického hnutí.
4
Reclamova knihovna (Reclam Universalbibliothek)  prestiní nìmecká kninice, v ní roku 1895
vyla v Adlerových pøekladech antologie verù Jaroslava Vrchlického.
5
Petõfiova spoleènost (Petõfi Társaság) byla zaloena roku 1877. Jejím posláním bylo íøení a zvyování osvìtových, kulturních a politických vìdomostí.
XVIII. a) povìdomo Vrchlický
XIX. a) Na to; b) se èasem se pøece jen.
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1

Král, Josef (18531917), docent, pozdìji profesor klasické filologie na praské univerzitì. Textový
kritik, versolog a pøekladatel z nìkolika jazykù.
2
Gabriel Èáp (18731954), od roku 1903 ze Jaroslava Vrchlického, manel jeho dcery Milady ( 1956).
Podepisoval se té jménem Gabriel Imanuel Èáp-Horèápský de Silva Gabreta. Èinný publicisticky a
literárnì.
XX. a) amateur; b) jsem odjídìl ale.
1
Dvoøáková, A. ( 1941), oetøovatelka Jaroslava Vrchlického.
2
Tj. Evy (18881969), hereèky a spisovatelky, je tehdy uzavøela 1. ze svých tøí sòatkù. Jejím prvním
manelem byl pøekladatel z francouztiny a nìmèiny Jaroslav Nevole (18901926).
XXI. a) v cestu a mne zastihla; b) Spoleènosti
1
Berzeviczy, Albert (18531936), maïarský estetik, historik a spisovatel, politický pracovník (angaován v nejvyích zastupitelských orgánech,v letech 19031905 ministr kultu); akademik  mezi
lety 19051936 pøedseda Maïarské akademie vìd, pøedseda Kisfaludyho spoleènosti v letech 1923
1936. Pøedsedal té Vìdecké akademii Matyáe Korvina pro vìdeckou spolupráci maïarsko-italskou.
2
Jakab, Edmund (Ödön; 18541916), maïarský básník, prozaik, dramatik a publicista; støedokolský
profesor.
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GLIMPSES FROM THE HISTORY
OF THE CZECH-HUNGARIAN LITERARY RELATIONS
Summary
The art of translation was not restricted in any way in the poetic school of Jaroslav Vrchlický. Of course, literary works of the West were preferred, however, the other nations´ literature
was not excluded.
Belles-lettres of Hungary was represented by the Constellation of the Three Stars: Petõfi,
Arany and Madách. Czech readers became acquainted with them thanks to the translations by
Frantiek Brábek (18481926), the translator who closely collaborated with Jaroslav Vrchlický.
The article brings information on the cooperation. In deals with the relationship of the two
men of lettres in the course of their thirty years´ cooperation. The article was first published
some eighty years ago. The text of the presented version has been adapted and amended with
an extensive commentary which is necessary for the present-day readers as it may help to
better grasp the role and the meaning of one important chapter within the Czech-Hungarian
literary relations.
Translation © Bronislava Grygová, 2004
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A CSEH-MAGYAR IRODALMI KAPCSOLATOK TÖRTÉNETERÕL
Rezümé
Jaroslav Vrchlický és iskolája nyitott volt a világ valamennyi kultúrájára, hogy fordításaikkal gazdagítsák a cseh irodalmat. Az angol, francia, olasz mellett a közép-európai irodalom
tolmácsolását is feladatuknak tartották. A magyar irodalomból számukra legjelentõsebb Petõfi,
Arany es Madách munkássága volt. E kor irodalmának legnevesebb tolmácsolója Frantiek
Brábek, 18481926, kinek állandó kapcsolata volt a magyar irodalmi centrummal. Frantiek
Brábek Vrchlický módszereit követve, vele együtt dolgozott. A szöveg információ az õ 30 éves
közös munkájukról, személyes kapcsolatukról. A 80 évvel korábbi kiadás miatt a mai olvasónak
szüksége lehet magyarázatokra, ezt segítik a kiegeszítések. Érdekesség annak, akit érdekelnek
a kor magyar-cseh irodalmi kapcsolatai.
Fodította © Illyés Dóri, 2004
PhDr. Petr Hora, Dr.
Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého
Køíkovského 10
771 80 Olomouc, ÈR
<p.hora@centrum.cz>
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K ÁNRU HUMANISTICKÉ TOPOGRAFIE
V MORAVSKÉM PROSTØEDÍ
JANA KOLÁØOVÁ
Ve svém pøíspìvku bych chtìla struènì pøipomenout jeden z ánrù pøíleitostné latinské
poezie humanistického období  tzv. topografii èi encomion, tedy báseò oslavující konkrétní
mìsto. Podrobnìji se zamìøím na humanistické chvály Olomouce, konkrétnì jejich antickou
motiviku, její uití je jedním z podstatných znakù latinské humanistické poezie. Podrobnìjí
informace k této problematice lze èerpat napø. ve studiích Jana Martínka o imonu Enniovi
Klatovském, íøeji pak napø. v knize I. Hlobila a E. Petrù Humanismus a raná renesance na
Moravì1 èi v práci P. Wörstera Humanismus in Olmütz2.
Pøíleitostná poezie, k ní ánr topografie patøí, dosáhla u latinských humanistù celé Evropy
znaèné obliby. Tato oblast humanistického básnictví má koøeny ji v antice, odkud také pochází vìtina jejích ánrových podob, a to pøedevím z období pozdní øímské literatury. Jak uvádí
J. Ijsewijn3, kadá literární forma, ánr, téma, které je mono najít v klasické latinské a øecké
literatuøe, se objevuje té v literatuøe neolatinské.
Základními postupy humanistické literatury byly imitatio et aemulatio veterum; autoøi
usilovali nejen o napodobení antických modelù, ale také o jejich vylepení4. Napodobování
vzorù vak mìlo rùznou míru a úroveò, jak dokazuje oznaèení Gerarda Vossia, který je dìlí
na imitatio virilis a imitatio puerilis. Imitatio puerilis je srovnatelné s prvními pokusy
áka o latinské vere, který z nedostatku vlastní invence jen øadí za sebou úryvky ze svých
básnických vzorù5, zatímco imitatio virilis je napodobením tvùrèím, do nìj autor vnáí svùj
osobitý pøínos.
Nìkteré antické ánry proly urèitou modifikací, vìtina si vak uchovala svou podobu
pøes støedovìk a do doby humanismu, a to pøedevím díky jejich výrazné normativnosti
popsané v poetikách a rétorikách rùzných období. Rétorické pøedpisy platily nejen pro prozaické, ale i metrické zpracování tìchto ánrù, nebo neexistovaly ostré hranice mezi poezií a
prózou. Díky znalosti schémat jednotlivých literárních ánrù, zásobì loci communes a znalosti
antické metriky, kterou naèerpali ve kole, byli autoøi schopni témìø bez pøípravy vytváøet
pøíleitostné básnì. Odtud oznaèení poeta doctus  básníkem se mohl vyuèit prakticky
kadý, kdo absolvoval pøimìøené vzdìlání. D. Martínková upozoròuje také na fakt, e mnohé z
antického dìdictví k nám nepøicházelo pøímo, nýbr zprostøedkovanì, napø. pøes literaturu
nìmeckou6.
Chceme-li se nyní zamìøit pouze na jediný druh pøíleitostné poezie, je nutno nejprve vyjít
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z toho, jaká byla kodifikovaná pøedstava o formì a náplni tohoto literárního druhu
v humanistickém období. Ve 2. polovinì 16. století vzniklo nìkolik poetik, v nich se lze o této
problematice pouèit. K nejznámìjím autorùm tìchto pøíruèek patøil napø. Ital Iulius Caesar Scaliger, Francouz Pierre de Ronsard, Nìmci Philip Melanchthon èi Jakob Pontanus, v èeském prostøedí
napø. Augustin Olomoucký a dalí. Spoleèným rysem tìchto teoretických dìl je návaznost na
antické poetiky a rétoriky (Aristoteles, Cicero, Quintilianus, rétorika Ad Herennium ad.).
Pøímo z antické poezie se chvály mìst a míst mohly inspirovat napø. Vergiliovými Laudes
Italiae z 2. knihy jeho Georgik èi eposem Silvae pozdnìøímského básníka Statia.7 Julius Caesar
Scaliger ve své knize Poetices libri septem8 zaøazuje ánr topografie mezi oslavné básnì èili
panegyriky, nazývá jej laus urbis, tedy chvála mìsta. V jeho díle Poemata omnia pak nacházíme celou øadu Urbes  struèných, epigramatických chval mìst.9 Pøedmìtem chvály bývaly
té jednotlivé církevní stavby, svìtské budovy i zahrady. Motivace k napsání takovéto skladby mohla být vedle upøímného obdivu i zcela prozaická: Ijsewijn uvádí pøíklad Eobana Hessa,
který svou oslavnou básní na Norimberk splatil své dluhy mìstské radì. Ijsewijn také shrnuje
nezbytné sloky chvály mìst, jak se objevují v poetikách i jednotlivých dílech: Mnoství geografických detailù, vynikající klima a bohaté pøírodní zdroje, slunost a zbonost obyvatel,
úctyhodný magistrát, pøípadnì nìkterá specifika mìsta.10 Nemìl by chybìt ani výèet slavných
osobností, které ve mìstì ijí èi ily, a jejich vynikajících zásluh. Antická motivika a topika pak
byla nezbytným doplnìním tohoto ánrového typu.
Díla tohoto druhu, jim budeme vìnovat pozornost z hlediska antických motivù a topoi,
jsou Chvaloøeè Valentina Ecka z Lindavy, Stauromachia Stephana Taurina Olomouckého,
oslava Olomouce Georgia Sibuta a Krátká chvaloøeè na Olomouc imona Ennia Klatovského.
Vechna byla pøeloena a vydána pod názvem Humanisté o Olomouci11, kde je k nim pøipojena
také pasá ze Zrcadla slavného Markrabství moravského Bartolomìje Paprockého z Hlohol,
v ní autor popisuje Olomouc. Dvì poslednì jmenovaná díla, Enniovo a B. Paprockého, jsou
bezesporu umìlecky nejkvalitnìjí, proto také neunikla pozornosti badatelù12. Soustøedíme se
tedy spíe na báseò Eckovu, Taurinovu a Sibutovu. Ná pøehled doplòují dvì samostatné
skladby  O mìstì Kromìøíi13, jejím autorem byl Caspar Ursinus Velius, básník a sekretáø
vratislavského biskupa Jana Thurza, a báseò prostìjovského humanisty a tiskaøe Pavla Vorlièného-Aquilinata O Prostìjovì v Markrabství moravském14. Jedná se sice o skladby struèné,
s minimem antických motivù a aluzí, pøesto dokreslují ná obraz ánru topografie v prostøedí
olomouckého regionu.
Antické motivy jsou v humanistických chvalách Olomouce uity pøedevím v pøirovnáních.
Valentin Eck navíc nevztahuje tato pøirovnání k mìstu, ale nejprve k Zikmundu Gloczerovi,
jemu svou báseò vìnoval: má pøíjemnost Izokratovu, krásu Caesarovu, výmluvnost Démosthénovu, mírnost Antigoninu, vlídnost Titovu15 atd. Hlavním pøedmìtem Eckovy chvály je
spíe ne mìsto jeho obèan, humanista Augustin Olomoucký a jeho sídlo: Sotva Apelles umìl
(aèkoliv byl velmi chválen) takto pracovat s barvou, i kdy se o nìm øíká, e svým nadáním
vdechl údùm Venue barvu, jakou má lidské tìlo.16 O samotné Olomouci se mnoho dalích
informací nedozvíme, èím se Eckova báseò de facto z okruhu topografií vymyká. Stephanus
Taurinus rovnì klade vìtí dùraz na významné obyvatele mìsta, z nich nejvíce vyniká opìt
Augustin Olomoucký. Pouze on je srovnáván s antickými autoritami: On toti prózou spatra
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mluvil jako skuteèný Cicero a jeho vere se rovnaly verùm Vergiliovým a Catullovým.17
Eckova a Taurinova báseò tímto v podstatì antické motivy vyèerpává. Georgius Sibutus jich
má ve své básni vìtí poèet, ale nejsou nijak originální, naopak patøí k tìm, které poklesly na
úroveò pouhých básnických ozdob a klié, jako napø. Múzy, Foebùv laurus, kastalské vody,
zahrady Hesperidek èi Iovùv pták  tedy orel ve znaku Olomouce. Sibutovy dùrazy jsou poloeny jinde  na výèet církevních staveb, øádù a pøedstavitelù olomouckého humanismu, v èem
se projevuje jeho pøíklon ke katolictví a habsburskému panovnickému rodu18. Nejvìtí poèet
antických motivù obsahuje skladba imona Ennia, a jsou také do básnì zapojeny nejorganiètìji. Ennius pøiznává inspiraci napø. u nìmeckého humanisty Eobana Hessa, který je autorem
chvály Norimberku. Vedle ji zmínìných drobných motivù, jako jsou Múzy, Vulkán, Cerera,
Atlas apod. nacházíme u Ennia rozvinutou topiku patøící k chvalám mìst, které se nyní budu
vìnovat podrobnìji.
Pokud jde o antická topoi v chvalách Olomouce, vyskytuje se témìø ve vech skladbách
topos nevýslovného, který je ovem typický pro panegyriky obecnì. Jde o zdùraznìní
neschopnosti být práv látce19. Autor chvály nenachází slov, aby pøimìøenì oslavil svùj pøedmìt. Právì tuto formulaci prakticky doslova pouil napø. Pavel Vorlièný ve své chvále Prostìjova, kde vyznává, e mu schází slova, èas a látka je nad jeho síly. imon Ennius píe: Kdyby mi
byla dána výøeènost, kterou proslul Naso i andijský staøec, pøec bych nemohl napsat chválu,
která by byla hodna vaeho mìsta, protoe tuto práci nestaèí zdolat mé síly.20 Tento topos se
vyskytuje vìtinou na poèátku skladby, kde se pøekrývá èasto s toposem hledané (falené)
skromnosti. imon Ennius píe v úvodní dedikaci Jeronýmu Krèovi: A dosud zpìv mé
Múzy, nebyl tì, konele, hoden; pøijmi tedy mou chválu, sepsanou v této básni i kdy mám
nadání skromné.21
Velmi výrazný je té topos pøekonání. Tímto termínem oznaèuje Curtius22 tvrzení básníkù,
e oslavovaná vìc, v tomto pøípadì mìsto, pøekoná svými kvalitami i mnohá proslulá mìsta èi
místa. Èasto se zde pouívá formulací typu a ustoupí, a mlèí apod. V naich topografiích
se tento locus communis objevuje u Valentina Ecka i Georgia Sibuta (a nyní starovìk mlèí o
slavných obrazech, sochách, které vytvoøil známý Lysippos, Prótogenés èi pilný Praxitelés23).
Velmi èastým motivem v této souvislosti je srovnání slávy mìsta se slávou mìsta mìst, tedy
antického Øíma; napø. v panegyricích vìnovaných Praze tato paralela témìø nikdy nechybí.
V moravském prostøedí se s narákou na Øím mùeme setkat napø. v oslavné básni na Kromìøí:
Vzneená Kromìøíi, mocná svatým svým pánem,/ jeho moravská zemì otcem i ochráncem
zve./ Na kolik vyzdvihl Romu nad mìsta Quirinus její,/ Augustus vevládce pak mocí ji daøil i
slávou,/ tolik jsi povinna vdìkem ku svému vladyku Thurzu,/ mìsto jen navrátil tobì, práva
jako i vzhled.24 Sibutus se zmiòuje o vìtích darech, jimi Olomouc snad i Øím pøedèí.25
Odkaz na slávu Øíma pøedstavuje i opakovaná etymologie názvu mìsta: Boský Julius
Caesar mìstu tomu dal jméno podle návrí, jemu pøedkové øíkali Julimons26 (Sibutus), je hora
nevelké výky, od pøedkù nazvaná Julmons, podle ní bylo døíve nazváno také mé mìsto27
(Ennius).
Vem olomouckým topografiím je spoleèná snaha ve vìtí èi mení míøe realisticky zachytit
konkrétní místa v Olomouci a jejich vzhled. Tím se lií napø. od mnohých støedovìkých panegyrikù, kde se èasto nelze v nejmením spolehnout na to, e popisované èásti mìsta tak skuteè-
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nì vypadají. Pøesto nìkteré èásti oslavných básní na Olomouc vykazují rysy toposu, konkrétnì ty, které se vztahují k popisu pøírody v Olomouci èi okolí. Jde o topos ideální krajiny, popøípadì pøíjemného místa, který se objevuje ji ve staroøecké poezii. Pøíroda je v nìm líèena
v typizované podobì vìèného jara èi léta, s úrodnou krajinou, kvìtinami a stromy, které poskytují stín, a èistou øekou oplývající rybami. K této poetické rekvizitì patøí v antické èi støedovìké
poezii èasto také údolí zvané Tempe, situované mezi srázy Ossy a Olympu s øekou Peneios
uprostøed.28 Srovnejme nyní popis krajiny Georgia Sibuta: Sama skála tu stála uprostøed zelených luk, vodstvo jí dávalo vláhu a vechna okolní pole kvetla hebkými kvìty barev obzvlátì
krásných. K bohatství tohoto kraje patøily rybnaté bøehy, úrodná rovina, kterou protínal tok
mnohých øek, s hojností ovocných stromù, nesoucích vonící plody. Co jej lze rozeznat vùbec
od toho údolí, kterým Peneios proudí a které zahrnul kdysi svìt chválou?29 V posledním veri
se na údolí Tempe autor pøímo odvolává. Nejrozsáhleji tento topos rozvinul Ennius, který do
divoké krajiny zasadil i bohyni lovu Dianu a dokonce sem pøenáí dìj antické báje s vysvìtlením,
proè se v kraji nerodí víno: Bacchova krásná matka, neastná Semelé prý zhynula na tìchto
místech, zabita Jovovým bleskem. Proto té její syn nechce trávit zde ivota chvíle, obèanùm
odpírá stále poitek ze sladkých vín.30
Tato struèná sonda do antických motivù a topoi v olomouckých topografiích ukázala, e
zmiòované texty po této stránce nevynikají zvlátní originalitou. Antická motivika a topika
v nich bývá uita pomìrnì konvenènì a ve shodì s pøedlohami èi poetickými pøíruèkami, jako
souèást nezbytné výbavy daného ánru. Tato skuteènost by vak nemìla být chápána jako
negativní hodnocení  dokládá toti snahu autorù vyrovnat se s umìleckými poadavky kladenými na literaturu daného období. Olomoucké humanistické topografie v ní bezpochyby zaujímají dùleité místo.
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ZUM GENRE DER HUMANISTISCHEN TOPOGRAPHIE IM MÄHRISCHEN MILIEU
Zusammenfassung
Dieser Beitrag befasst sich mit den antiken Motiven und Topoi in der sogenannten laus
urbis (auch topografia, encomion genannt). Es handelt sich um die die Städte beschreibende
Gedichte, die zu den Lieblingsgenres der lateinischen Gelegenheitsdichtung in der Epoche des
Humanismus gehörten. In einer kurzen Erörterung werden einige Gedichte analysiert, die die
Stadt Olomouc rühmen, sowie zwei Lobgedichte, die den Städten Kromìøí und Prostìjov
gewidmet wurden. Was die antike Motivik betrifft, ragen die Texte durch keine besondere
Originalität hervor; die antiken Motive und Topoi werden in ihnen meistens konventionell, im
Einklang mit den antiken Vorbildern und damaligen Handbüchern der Poetik verwendet. Diese
Lobgedichte belegen jedoch das Bemühen der Autoren, sich mit den Anforderungen auseinanderzusetzen, die an die Literatur dieser Epoche gestellt wurden.
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MODIFIKACE A ROZMÌLNÌNÍ
PÁRALOVSKÉHO MODELU IVOTNÍCH STEREOTYPÙ
LUBOMÍR MACHALA
Plodná edesátá léta pøinesla celé èeské literatuøe nespornì mnoho objevù. Nìkteré z nich
byly v následujícím desetiletí násilnì vytìsnìny mimo oficiální komunikaèní okruh. Z tìch,
kdo se v nedlouhé dobì takøka veobecného rozkvìtu výraznì prosadili prozatérským umìním, postihla publikaèní restrikce pøedevím Josefa kvoreckého, Milana Kunderu a Ludvíka
Vaculíka. Jiní významní tvùrci, prosadiví se ve stejné dekádì, byli sice se svými novými díly
do znormalizovaných nakladatelství vpoutìni, ale mnohdy za pokoøujících podmínek a pod
permanentnì podezíravým dozorem.Vedle Bohumila Hrabala to platí napøíklad o Ladislavu
Fuksovi a v neposlední øadì také o Vladimíru Páralovi.
Páralovým beletristickým dílùm z edesátých let dobové reflexe pøisuzovaly pøedevím
poznávací hodnotu sociologických studií,1 pøièem byla vyzdvihována tvùrcova schopnost
odhalovat patologické projevy ivotních stereotypù ve stále více zmechanizovaném a na konzum orientovaném modu vivendi podstatné èásti tehdejí populace. Jedním dechem vak ohlasy oceòovaly té autorovu vyjadøovací i kompozièní originalitu, pojmenovávanou nejèastìji
jako tzv. technologické psaní. Tedy psaní vìcné, zkratkovité, se zdùraznìnou inspirací jazykem
i stylem laboratorních zpráv a technických protokolù. Páralovy prózy byly interpretovány jako
groteskní paralely, které modelovým zpùsobem, nesmlouvavì satiricky a s trpce moralistním
vyznìním zrcadlily soudobý lidský svìt.2
Pro zjitøený èas poèátkù normalizace bylo naprosto pøíznaèné, e omilostnìným, popøípadì nevyobcovaným autorským osobnostem (zejména tìm výe uvedeným) vìnovala mimoøádnou pozornost nejen oficiózní kritika, ale detailnì se jí zabývali také pøedstavitelé samizdatového èi exilového komunikaèního okruhu jako napøíklad Josef kvorecký, Helena Kosková
nebo Milan Jungmann. Pøi rekonstruování dobové kritické reakce na tvorbu Vladimíra Párala
vydanou v sedmdesátých letech pak více ne zøetelnì vyniká, jak mocnì se kritikova pøíslunost k tomu èi onomu táboru, jeho osobní oèekávání a pøedpoklady podepsaly na zpùsobu
i výsledcích ètení inkriminovaných textù, na jejich interpretaci a zhodnocení.3
Je vak pravda, e Vladimír Páral v tomto smìru vnímatelùm svých beletristických prací
nikdy (a obzvlátì ne po roce 1970) roli nijak neulehèoval, jak dokládá jeho intenzivní a hlavnì
rafinované uplatòování parodických postupù, jeho záliba v nejednoznaènosti (viz u finále
Páralovy oficiální prvotiny Veletrh splnìných pøání) nebo aplikace náhlých, zjevnì nemotivovaných zlomù a zmìn, na kterou s výhradami poukazoval napøíklad tìpán Vlaín ji pøi recenzování Katapultu (tedy jetì za èasù pomìrnì liberálních, Páralovu dílu vesmìs pøíznivì naklo-
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nìných). V daném kontextu pak získávají znaènou dùleitost také nejrùznìjí signály situované
mimo samotné knihy.
Na jeden z nich odkazuje i Pavel Janouek, kdy pøipomíná, e Vladimír Páral svùj tzv. bílý
cyklus anoncoval právì u v dobì vydání Katapultu, tedy teprve tøetího dílu typicky inenýrsky projektované pentalogie oznaèované jako Pìt zpùsobù ukájení nebo èerná série. Její
kontrastní (bílý) protìjek nelze tudí pøímoèaøe a jednoznaènì oznaèit pouze za autorovo
vypoèítavé pøizpùsobení normalizaèním poadavkùm.
Poèátkem sedmdesátých let ovem jetì chybìl pátý díl tzv. èerného cyklu, zapoèatého
v pøedchozí dekádì. Závìreènou èástí se roku 1971 stala Profesionální ena. Román pro kadého, mnohými oznaèovaná za první projev Páralovy autorské bezradnosti a oportunismu, za
jeho tvùrèí prohru. Nepøedpojatý pøístup vak tvùrcovy kritiky usvìdèuje z omylu: Profesionální enu lze povaovat za legitimní zavrení pentalogie, protoe ve jmenovaném románu jsou
aplikovány, dotaeny a nìkdy i gradovány vechny základní principy, prvky a postupy
z pøedchozích dílù. Napøíklad pøesun zobrazovacího ohniska ze spoleèenského horizontu Milencù a vrahù na individuální v Profesionální enì plnì odpovídá tematickému støídání lichých a sudých próz, které autor do té doby striktnì dodroval. Domnìnku, e privátní ladìní
Profesionální eny není ani tak výsledek autorových obav ze spoleèenské problematiky, jako
spíe jeho snahy realizovat naplánovaný koncept, potvrzují té osobité vazby mezi tímto románem a Katapultem. V syetovém vzorci prózy z roku 1967 (mu hledá mezi více enami tu
pravou) jsou pro nový text pouze pøesmyknuty role pohlaví, take profesionální ena hledá
svého (ji vyhlédnutého) milého mezi ostatními dobyvateli, kteøí se ji pokouejí získat. Pokraèuje rovnì v Katapultu osvìdèené vyuívání pohádkových morfologických konstant, a to
v míøe i podobì umoòující oznaèit Profesionální enu za pohádku pro dospìlé. Idylický závìr,
k nìmu se Vladimír Páral, øeèeno s Milanem Jungmannem, uchýlil (srov. M. Jungmann 1988:
129), pak v daném kontextu není správné pøisuzovat diktátu normalizace, nýbr mnohem logiètìji tady pùsobí odkaz na direktivu pohádkového ánru. Aèkoliv i té se Páral vlastnì vyhnul,
jeliko jeho happy end má (stejnì jako celý román4) parodický rozmìr. Z èasového odstupu se
stále zøetelnìji potvrzuje, e kritické pøijetí Páralova postmodernistického opusu bylo mnohdy
deformováno uplatòováním neadekvátních kritérií, která vycházela pøedevím z poadavkù
tehdy probíhající spoleèensko-politické konfrontace.
Eticko-politické posuzování (samozøejmì s rozdílnými polarizaèními znaménky) dominovalo také v pøípadì dalí Páralovy vydané knihy, její plný titul zní Mladý mu & bílá velryba.
Malý chemický epos (1973). Tento nerozsáhlý román bývá veobecnì uvádìn jako první èást
proklamované bílé série. Na místì je vak pøipomenout, e pøed zmínìnou prózou se Vladimír
Páral neúspìnì pokusil vydat pohádkovou alegorii Tam za vodou, v ní hravou formou simuloval cestu lidstva k despociím a totalitám i cestu z nich  knihu uzavírá osvobozující a moralistnì nabádavý happy end. A dodateèné zveøejnìní tohoto díla v roce 1995 tak doplnilo racionálnì projektovanou skládaèku dvou prvních Páralových cyklù, teprve s ním získalo pìt èerných
kamenù úvodní série plný poèet opozit.
K tomu, aby Páralova próza Mladý mu & bílá velryba pronikla ostrahou normalizaèních
dohlíitelù pravdìpodobnì do znaèné míry pomohlo souznìní jejího tematického plánu s tehdejími pokusy oivit znovu ánr budovatelského románu: mladý mistr zdolávající ve své chemické továrnì obtíný výrobní úkol se z daného zorného úhlu musel jevit vskutku pøíkladnì.
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Ovem vnímat Páralùv text v intencích tehdejích próz Jiøího Marka èi Miroslava Rafaje by
znamenalo znaèné podcenìní autora, který v pøedchozích dílech s narùstající frekvencí zuitkovával literární aluze, parafráze, permutace, topoi atp., pøièem patøily k jeho nejoblíbenìjím
nástrojùm ironie, parodie èi travestie. Reimní kritikové, pøedepisující pozitivnì perspektivní
vyznìní dìl a posléze v nich za kadou cenu shledávájící signály onìch svìtlých zítøkù, tak nad
pøíbìhem mladíka podmaòujícího si svým entuziasmem a èinorodostí vyhaslého skeptika, vypoèítavou hédonièku èi nezorientovanou naivku sice mohli s uspokojením konstatovat, e
Páral koneènì nael lék na nudu i okoralost, a identifikovat nejrùznìjí nadìjné náznaky autorova soucitu s postavami (pøedevím enskými), lásky k povolání i okolnímu kraji, avak ètenáø
nepodléhající normalizaèní doktrínì mohl, podobnì jako H. Rak (= Ale Haman), stejné øádky
èíst jednak jako parodii na hrdiny z pokleslé socialisticko-realistické literatury, jednak jako
apokryfní variantu svìtecké legendy, nebo  jak nabízí té titulní melvillovská aluze  jako
mytický pøíbìh osobnostní seberealizace (iniciace) uskuteènìné i za cenu znaèných obìtí,
vèetnì té nejvyí. Tento pohled umoòuje docenit Hamanùv odkaz na explicit knihy (byl jsem
tu a zase pøijdu), respektive kritikovu interpretaci posledního vzkazu Páralova protagonisty,
usouvztaòující osud dotyèné postavy s osudem Kristovým. Nad obìma pøíbìhy se toti
vskutku lze zas a znova tázat, zda jsou to pøíbìhy lidské nadìje, nebo èlovìèí tragédie.
V Páralových komentáøích vlastní tvorby, jako i v její odborné reflexi, se opakovanì objevuje mylenka , e tento spisovatel píe stále jednu knihu, sleduje jednu otázku. Otázku, která
podle Pavla Janouka zní: Je moné proít více, ne dovoluje bìný ivot (vední stereotypy)
a je-li to moné, pak jakým zpùsobem toho lze dosáhnout? Výsledky Páralových literárních
pokusù ze veho nejzøetelnìji ukázaly, e jeho tvùrèí metoda je povýtce spekulativní, deduktivní, syntetizující a e pøesvìdèivìji prokazuje objektivní nemonost ono pøání naplnit, neli
odhaluje cesty k mimoøádným (èasu a stereotypùm odolávajícím) proitkùm.
K hledání ivotních kladù pak a okázale smìøují tituly dvou Páralových knih vydaných po
Mladém mui & bílé velrybì: obdobnì nepøíli rozsáhlá próza byla autorem nazvána Radost a
do rána. O køeècích a lidech (1975) a následující ètyøsetstránkový román byl pojmenován
Generální zázrak. Román nadìje (1977). V oficiálních ohlasech Radosti a do rána zaznìly
názory, e Páral nalezl svého èlovìka, schopného ivota radostného, druného a smysluplného, a popisován byl spisovatelùv tvùrèí vývoj ve smyslu promìny umìlecké konkretizace
utkvìlé autorovy ideje, ve smyslu promìny interpretace skuteènosti (srov. Hrzalová:126). Vyprávìní o ivotních outsiderech Viole a Kazanovi, kteøí se nejprve bytostnì hrozí køeèkovského
kolotoèe vedního ivota na sídlitích (zcela v duchu autorových próz z pøedchozí dekády),
aby pak najednou sami shledali svou vzpouru nesmyslnou, stali se bìnými úèastníky sídlitní
atrakce a radovali se z vìcí døíve ostøe odsuzovaných, vskutku mono opìt vnímat jako
pøíklon k dobovì preferovanému aktivizujícímu a optimistickému vidìní okolního svìta, ale
také jako jeho skrytou parodii. Klíè k takovéto lektuøe vystihl Ale Haman, který v textu odhalil
literární ablonu milostných romancí a pøipomnìl, e formy pokleslé literatury, bulvární,
populární jsou toti charakterizovány ve svém syetovém plánu právì výrazným a èernobílým protikladem ideálu a reality, jen je povinnì øeen ve prospìch ideálu, vítìzství dobra,
pravdy a krásy jakoto ideologicky kanonizovaným smyslem dìní, jej tato pokleslá literatura ilustruje. (Rak, H.:16 17) Hamanovo pojetí podporují i Violina slova ze závìru knihy
(Druhá kapitola naí Love Story zaèíná stejnì jako Katèina s Bédou. 166) a koneckoncù té
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váhavé reakce nìkterých oficiálních recenzentù: Jeden z kritikù nazval poslední Páralovu
prózu radostnou knihou; její optimismus ulpìl vak jen na povrchu, na vnìjku. Mono
konstatovat, e autor nakousl závané otázky socialistického ivotního stylu, smyslu ivota,
lidské svobody, e vak v závìreèném øeení utekl do kompromisu, který pùsobí pramálo
radostnì. A navíc dává ètenáøi dvojí monost chápání, dvoupatrovost Profesionální eny
prosazuje se i tu: vedle chápání smíølivého, rezignovaného zùstává tu i potenciální druhá
rovina autorského satirického nadhledu a do konce. (Vlaín 1980:165) Pøíznaèný detail,
který mono vykládat jako projev autorské nejistoty, ale mnohem oprávnìnìji jako náznak Páralova vìdomého pohrávání si se zcela ambivalentními významy své prózy, obsahuje explicit knihy,
kde spisovatel prosí ètenáøe (zejména mladé), aby mu napsali svùj názor na ni.
Ve nasvìdèuje tomu, e tvùrèí dilema z poèátku sedmdesátých let se Vladimír Páral rozhodl
øeit vyuíváním prvkù a postupù romantické èi romantizující literatury jako zástìrky pøitahující
jednak ètenáøskou pozornost a souèasnì odvádìjící pozornost cenzorskou. Po milostné romanci tedy následoval milostný román analyzující vztahy a situace mezi dvìma základními póly
lidského spoleèenství  mezi muem a enou, pøièem spisovatel dospìl k závìru, e láska je
generální zázrak a jejím základním principem je úplné vydání se. Tato idea je vak pøílinou
extenzitou románu rozmìlnìna, ve se dìje velice rychle, ale poøád dokola (132). Kdo vak
v textu chtìl najít kritický osten vùèi soudobým pomìrùm, ten jej nael, jak stvrzuje Robert
Pynsent: Obraz èeské spoleènosti, který kreslí Páral v Generálním zázraku, je obraz zkaenosti a témìø groteskní amorálnosti (15).
Èernou sérii ze edesátých let a bílý cyklus z let sedmdesátých se Vladimír Páral rozhodl uzavøít laboratorní zprávou o zrodu spisovatele, románem Muka obraznosti (1980), ve kterém svým typickým zpùsobem a s opìtovným vyuitím èasem provìøených dìjových a situaèních schémat (tentokrát Stendhalova románu Èervený a èerný) pøiblíil vlastní osudy a svoji
cestu ke spisovatelství. Autor se tentokrát pokouí svùj základní tematizovaný rozpor mezi
obrazností a ivotem vyøeit prostøednictvím literatury  nelze-li originálnì a naplno ít, je tu
alespoò monost originálnì a bez zábran psát, fabulovat  ovem výe popsané peripetie jeho
spisovatelské dráhy prozrazují, e ani toto øeení nakonec nebylo pro tvùrce pøezdívaného
Neobalzac z Ústí zcela bez zábran a komplikací.
Ve druhé polovinì sedmdesátých let se stále èastìji objevovaly doklady inspiraèního vlivu
Páralovy tvorby na dalí, pøedevím mladí spisovatele. Nezanedbatelnou roli v tomto smìru
sehrálo patrnì také autorovo pùsobení (19711974) ve funkci nakladatelského redaktora Severoèeského nakladatelství. V souvislosti s knihami Jiøího vejdy, Václava Duka, Josefa Voláka,
Arnota Hermana a dalích spisovatelù se tak tehdy zaèalo hovoøit o severoèeské literární
kole. Sekundární odvozenost uvedeného pojmu se projevovala také ve skuteènosti, e samotní autoøi se s ním pøíli neztotonili a dokonce polemizovali s jeho oprávnìností, jak patrno
tøeba z úvodní poznámky Jiøího vejdy k prozaické prvotinì Frantika Srnce Solidní prstýnky,
1979). Nicménì spoleènou mnoinu tematických i morfologických prvkù a postupù lze v dílech
výe jmenovaných autorù pomìrnì snadno identifikovat. Patøí k nim napøíklad soustøedìní
znaèné pozornosti na vztahy protagonistù k práci a rodinì, pøièem zvaován je hlavnì smysl
a vzájemný pomìr obou tìchto základních fenoménù lidského ivota. Knihy pøísluníkù uvedené literární koly vyjadøují té okouzlení svéráznou scenérií severoèeských mìst i tamní pøírody
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(viz znaènou frekvenci krajinomalby, vèetnì lyrizace prùmyslové aglomerace), nejednou lze
hovoøit a o sugesci krajem. K pøíznaèným rysùm rovnì patøí perfektní znalost prostøedí,
uplatòovaná autory v èetných i detailních popisech, schopnost evokovat atmosféru doby,
dùraz na dìjovost a ètenáøskou pøitalivost; soustavná je té snaha vytváøet aktivní postavy.
(Tøebae se to nemusí na první pohled zdát, i v tomto smìru jde o následování Páralova vzoru,
co dokazují jména øady jeho hlavních postav  napø. Jacek, Bøetislav, Marek atp.  etymologicky související s bojem, s pojmenováním bojovníkù. Páralovi následovníci nejsou sice obvykle
tak krutí ke svým protagonistùm jako jejich uèitel, ovem zjevným happy endùm se také vyhýbají a své knihy konèívají pøed definitivním krokem øeícím problém, situaci.)
V souvislosti s pøebíráním a modifikováním Páralovy tvùrèí metody nutno konstatovat, e
se ze zmiòované metody bìhem sedmdesátých let vytrácí modelovost, tak pøíznaèná pro tohoto autora v døívìjím období. Dobová rezervovanost a nepøízeò vùèi modelové tvorbì se
projevuje také ve skuteènosti, e vejda, Duek ad. k modelovému psaní neinklinují takøka
vùbec. Mnohem ochotnìji pak jmenovaní autoøi pøebírají Páralùv zpùsob popisování reality,
jeho slovesné zprostøedkovávání smyslových (zejména vizuálních) vjemù.
V Páralových textech se skuteènost jeví jako na rekreaèních pohlednicích: ve souhlasí, ale
ve je zároveò jiné, jaksi vzneenìjí, pøitalivìjí, nablýskanìjí. Tento designový zpùsob
psaní, zdùrazòující exkluzivní prvky, exotický pùvod atp. se stal vskutku charakteristickým
rysem severoèeské literární koly, který ovem postupem doby zaèal být povaován za manýru.
Páralovská inspirace byla ze vech pøísluníkù severoèeské literární koly nejzøetelnìji
patrná v prvních knihách Jiøího vejdy, který se prosadil románem Havárie (1975). Zde poprvé
autor uplatnil schéma, které se pro jeho tvorbu stalo typickým: Nadaný mu støedního vìku se
ocitá v krizi (pracovní, tvùrèí, zdravotní...), hodnotí své dosavadní poèínání a hledá (vìtinou
dosti sobecky a bezohlednì) cestu k úspìchu, pøièem názorovou i citovou oporu mu poskytuje pouze otec, sehrávající té roli nedostiného vzoru. Zájem ètenáøù vejda probouzel pøedevím bohatostí epické linky, obsazováním postav do nevedních profesí (architekt, hudebník,
spisovatel, nebo alespoò vedoucí pracovník), atraktivními kulisami a permutováním milostných vztahù a her. vejdova spisovatelská dráha kulminovala na pøelomu 70. a 80. let, kdy
v rychlém sledu vydal prozaické knihy Dva tisíce svìtelných let, Kdybych zemøel (obì 1978),
Poáry a spálenitì (1979), Dlouhé dny (1981), Okna bez møíí (1983) a Hledání rovnováhy
(1983).5 Z této øady se v kvalitativnì pozitivním smyslu výraznìji vymykal pouze román Poáry
a spálenitì, jeho hlavní postava øeila skuteèné morální dilema a nikoliv pouze peripetie
spojené s osobní úspìností. Mylenková plytkost (neobjevnost) a stereotypnost vejdových próz, spoleènì s evidentními rezervami v psychologické vìrojatnosti jejich postav se
patrnì nejzøetelnìji projevily v titulech Dlouhé dny (1981) a Krasohled (1989), inspirovaných
autorovou osobní zkueností, v nich se také ozøejmilo, e na rozdíl od Páralova spisovatelského alter ega vejdovi literární dvojníci neproívají ani tak muka obraznosti, ale spíe je trápí
(ostatnì jako vìtinu vejdových protagonistù) muka ctiádosti.
Osobitìji neli Jiøí vejda, tøebae s mením ètenáøským ohlasem, vstoupil do literatury
Václav Duek. Vyuèený malíø pokojù, s bohatou kálou vystøídaných zamìstnání (manuálních
i intelektuálních) rozíøil pøedevím tematické spektrum tehdejí oficiální prózy. Dukovy práce
novelistického charakteru líèily osudy mladých lidí, kteøí se (a u vlastním pøièinìním, nebo
souhrou okolností) ocitli na periferii spoleènosti, na hranici zákona (popøípadì a za ní). Nepo-
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chybnì alespoò nìkteré z tìchto postav sem pøivedlo romantizující gesto vzpoury proti zabìhnutým ivotním stereotypùm.
Dukova schopnost intenzivnì a efektivnì tìit z osobních záitkù vnesla do jeho próz
v normalizaèní dobì nezvyklou dávku autenticity, která v novelách Panna nebo orel (1974)
a Druhý dech (1975) zèásti také zastøela jejich formální nedostatky (pøemíra popisù a jazyková
monotónnost). Zmínìné tituly pøedstavují tøetí a ètvrtý díl falkovského cyklu. Hlavní postava a zároveò vypravìè Tadeá Falk se v nich pokouí o zaèlenìní do bìného ivota a vytvoøení rodinného zázemí. To ve na severu Èech, kam odeel z praského Karlína, kde proil dosti
problematické dìtství a dospívání. Toto období pøedstavuje látku první a druhé èásti uvedeného cyklu, je Duek nazval Tuláci (1978) a Dny pro koèku (1979). V osmi kratích prózách
Tulákù se autorovi podaøilo na malém prostoru evokovat nepøíli idylickou atmosféru Karlína
padesátých let a pøiblíit svìt ulièní party. Dukovi výrostci pøipomínají postavy z Millerova
Prezydenta Krokadýlù èi Salingerova Kdo chytá v itì, pøíbuzné je i jazykové ztvárnìní, vyuívající obecné èetiny, slangu a argotu. Ve Dnech pro koèku, majících nejblíe k románovému
tvaru, se Tadeáova snaha být za vech okolností èestný a otevøený stává pøíèinou zostøení
jeho konfliktù s okolím.
Tragiètìjí variantu Falkovy cesty k legálnímu zpùsobu ivota pøedstavil Duek v románu
Lovec tìstí (1980), jeho protagonistu vymaní z vazeb s kriminálním podsvìtím a smrt. Jiøí
Holý oznaèil podstatu Dukových próz za civilnì romantickou, co platí také o postavách
dalích knih Kukaèky (1988  zde jsou to dvì dívky prchající z nápravného zaøízení) a zejména
pak o Matoui Tonerovi, protagonistovi románu Sklenìný golem (1989). V tomto díle, jeho
vydání bylo nìkolikrát odloeno6, podal Duek v oficiální literatuøe nezvykle otevøený a plastický obraz ivota naí spoleènosti v padesátých letech (vèetnì trestaneckých lágrù). V dùsledku pøíliného zdùraznìní romantických rysù hlavní postavy ale nakonec Matou Toner
pøipomíná nechtìnou karikaturu silných drsných muù s køehkým a citlivým srdcem. Didaktický podtext, pøítomný snad ve vech Dukových prózách (a odliujících je, mimo jiné, od
námìtovì pøíbuzných prací Vlastimila Tøeòáka èi Jana Pelce), se stal a pøíli zøetelným
v povídkovém souboru Komu nepadají hvìzdy (1990). Volné pokraèování románu Sklenìný
golem autor nazval Poslední kovboj (1993).
Prózami tematizujícími spoleèenskou integraci dospívajících, kterou komplikují nejrùznìjí
deprivace èi handicapy, vstoupil do literatury  podobnì jako Václav Duek (a pozdìji jetì
Petr Novotný)  rovnì Arnot Herman (Mu na betonových schodech, 1976; Veliká bílá
oblaka, 1979).V dalích knihách (Krùpìj rosy, 1982; ena v taláru, 1983) sice Herman roziøuje
námìtovou paletu o problematiku rodinné i profesionální seberealizace soudobé eny, ale jeho
ztvárnìní ivotních stereotypù a zápletek pùsobí pøíli mechanicky, jazykovì i mylenkovì
neinvenènì, a neumìtelsky.
Ke konstitutivním znakùm severoèeské literární koly patøilo stálé akcentování významu
práce pro èlovìka, její aktivizaèní role. Beletristickou reflexi moných vztahù lidského individua
k profesionálním aktivitám doplnil Josef Volák v novele Údolí radosti (1978) varováním pøed
názorem o samospasitelnosti práce, pøed jednostrannou prezentací práce jako osvobozujícího
východiska z mechanismù existenèních stereotypù. Volákùv literární hrdina, kterým je mu na
poèátku dùchodu (u to je dosti podstatná odlinost od Páralových, vejdových, Dukových
aj. protagonistù) si toti uvìdomuje, e zdrojem jeho ivotní krize se stalo právì pøíliné upnutí
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na práci. Podobné poznání se mihne rovnì v mysli vypravìèe románu Solidní prstýnky (1979),
jeho autor Frantiek Srnec sice proponoval trilogii odehrávající se na Mostecku, ale vydal u
jen její druhý díl Totál (1980). Ten toti zcela jasnì odhalil pøílinou závislost Srncových beletristických pokusù na ivotní empirii vèetnì autorovy neschopnosti pøetavit sociologické postøehy a sondy do autonomního a pùsobivého umìleckého tvaru.
Z prozaikù tzv. druhé vlny severoèeské literární koly, která se objevila v první polovinì
osmdesátých let a kterou pøedstavovali Vlastimil Vohnický, Petr Novotný èi Otto Hejnic, výraznìji zaujal pouze Petr Novotný, jemu praxe psychologa v nápravném zaøízení pro mladé delikventy umonila vyuít dalí rejstøíky z tematiky, s ní se literárnì prosadil Václav Duek, popøípadì Arnot Heman. Také Novotný sleduje cestu delikventù ke zloèinu (pøestupkùm) a také
jeho pøitahují pøedevím monosti jejich resocializace, popøípadì komplikace s ní spojené.
Autorùv debut Vezmu sekeru (1984) má zjevnì charakter mezi severoèechy tak oblíbené
sociologické sondy: Tøi ústøední pøíbìhy chovancù v nápravném ústavu detailnì líèící, jak se
sem dostali a co je potkalo po jeho oputìní, doplòují miniportréty ostatních chovancù, vychovatelù, ale i dívek, s nimi se protagonisté stýkali. Rozsáhlý román Vzdálenost nadìje pak
ovem zøetelnì odhalil základní slabinu Novotného prozatérství, kterou se stala pøíliná poplatnost autorovì profesionální praxi, jeho romány pùsobí jako beletrizované ilustrace psychologických, sociologických èi didaktických konceptù.
Vliv Páralova vzoru se neomezil pouze na okruh severoèeské literární koly. Rysy jeho
autorské metody lze identifikovat poèátkem osmdesátých let v tvorbì øady dalích spisovatelù. V ponìkud pokleslém provedení a se zøetelným socialisticko-výchovným posláním napøíklad u Jiøího Køenka  konkrétnì v románu Skøivánek a sova (1981) o vzniku a pøekonání
manelské krize øidièky tramvají a zednického mistra. Zøetelné rysy páralovské poetiky nesly
také první prózy Zdeòka Zapletala (Proè se nás srny bojí  vylo ve sborníku Dnes ráno
poprvé, 1980; A pøijdou plískanice..., 1980; Poslední kníka o dìtství, 1982), u kterého sociologizující psaní s nepøehlédnutelným spoleèensko-kritickým podtextem vyvrcholilo v románové skladbì Pùlnoèní bìci (1986). Výrazná páralovská dikce s pomìrnì èetným aplikováním
jeho formálních fines pomohla Janu Kostrhunovi v pøerodu z oportunnì-loajálního tvùrce
v kriticko-polemického spisovatele, jemu pøestalo být cizí i tvárné hledání. Novou etapu ve
své tvorbì zahájil Kostrhun románem Co by to bylo, kdyby to byla láska (1982), po nìm
následovala grotesknì ladìná Svatba století. Záznam biologického pokusu (1984) inspirovaná likvidací nákazy slintavky a kulhavky v jednom zemìdìlském drustvu.
Prvnì jmenovanou prózou se na pøelomu 70. a 80. let Kostrhun spolupodílel na vzniku
tematicko-tvárného bloku románù o psaní románù. Tuto tvùrèí shodu mono vykládat také
jako nesouhlasnou reakci spisovatelù na literárnìkritickou praxi sedmdesátých let, ve které pøi
hodnocení literatury jednoznaènì dominovala ideovì-tematická kritéria, co se vcelku zákonitì
projevilo negativnì ve slovesné a stavební kvalitì literárních dìl. Nìkteøí autoøi (Ladislav Fuks,
Vladimíru Páral) zøejmì takto koncipovanými knihami chtìli ukonèit etapu vlastní tvorby více èi
ménì poplatné dobovým pøedstavám o funkci i podobì literatury a souèasnì se pokusili o návrat
k pùvodní poetice svých prvních prací, k jejich ideové orientaci i kvalitì (Obraz Martina
Blaskowitze, 1980; Muka obraznosti, 1980). (U Vladimíra Neffa a jeho románu Roucho pana de
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Balzac z roku 1981 pak lo o rozmarné uzavøení celoivotní tvorby.) Mladí spisovatelé jako by
se výe uvedeným smìrem poutìli s cílem nalézt nové monosti, obohatit svoji tvorbu o dalí
rozmìry. Nìkdy to skonèilo nezdarem (Jiøí vejda, Dlouhé dny; 1981; Josef Frais Osmý den
týdne, 1986), jindy  konkrétnì v pøípadì Kostrhunova románu Co by to bylo, kdyby to byla
láska  lo o pokus úspìnìjí.
Autor v tomto románu usiloval o literární prùzkum tradièních ivotních hodnot, mezi nimi
figurují (podobnì jako u autorù severoèeské literární koly) na èelném místì práce a tvorba.
Smysl slovesného umìní, obecnì spíe podceòovaného, je v románu konfrontován s lidskou
èinností snad nejvýe váenou  lékaøstvím, zachraòováním zdraví a ivotù. Také k této oblasti,
jak je ostatnì pøíznaèné pro celou knihu, se Kostrhun snaí vyjadøovat maximálnì otevøenì,
upøímnì, objektivnì. Pøes vechny kritické pøipomínky a soudy, pøes vechno ironizování
vyznívá text jako neokázalý projev úcty k lékaøùm a k jejich práci. Také umìní vylo z této místy
a nemilosrdné konfrontace se ctí, by zejména vùèi nìmu (respektive vlastní tvorbì) je zamìøen prozaikùv sarkasmus. Tøebae význam umìní není shledán pro ivot tak pøímoèaøe existenèní jako je tomu u medicíny, poukazuje spisovatel na druhé stranì na moc artefaktu obohatit
èlovìka o jedineèné hodnoty a záitky, schopné rozíøit jeho obzory a pøispìt k jeho kultivaci.
Aèkoliv hlavní pozornost je vìnována zmínìným dvìma druhùm lidských aktivit, kritické reflexi jsou podrobeny i jiné èinnosti a profese. Z tìchto dílèích zábìrù, z jednotlivých mozaikových
støípkù vznikl pomìrnì vìrný a nijak lichotivý obraz rozvinuté socialistické spoleènosti.
Zmìna v pohledu na realitu je u Jana Kostrhuha doprovázena i dalími promìnami. Ovem
spí ne aplikaci nìjakých zcela nových prvkù lze zaznamenat zmìnu vzájemných pomìrù mezi
prvky a postupy dosavadními, jejich nové konfigurace, popøípadì jejich dalí krystalizaci, co
je nejpatrnìjí na autorovì nakládání s texty jiných spisovatelù. Kostrhun je ve svých dosavadních prózách aplikoval pomìrnì èasto v podobì citátù. Jednou jako motto, jindy jimi prokládal text, aby dotvoøil atmosféru nebo zvýraznil, rozvedl urèitou mylenku. V románu Co by
to bylo, kdyby to byla láska tímto zpùsobem pracuje s veri Sergeje Jesenina a mihne se i
Skarlantovo dvojverí. Novou kvalitu v kontextu Kostrhunovy tvorby pak pøedstavuje skuteènost, e kniha jiného autora, její vyznìní se stalo popudem k polemické tvùrèí odpovìdi.
Oním impulsem se stal román Lva Nikolajevièe Tolstého Anna Kareninová.
Slavnou knihu svìtové literatury má ve svém rodném listu rovnì tvùrèí a lidská konfese
Vladimíra Párala Muka obraznosti. Zatímco vak Páralùv román je v podstatì novodobou
parafrází Stendhalova Èerveného a èerného, Jan Kostrhun se rozhodl pro románovou polemiku a vedl ji prostøednictvím svého literárního dvojníka Jana Kubee v nìkolika smìrech: Hned
úvod obsahuje nesouhlasnou repliku k Tolstého mylence Vechny astné rodiny jsou si
podobny, kadá neastná rodina je neastna po svém. Jan Kube zaèínal svùj pomyslný
román Druhý pramen duhy úvahou: Jeví se, e èas pomalu ohlazuje rozdíly mezi tìstím a
netìstím  pokud ovem pomineme opravdové tìstí a opravdové netìstí, pøetrvávající
vìky nedotèeno èasem ani vùlí èlovìka  a jsou si stále podobnìjí rodiny astné s neastnými. Soudím, e vechny astné i neastné rodiny jsou si podobny, jako se jedna druhé
podobají dvì dlanì jednoho tìla. Slova ruského klasika uèinil Kostrhun souèástí svého
románu jetì na nìkolika místech, ale pøímá polemika je s nimi znovu vedena zase a nìkolik
stran pøed závìrem, kdy se (do znaèné míry autobiografickému) protagonistovi pøemýlejícímu,
zda se má vrátit k rodinì, vybavuje idea z Anny Kareninové: Proto byl èlovìku dán rozum,
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aby se zbavil toho, co ho trápí. Kostrhunova postava vak dospívá k závìru odlinému od
rozhodnutí Tolstého hrdinky: Nepøemýlej nad tím, co by pro tebe bylo lepí. Pøemýlej, co
musí udìlat, abys mohl ít dál. Tak pøemýlej, Jene Koso Kubei.
V souvislosti s románem Co by to bylo, kdyby to byla láska mono zaznamenat jetì dalí
páralovské paralely, protoe Jan Kostrhun se v nìm pokusil (tak jako Vladimír Páral v Generálním zázraku) zachytit lásku v co nejvìtím mnoství podob, inventarizovat lidské pøedstavy a
pøání s ní související. Kostrhun se souèasnì usiloval reflektovat, nakolik stereotypy rodinného ivota milostný vztah umrtvují a mùe-li se láska mimomanelská stát alternativou citové
okoralosti a zvìtrávání (viz obdobný Páralùv pokus v Soukromé vichøici).
Kritické pøijetí Kostrhunova románu Co by to bylo, kdyby to byla láska opìt odráí spíe
mimoliterární zájmy a preference a podobnì jako u Vladimíra Párala není prosto apriorismù.
Faktu, e v tomto díle autor dynamizoval a intelektualizoval vlastní vyjadøování, pøièem se
pokusil sladit poutavost, zábavnost textu s mylenkovou nároèností a obsaností; v urèitých
pasáích pak rovnì postupy reportání s beletristickými, byla vìnována minimální pozornost.
Stejnì jako tomu, e k základním rysùm románu patøí výraznì ironické ladìní a dùraz na situaèní
i jazykovou komiku.
Znaèná èást oficiálnì vydávané kritiky zato adresovala Kostrhunovu románu ostré výhrady, které byly tu zjevnìji, tu skrytìji motivovány jeho kritickým pøístupem k soudobé spoleènosti. Negativní stanovisko reprezentanta druhé strany Milana Jungmanna mìlo svùj pùvod
rovnì v ideologických pozicích. Jungmann toti svoji analýzu podøídil apriorní tezi, podle
které Kostrhun zaprodal talent pøistoupením na tehdejí nakladatelské (respektive kulturnìpolitické) praktiky a zvyklosti.
V 70. a 80. letech, tedy v dekádách následujících po desetiletí, v nìm Vladimír Páral zaujal
odbornou i ètenáøskou veøejnost svými technicistnì pojatými prozaickými variacemi na téma
lidská individualita kontra ivotní stereotypy, postupnì vylo najevo, e autorovi následovníci
z tzv. severoèeské literární koly spíe jen rozmìlòovali Páralovou autorskou metodu (viz vìtinu knih Jiøího vejdy, Arnota Hermana èi Frantika Srnce). Tvorba samotného Vladimíra
Párala pak mnohdy doplatila na lavírování mezi normalizaèním kánonem a intencemi osobité
poetiky. Páralùv vzor ovem nepochybnì sehrál významnou roli pøi formování spisovatelské
osobnosti Zdeòka Zapletala a pøispìl rovnì ke kvalitativnímu pøerodu v autorském vývoji
Jana Kostrhuna.
Pøíspìvek vznikl jako pracovní verze kapitoly z grantového projektu GA ÈR è. 405/97/
S017 Dìjiny èeské literatury po roce 1945.
POZNÁMKY
1
2
3

Zmínìné ocenìní bylo vyslovováno se zvlá uznalým poukazem na fakt, e sociologie jako vìdní obor
se v dùsledku poúnorového distancování od této buroazní pavìdy teprve pozvolna etablovala.
I s odstupem  ve druhé polovinì osmdesátých let  konstatuje britský bohemista Robert Pynsent ve své
studii Spoleèenská kritika v èeské literatuøe 70. a 80. let, e nejpronikavìjím kritikem moderního
spotøebitelství v edesátých letech byl Páral (4).
e apriorní a kádrovácký pøístup nebyl výsadou pouze normalizaèních exponentù pøesvìdèivì dokládá
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4
5
6

studie Tomáe Kubíèka nazvaná O jedné podobì normativní masky. Èeská nezávislá kritika na sklonku
sedmdesátých a v poèátku osmdesátých let.
Explicitnì to formuloval Robert Pynsent: Román je souèasnì pohádkou a parodií na pohádku
(1987:4).
To byl první díl pùvodnì plánované dilogie Moloch. Po druhé èásti Konec sezony (1985), ovem následovala v 90. letech jetì tøetí s názvem Prominent (1996).
Dodnes nebyla vydána pùvodní prozaická prvotina Václava Duka nazvaná Somráci.
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MODIFICATION AND PULVERIZATION OF PÁRAL´S MODEL
OF THE LIFE STEREOTYPES
Summary
Vladimír Páral was appreciated by the literary criticism in the 1960s and he was also successful with the reading public in the same period. Both thanks to his prosaic analyses and
descriptions of variable living problems and stereotypes and moreover thanks to his distinctive style often termed as technological writing. In the changed political situation Páral also
tried to fulfil his creative project, formulated as early as before August 1968. He wanted to
create a cycle composed by white and black pentalogies. In the 1970s it gradually emerged
that Páral´s work paid not only for his manoeuvre between the normalizing canon (typical of
the period 19691989 in Czechoslovakia) and the intentions of his distinctive poetics and
moreover his work paid for a type of splintering his method done by the authors belonging to
the so called North Bohemian Author´s School (Jiøí vejda, Václav Duek, Arnot Herma etc. 
just except for some works written by Duek and vejda.) Páral´s model worked also outside
the above mentioned literary school. It played a very important role also in forming the literary
personality of Zdenìk Zapletal. Last but not least it contributed to the qualitative transformation during the literary development of Jan Kostrhun (compare the novel Co by to bylo, kdyby
to byla láska).
Translation © Marie Hádková, 2004
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IVOT A DÍLO GEORGA TRAKLA
 TÉMA PRO ÈESKÉ BÁSNÍKY?
RADEK MALÝ
Georg Trakl, rakouský básník tradiènì øazený k vlnì nìmeckého a rakouského literárního
expresionismu, zanechal v èeské literatuøe, zejména v poezii, nesmazatelné a zøetelné stopy.
Povauje se ji za prokázané, e jeho poezie, èeskému ètenáøi velmi brzy zprostøedkovaná díky
objevným pøekladùm Bohuslava Reynka (1917 a 1924), se spolupodílela na utváøení jedné
významné vìtve èeského meziváleèného básnictví a ovlivnila zejména v rovinì tematické
a motivické ranou tvorbu napø. Frantika Halase, Frantika Hrubína èi Jana Zahradníèka.
Bylo by proto s podivem, kdyby Georg Trakl, jeho mnohoznaèný literární odkaz a tragický
ivotní osud nezanechaly v èeské literatuøe i stopy pøímé, nepochybné a jednoznaèné  v podobì
citátù, aluzí èi básnických holdù, pøípadnì polemik. U samotný fakt, e k výskytu dìl, v nich
je pøímo Georg Trakl nebo jeho dílo tematizováno, dochází  a to jak u autorù, jejich poetika
nese stopy vlivu Traklovy poezie, tak i u autorù, kteøí téma Trakl do své poetiky pøejímají napø.
v podobì básnického portrétu, potvrzuje, e Traklùv vliv na èeskou literaturu má více podob;
kontinuita dìl s touto tematikou od dvacátých let do souèasnosti a dokonce jejich nárùst
v devadesátých letech dvacátého století pak dokazuje neutuchající zájem o traklovskou problematiku, která se zdá být stále inspirativní.
Jedním z prvních èeských básníkù, kteøí ve svém díle neskrývanì vyslovili hold poezii
Georga Trakla, byl Jaroslav Bednáø. K Traklovi ho kromì obdivu k jeho básním (a to v dobì,
kdy jetì zdaleka nebyl Traklùv význam literární vìdou docenìn) poutala i fascinace jeho
tragickým osudem a dále skuteènost, e Bednáø byl stejnì jako Trakl profesí lékárník. Jaroslav
Bednáø se k Traklovi ve svém díle otevøenì vyslovil hned dvakrát, a pokadé rùznými prostøedky  nejprve v povídce Cizinec na Zemi z knihy Probuzení ohnì (1927), podruhé v básni Na
smrt Georga Trakla ze sbírky Hvìzdná tuláctví (1928).
V obou textech se Bednáø zabývá jedním tématem  posledními Traklovými dny strávenými
v poloíleném stavu na halièském bojiti a pozdìji na oddìlení psychiatrie v krakovském vojenském pitálu. Prostøedky, jakými Bednáø operuje, jsou v obou textech pøirozenì odliné a
souvisejí se zvoleným ánrem. V povídce Cizinec na Zemi se více pracuje s konkrétními fakty:
Sestro, má mniko, má cizinko, trpím za celou dobu!  Pøi hostinì vstupuje ílenství na noèní
tìlo bratrovo. V tmavých jizbách zkamenìl bílý oblièej mé matky. Marie Halíková je rodem z èeské
krve.
Proè válèíme s národem, který zrodil Tolstého a Dostojevského? Dostojevským jsem doel do
hlubin èlovìka.
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Raffael byl by právì tak velkým malíøem, i kdyby pøiel na svìt bez rukou  to platí pro vechna
umìní s Janusovou tváøí krásy, i pro umìní rakouského básníka Georga Trakla.1

Ve finální èásti povídky se dìj zastavuje, posouvá se do halucinaèní roviny a na malém
prostoru jsou zhutìnì a zdánlivì neorganicky  moná odkaz na (v pozmìnìné podobì)
Traklùv, ale i obecnì expresionistický tzv. øadicí styl2  navreny prvky z Traklova ivota
(pøedpokládaný incestní vztah se sestrou Grete, tíivý a frustrující vztah k matce, Traklùv
ètenáøský zájem o díla Dostojevského) a zároveò pøíznaèný traklovský pocit nutného snáení utrpení celého svìta. Úèinek na èeského ètenáøe mùe být o to intenzivnìjí, e Bednáø do
povídky zapracovává jednu vìtu zdánlivì z kontextu vytrenou (Marie Halíková je rodem
z èeské krve.) odkazující na (po matce) èeský Traklùv pùvod  toho si nevímá jen Bednáø, na
Traklovo èeství naráí více autorù a u nìkterých mùe být jedním ze spoluèinitelù jeho vlivu
na èeskou literaturu.
V pozdìjí básni Na smrt Georga Trakla se Jaroslav Bednáø k Traklovì osudu vrací:
NA SMRT GEORGA TRAKLA
Varuje vavøín tìce dobytý,
aby se válkou zmìnil a vzplál jen v dým.
V lahvièce s lebkou se zkøíenými hnáty
voják a básník travami, blátem halièské podzimní rosy
za ústupu rakouských armád s sebou si nosí
kouzelný obrazù opiát,
záhadný meskalin 
Na selské bryèce samota a víno s ním samotaøí.
Vleèkou strachu smýkaný
panický útìk øve bojitìm krve a smrti 
smrtelné pláèe, na dnì samotáøi.
Cizince na Zemi vojácký náøek ranìných drtí 
Soumrakem lidství zranìný peklem uragánu války
ílený útìk hledá v barevném opojení,
blaený dar spánku a hrùz zapomnìní 
a svých jasných snù modré jaro dálky.
Chce více ít, kdo dílem nejhloubìji il 
Vdy volal snìní svých tvùrèích arlatových chvil.
Na psychiatrii v krakovském nemocnièním pøítmí
mrtvému básníku
a k hvìzdám skanduje jen Smrt
jeho nesmrtelné rytmy 3

Ani zde se Bednáø nevyhýbá vnìjím skuteènostem spjatým s Traklovými posledními dny  a
to obzvlá v první èásti básnì. Poèínaje tøetí slokou vak sledujeme smrtìní reality do úzce
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vymezeného duevního prostoru pøecitlivìlého básníka. To je pøedznamenáno posledním verem
druhé sloky, odkazujícím na hrùzný záitek, který urychlil nástup Traklova zhroucení.4
Tøetí a ètvrtá sloka jsou pokusem o básnické zachycení stavu, v nìm se Trakl nacházel 
èásteènì pod vlivem halucinogenù a utiujících prostøedkù, pod tlakem výèitek, vzpomínek
a tíivých záitkù starích i zcela nedávných. Do této koláe Jaroslav Bednáø zapracovává
nìkteré atributy Traklovy poezie, napøíklad zásadní dichotomii barev (modré jaro kontra arlatové chvíle) nebo motiv spánku jako utìitele (blaený dar spánku). Poslední vere pak stavìjí
do protikladu pocity ohroení a smrtelnosti, s nimi se Trakl vyrovnával po celý ivot, a básníkovu literární nesmrtelnost.
Vedle Frantika Halase byl poezií Georga Trakla stejnì komplexnì poznamenán snad jediný
básník pøedváleèné doby: Frantiek Hrubín. Hrubín  na rozdíl od Halase, který byl sice ovlivnìn poetikou Traklových verù, ale ke svému vztahu k rakouskému básníkovi se vyjadøoval
pouze nepøímo (napø. v korespondenci, nikoli vak v básnickém díle)  zanechává jeden text
nesoucí v podtitulu explicitnì traklovský odkaz  Nad básnìmi Jiøího Trakla. Jedná se o báseò
Ètenáø u øeky z roku 1938:
ÈTENÁØ U ØEKY

(Nad básnìmi Jiøího Trakla)
básníku, kterýs taky èítal
z knih, o kterých dnes nevíme.
Èas beze zbraní neuvítal
ani tvé léto, ani mé,
jen øeka jako jindy proudí
a slunce zalévá stín vrb.
Jas jeho spravedlivì soudí:
stejnì se leskne meè i srp.
Jak daleko je do mé smrti?
Sly, jak to øeka zamlouvá
a s podobou mou odplouvá
a svìtlo div e nerozdrtí
ulové stránì v kraji mém.
Jsou pevné jako celá zem,
je tolikrát u v ohni stála,
e na okrajích okorala.5

V Hrubínovì básni se setkáváme se zcela odliným vnímáním fenoménu Trakl, ne tomu
bylo u Jaroslava Bednáøe. Zatímco Bednáø se pøímo zabývá zejména Traklovým ivotním osudem a z poezie si vybírá typické atributy, Hrubín si ponechává svou poetiku, pouze vede
s jiným básníkem (a jen díky podtitulu se ètenáø dovídá, e se jedná o Trakla) fiktivní dialog.
Pøíznaèná pro vznik takové básnì je doba, kdy byla napsána  tìsnì pøed vypuknutím druhé
svìtové války. Traklovu poezii Hrubín vnímá jako vìtbu váleèných hrùz; opìt do popøedí
vstupuje motiv smrti, ale nejedná se jako u Bednáøe o smrt objektu, nýbr o existenciální úzkosti
lyrického subjektu (Jak daleko je do mé smrti? / Sly, jak to øeka zamlouvá). U Hrubína se
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Trakl objevuje ve stylizované podobì, spíe jako symbol své doby ne jako konkrétní postava
 a s tímto pozmìnìným, èi lépe vyjádøeno interpretovaným obrazem se setkáme u více
básníkù, ale, co je obzvlá zajímavé, i u výtvarných umìlcù.6
Pozoruhodné jsou vak i ty prvky v Hrubínovì básni, které dokazují, e autor byl s Traklovým
dílem zevrubnì obeznámen. První dva vere druhé sloky (básníku, kterýs taky èítal / z knih, o
kterých dnes nevíme) vyjadøují hned dvì významné teze: Hrubín nezastírá, e se mohl Traklovým dílem nechat ovlivnit ve vlastní tvorbì, a zároveò upozoròuje na fakt, e samotné Traklovo
dílo je z velké èásti ovlivnìno èetbou jiných autorù  co byl na jeho dobu úsudek objevný.7
Mezi básníky, které zasáhly Reynkovy pøeklady Georga Trakla, je tøeba jmenovat kromì
Frantika Halase, Frantika Hrubína, Jana Zahradníèka èi Viléma Závady i Jana Èepa  a opìt
lze hovoøit o jakémsi vnitøním souznìní, kdy èetí básníci objevovali, e jejich pocity tak
pøesvìdèivì vyjádøil u nìkdo pøed nimi, a nechávali své vere s Traklovými rezonovat. Jan
Èep podává o svém setkání s Traklovou poezií i pøímý dùkaz  v románu Hranice stínu (poprvé
vydaného roku 1935), kde lze èíst následující vìty:
Najednou objevil na dnì bedny kníku básníka, kterého kdysi miloval. Dýchlo z ní na nìho
drahocennou plesnivinou starého vína a z hloubi modravého soumraku se mu pomalu vynoøovala trouchnivìjící tváø s palèivýma oèima. Prokop èetl stoje:
Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten,
Folg ich der Vögel wundervollen Flügen,
Die, lang geschart, gleich frommen Pilgerzügen,
Entschwinden in den herbstlich klaren Weiten.
Hinwandelnd durch den dämmervollen Garten
Träum ich nach ihren helleren Geschicken
Und fühl der Stunden Weiser kaum mehr rücken.
So folg ich über Wolken ihren Fahrten.
Pak si sedl ke stolu, pøitáhl si lampu a èetl báseò za básní, nasycuje se podivnou tesknotou
Georga Trakla, smíenou s pocitem osvobození.
Am Abend, wenn wir auf dunklen Pfaden gehn,
Erscheinen unsere bleichen Gestalten vor uns.
A o kousek dál:
Da ich deine schmalen Hände nahm,
Schlugst du leise die runden Augen auf.
Dieses ist lange her.
Tomu je dávno. A bílá postava Annina se náhle zachvìla na chodníku, který se slabì leskl na
stráni v mìsíèním svìtle.8

Citované básnì jsou, jak je v ukázce i pøímo zmínìno, z pera Georga Trakla (básnì Verfall a
Abendlied). I Jana Èepa tak lze pøiøadit k tìm autorùm, kteøí osobnost a tvorbu Georga Trakla
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tematizují ve svých dílech. Je mimo pochybnost, e hrdina románu Hranice stínu Prokop
Randa nese autobiografické rysy  a v popisované pøíhodì se jeho prostøednictvím i Jan Èep
vyznává z obdivu k básníkovi, jeho vere prosycené podivnou tesknotou ho v mládí tak
zasáhly.
Zatímco v dobì pøedváleèné lze sledovat ve zpracování traklovské látky v literatuøe pomìrnì jednotnou linii a lze pøedpokládat, e básníci (ale i malíøi) Traklovu tvorbu i jeho osobnost
akceptovali podobnì (reflexe Traklova díla tedy získala v èeské literatuøe své specifické postavení), v dobì pováleèné (a do souèasnosti) sledujeme spíe jednotlivé pøípady konkrétních
textù, v nich se jako téma objevuje postava básníka Georga Trakla, ani by nutnì takové dílo
poznamenala Traklova poetika. Pøíkladem básníka, jeho dílo traklovskými náladami rozhodnì poznamenáno nebylo, ale který pøesto cítí potøebu se k nìmu vyjádøit, je Zdenìk Kriebel se
svou básní Georg Trakl z poèátku sedmdesátých let minulého století:
GEORG TRAKL
Padlo tvé jméno.
Je rozsouzeno
vìtýrku hláskem v hloubi hvozdu.
Na slovo poslechnuv zbloudil v drozdu
a jeho chlapec Elis,
aby snu byl blí,
zesnul ve starém oøeí.
A podnes, a podnes
øítívá se køiálová vìtev
v spánek milujících.9

Zdenìk Kriebel je básníkem vycházejícím z nezvalovské, hravé linie èeské poezie dvacátého století. Spíe ne melancholické podzimní nálady byl mu pøirozenì blií v dobì socialismu
vítaný optimistický pohled na svìt. Pøesto v jeho díle nacházíme báseò pøímo nazvanou po
rakouském proklatci, jej mimochodem právì Nezval ve svém projevu na II. sjezdu èeskoslovenských spisovatelù v r. 1956 odsuzoval. A Krieblova báseò z roku 1971 dává Nezvalovi za
pravdu  nejedná se o básnický hold Traklovì poezii, s jakým jsme se setkali u Hrubína èi
u Èepa, naopak spíe o polemiku (by veskrze básnickou):
Bìda vak, øekl-lis jednou:
veliké jest provinìní narozeného.
Tedy i tebe nala
vìc cti a slávy, a pøíli oblá.
To ovem dávno spatøils
prosakovati hvìzdu mezi ebry kostlivcovými.
Ale jiná vìc jakási
zùstala tebou nezpívána,
nezpívána! 9
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Kriebel dokazuje, e Traklovo dílo dobøe zná, a to napø. uíváním postav z Traklových básní
i citátù z jeho díla  v básni vystupuje i Traklùv chlapec Elis a dokonce je zde doslova citován
proslulý Traklùv ver veliké jest provinìní narozeného. Avak druhá polovina básnì (pøedpokládejme, e v souladu s Krieblovým niterným, by moná schematizujícím básnickým pøesvìdèením) celkem ostøe polemizuje se základním traklovským ivotním pocitem  který zákonitì nemohl odpovídat poadavkùm umìní rozvíjejícího se reálného socialismu. Pøesto tato
Krieblova báseò stojí za pozornost, jako dùkaz, e Traklùv odkaz nepøestal znepokojovat ani
v oblasti oficiálnì vydávané pováleèné literatury.
V polovinì edesátých let dvacátého století vyvolaly novou vlnu zájmu o poezii Georga
Trakla její nové pøeklady z pera Ludvíka Kundery.10 Aèkoli odezva nebyla ji tak silná jako
v pøípadì Reynkových pøedváleèných pøekladù, lze moná uvést do souvislosti Kunderovy
pøeklady i jeho popularizátorskou èinnost (veèery expresionistické poezie apod.) s výskytem
traklovských ozvukù v poezii moravských (stejnì jako Kundera) básníkù Zbyòka Hejdy a Jana
Skácela  vdy vak v originální, individuální podobì. Bylo by s podivem, kdyby se zaujetí
Traklem neprojevilo i ve vlastní tvorbì Ludvíka Kundery. V jeho básnické sbírce Sny té
z r. 1995, která mùe být chápána jako osobitý soubor záznamù a vzpomínek (psaný ovem ve
verích), nalézáme v èásti vìnované Janu Skácelovi následující vere:
SNY TÉ
Honza Skácel el na truc do fabriky, do té kostrbaté
Línì, pak vak vydal první knihu básní
a v uválivém rytmu rokù druhou a dalí a dalí,
kladl v nich zvlátní otázky, ptal se,
kolik pøíleitostí má rùe a co zbylo z andìla,
v hodinì mezi psem a vlkem odléval
do ztraceného vosku sporé vere a lehal
jimi jak metlièkami smuténku, ani ji zahnal,
nìjakou dobu sedìl v rozhlase a zaèal tam psát
své sloupky, své malé recenze (jednu o naem kanárkovi),
smìl dokonce cestovat, byl za polárním kruhem i ve Vietnamu,
v Tyrolích jsme jednou v poledním áru putovali ke hrobu
Georga Trakla, v Kuntátì pak na krchovì chraplavì pravil:
Mùj starý básníku, to u se u nìho dveøe netrhly,11

Formou volnì øazených, avak ucelených vzpomínek Kundera znalého ètenáøe upomíná na
názvy vech Skácelových sbírek, zmiòuje Skácelovo pùsobení v rozhlase a závìru ukázky
Kundera rovnì vzpomíná na spoleènou pou obou básníkù k hrobu Georga Trakla. Tato cesta
k Traklovì hrobu ve vesnici Mühlau na pøedmìstí Innsbrucku v roce 1969, takto zdokumentovaná v Kunderových verích, potvrzuje jednak pochopitelný zájem Kunderùv poznat krajinu,
v ní tvoøil básník, jím se zabýval, ale dokazuje i Skácelùv eminentní zájem o genia loci Traklových verù.12 Poslední dva vere ukázky pak uvádìjí do souvislosti se Skácelem jiného, v básni
explicitnì nepojmenovaného a s Traklem v nìkterých aspektech rovnì úzce souvisejícího
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básníka Frantika Halase, který je pochován na høbitovì v Kuntátì. Nad jeho hrobem pronesl Jan
Skácel v edesátých letech známý projev, pøevedený pozdìji do básnì ze sbírky Metlièky.
Trakl nepøestal znepokojovat ani mladí generaci autorù a v devadesátých letech se objevují hned dva velmi zøetelné dùkazy, e Traklùv odkaz je stále ivý. Tím prvním jsou Traklovy
debakly strakonického básníka Jiøího Staòka z roku 1998.13 Jiøí Stanìk (narozen 1957), básník
z tzv. generace Zeleného peøí, které bylo publikování v letech normalizace velmi znesnadòováno, je autorem nìkolika textù èi sbírek vìnovaných význaèným osudùm  jmenujme napø.
Jedenáct poct Tychonovi14 nebo Malé modlitby15, v nich se autor zabývá osudem Jiøího
Ortena. Traklovy debakly zastupují v tomto odnoí Staòkovy tvorby význaèné místo  jejich
autor je stejnì jako Trakl (èi výe zmínìný Jaroslav Bednáø) profesí lékárník, co se v samotném
textu projevuje jako jeden z prvkù vnitøního souznìní dvou básnických svìtù:
TRAKLOVY DEBAKLY
Hranice køivého døíví na dvoøe
rychle rostla. Ostré slunce kreslilo
rukou Josefa ímy. Ale doopravdy
vlastnì si zahøeil jen srdeènou
erotickou jízdou s vlastní sestrou,
kdy si pøed tím píchli nìco morphinu,
Jiøíèek Traklù.
Du mußt!
Øekl to jinak, pousmál se,
poválel perlu v dlani, obalenou
Lycopodiem, aby se neslepila.
Moc dobøe vìdìl, jak moc klesla
váková miska, kdy na ni sypal
Pulvis opii crudum, a vìdìl, e
barva se slije s lijákem hluku
podzimního podveèera, Gretl brzy
zazvoní u pohotovostního okénka
s máminou veèeøí, jablkem v upanu.
Oba ze stejného uteru  hnízda,
Oba shodné informace v genech DNA,

Jiøí Stanìk se nezabývá ani tak svìtem Traklovy poezie, jako spíe vnìjím svìtem básníka,
jeho ivotními peripetiemi. A z této kapitoly pak vybírá hlavnì dva prvky, které jistì mìly vliv
i na poezii: Traklovo experimentování s drogami16 a pravdìpodobný incestní vztah s mladí
sestrou Gretou. Obì témata mají spoleèný rys  byla ve své dobì tabu. Stanìk se pokouí tato
tabu otevøenì nazvat, ani by vak bylo jeho cílem okovat èi uráet. Jedná se o témata pøitalivá, znepokojující, a stejnì znepokojivá je i Staòkova výpovìï o innsbruckém Ortenovi (viz
následující strana):
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Zkurvený innsbrucký Orten,
Zkouí mu pøes sako bílý plá.
Musí se zavøenýma oèima mumlavì
odøíkat sloení Pilulae laxantes
bezchybnou latinou do toho se
mísí hmit bílé dìtské zvìdavé dlanì
honící mu ztopoøený úd: sestra!
V papírových katulkách jiné lepí
pilulky, rozøezávající hlavolam mozku.

Staòkovi se daøí vykreslit ponurou tíivou atmosféru prostøedí, v nìm se Trakl pohyboval
(laciné podnájmy, lékárna), a opìt nechybí traklovské rekvizity jako napø. podzimní mlhavý
podveèer. Zjevný je i odkaz na èeský Traklùv pùvod v závìru první strofy ukázky (Jiøíèek
Traklù). Evidentní je snaha o vyvolání velmi konkrétního dojmu17, který pomìrnì ostøe kontrastuje s tradiènì vnímaným (nìkdy pøíli jednostranným) obrazem Trakla jako básníka tíivé,
pøesnì nevyjádøitelné melancholie. Stanìk svým a obsedantním pøístupem k nìkterým jistì
podstatným prvkùm Traklova ivota vlastnì tento tradièní obraz nabourává a demytizuje.
Doposud jsme se (s výjimkou Bednáøovy povídky a Èepova románu) zabývali poezií, respektive jednotlivými básnìmi souvisejícími s traklovským tématem. Devadesátá léta dvacátého století vak pøinesla i rozsáhlejí dílo s prostým názvem Trakl  jedná se o hru mladého
brnìnského dramatika Marka Horoáka.18
Marek Horoák (narozen 1976), absolvent dramaturgie na Divadelní fakultì JAMU v Brnì,
je autorem ji nìkolika her19, ale Trakl v jeho tvorbì zaujímá výjimeèné postavení. Ze vech
doposud zmiòovaných autorù se Horoák Traklem zabýval v nejniím (co ovem znamená:
Traklovì vìku nejbliím) vìku. Marek Horoák také není básník, ale dramatik, který pojímá
téma Trakl v irích souvislostech, a svìt Traklových verù se divákovi (posluchaèi) otvírá
pøedevím pomocí událostí z Traklova ivota. Ovem na otázku: Proè Trakl? Jak to tak na
èlovìka pøijde, e napíe hru o expresionistickém básníkovi? autor v rozhovoru zveøejnìném
na internetu vypovídá: Pøijde to na èlovìka tak, e se mu líbí temnota Traklovy tvorby, zaène
si vymýlet takovou pokøivenou postavièku, k ní pøidává dalí postavièky, píe o nich takové
scénky a pak to dá vechno dohromady a je z toho takové pásmo. Dlouho jsem to nechtìl dát
nikomu pøeèíst, protoe mi pøilo, e je to takový øev úchyla a e ta bolest, co je v tom, je moc.
A taky e to je na nìkoho moc. Hodnì lidí se ptá, co se tomu mému Traklovi stalo tak straného,
e má takové deprese a je tak pøíerný na lidi okolo. To já bohuel nevím a mám s tím teï velký
problém rozlutit, ze které èástí mé psýchy to vlastnì vyhøezlo a kde se to ve mnì bere.20
Pro hru Trakl jsou pøíznaèné posuny a interpretace oproti historickým skuteènostem 
drama má dvì roviny, reálnou a halucinaèní, snovou. Vedle osudu básníka, na nìm pøekvapí
jednak nìkteré  asi zámìrné  rozpory se skuteèností a jednak naopak místy udivující znalost
detailù, svìdèící o dùkladné práci s materiálem, se pokouí vystihnout atmosféru doby, rozporuplné období rozpadu rakousko-uherské monarchie (je je ztìlesnìna odlehèujícími monology
císaøe). Je vak zjevné, e i Horoáka na Traklovi pøitahuje ne snad bouølivý a tragický osud,
ale jeho ivotní pocit, nevysvìtlitelná tíivá melancholie, k èemu se sám ve své odpovìdi
doznává. Horoákùv Trakl tedy rozhodnì není dramatem biografickým, jakkoli je Traklova
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biografie pro vývoj dìje urèující. Primárním impulzem je snaha o individuální vyrovnání se
sama se sebou, ale i s dobou  a to formou zpracování traklovské látky. Marka Horoáka tak
lze nepochybnì zaøadit po boku básníkù, které uhranula nejen poezie, ale i osobnost
Georga Trakla.
Georg Trakl vystupuje v rùzných dílech èeské literatury pochopitelnì za odliných okolností, lze vak øíci, e to, s èím se ve výe zmiòovaných dílech èi jejich èástech pracuje, není
pøirozenì nikdy Georg Trakl jako postava z dìjin literární historie (takový zpùsob práce pøísluí
literární vìdì), ale rùznými zpùsoby se operuje spíe s mýtem Georga Trakla; s obrazem, který
si o nìm èeská literaturu za výe zmínìných okolností vytvoøila. Autoøi se buï nechávají
inspirovat tragickým ivotním osudem básníka (Jaroslav Bednáø, Jiøí Stanìk), nebo kouzlem
jeho hermetické poezie zprostøedkované èeskému vnímateli Reynkovými nebo Kunderovými
pøeklady (Frantiek Hrubín, Jan Èep, Zdenìk Kriebel). Ojedinìlý je pokus o syntézu obojího
formou rozhlasové hry (Marek Horoák), stejnì jako záznam Ludvíka Kundery, který formou autentické literárnì ztvárnìné vzpomínky spojuje literaturu o Traklovi a literaturu Traklem
inspirovanou. Z hlediska èasové posloupnosti lze vysledovat posun od zájmu o Traklovu
tvorbu k zájmu o jeho ivotní osudy.
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BEDNÁØ, Jaroslav. Hvìzdná tuláctví. (Výbor z verù Jaroslava Bednáøe). Praha 1989, s. 60.
Reihungsstil; jedná se o postup, v nìm jsou za sebou dynamicky a bez souvislosti øazeny volné vjemy
okolního svìta; øadicí styl objevili raní berlíntí tzv. groteskní expresionisté Jakob van Hoddis a Alfred
Lichtenstein, ale uíval ho nezávisle na nich ve své rané tvorbì i Georg Trakl. Øadicí styl je rovnì èasto
kladen do souvislosti s objevem a rozvojem filmové techniky.
BEDNÁØ, Jaroslav. Hvìzdná tuláctví. (Výbor z verù Jaroslava Bednáøe). Praha 1989, s. 60.
Vojenský felèar Trakl byl po krvavé bitvì u Grodku v záøí 1914 okolnostmi postaven pøed úkol oetøovat
stovku tìce ranìných vojákù, ani mìl potøebné prostøedky èi vybavení. Po dvou dnech se pokusil
o sebevradu; tento pokus vak byl zmaøen a Trakla pak kromì depresivních stavù z váleèných hrùz
navíc tíily obavy z postavení pøed vojenský soud, nebo pokus o sebevradu se tehdy rovnal pokusu
o dezerci a byl za nìj ukládán trest smrti.
HRUBÍN, Frantiek. Zpíváno z dálky. Praha 1947, s. 7880.
Ve stejné dobì, kdy vznikla Hrubínova báseò, tedy na rozmezí let 1938 a 1939 maluje Bohdan Lacina
obraz s názvem Imaginární portrét básníka Trakla. Lacinu na rakouského básníka upozornil Frantiek
Halas a jeho portrét je v souladu s názvem opravdu spíe malíøovou interpretací Traklova vnitøního
svìta ne jeho vnìjí podoby. Podobným pokusem zachytit Traklùv vnitøní svìt na jeho tváøi bez ohledu
na skuteèné vzezøení je u Traklùv portrét z roku 1915 od Oskara Kokoschky.
A pováleèný podrobný výzkum prokázal, e Traklovy texty jsou z velké èásti vlastnì pozoruhodnou
a originální montáí citátù a postupù jiných autorù  uvádí se zejména Jean Arthur Rimbaud, Novalis,
Fjodor Michaljoviè Dostojevskij a Friedrich Hölderlin.
ÈEP, Jan. Hranice stínu. Praha 1947, s. 5051. Na konci knihy jsou uvedeny pøeklady básní, ovem
jméno pøekladatele chybí  dnes se ví, e anonymním pøekladatelem obou ukázek z Traklových verù byl
Jan Zahradníèek.
KRIEBEL, Zdenìk. S erbem lipového listu. Praha 1971, s. 16
TRAKL, Georg. Básnì. Pøeloil Ludvík Kundera. Praha 1965
KUNDERA, Ludvík. Sny té. s. 51. Brno 1995, s. 51
Podle vzpomínky pana Ludvíka Kundery to byl dokonce právì Skácel, kdo mylenku poutì k Traklovì
hrobu navrhl.
Zatím nevydaný rukopis.
Jedná se o text z r. 1977, který r. 1999 vydalo nakladatelství Welles.
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Salamandra, Strakonice 2001.
Patrnì pøivedl k drogám i svou mladí sestru Gretu.
Ovem historicky ne zcela správného  Greta Trakla nikdy pøímo v Innsbrucku nenavtívila.
Toto drama, které se umístilo ve finále soutìe o pùvodní hru Nadace Alfréda Radoka v roce 1998, bylo
poprvé ve formì scénického ètení uvedeno v Eliadovì knihovnì v Divadle Na zábradlí (reie Jan princl)
a v bøeznu 2002 jej v reii J. A. Pitínského uvedl Èeský rozhlas Vltava. V hlavních rolích Jaroslav Plesl
(Trakl), Pavel Lika (Karl), Marie Ludvíková (Greta) a Leo Suchaøípa (císaø).
1 9 K nejznámìjím patøí Mein Faust.
2 0 Http://mujweb.atlas.cz/kultura/petr-koliha/horoscak.htm

LEBEN UND WERK VON GEORG TRAKL
 EIN THEMA FÜR TSCHECHISCHE DICHTER?
Zusammenfassung
Der österreichische expressionistische Dichter Georg Trakl (18871914) hat im 20. Jahrhundert einen bedeutenden Einfluss auf tschechische Literatur gehabt, v. A. dank den frühen
Übersetzungen seiner Lyrik ins Tschechische von Bohuslav Reynek (1917 und 1924) und
später von Ludvík Kundera (1965 und 1995). Ausser indirekten, aber wichtigen Einflüssen von
seiner Poetik der unerklärbaren Melancholie z. B. auf Werk von Frantiek Halas findet man
auch direkte Einflüsse, wo das Leben oder das Werk von Gorg Trakl thematisiert wird. Zu
solchen Werken gehört eine Erzählung Cizinec na zemi (Ein Fremdling auf der Erde) und ein
Gedicht von Jaroslav Bednáø (1928), Gedicht Ètenáø u øeky  nad básnìmi Georga Trakla
(Leser am Fluss  über Gedichten von Georg Trakl) aus dem Jahre 1938 und Trakls Gedichte
erscheinen auch im Roman Hranice stínu (Die Grenze des Schattens) von Jan Èep (1935).
Gestalt des Dichters wird auch in manchen Werken der tschechischen Literatur in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts thematisiert  in Gedichten von Zdenìk Kriebel, Ludvík Kundera
und Jiøí Stanìk. Eine besondere Stellung hat das Drama Trakl (aus dem Jahre 1998, als Rundfunkspiel im Jahre 2002 realisiert) vom jungen Dramatiker Marek Horoák.
Translation © Radek Malý, 2004
Mgr. Radek Malý
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Univerzity Palackého
Køíkovského 10
771 80 Olomouc, ÈR
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PHILOLOGICA 84  2004

HISTORICKÁ PODOBENSTVÍ OLDØICHA DAÒKA
ALENA TÌRBOVÁ
Divadlo musí mluvit k souèasnosti, jinak je nesmyslné. U dobrého divadla si musím øíkat  to je pøece taky trochu o mnì. A historie je moc èasto
o nás, by v jiných podmínkách a v jiných kostýmech. Ale vìtinou daleko
drastiètìji, neli v dneních èasech. Taky se pøitom dozvíme, jak to skonèilo  a vìtinou úplnì jinak, ne jak to ty dìjinné postavy zamýlely. Dìjiny
nám obèas øeknou, kolik vání, sil, ivotù se vynaloilo na vìci úplnì
lhostejné a pro spoleènost naprosto bezvýznamné.
(Oldøich Danìk, 26. 4. 1997)
Kadý dramatický text o jakékoliv spoleèenské události zachycuje svým zpùsobem minulost. Za historickou hru povauje ovem literární vìda i teatrologie pouze takové dílo, kdy se
dìj odehrává v tak vzdálené minulosti, e autor nemùe poèítat s vlastní ètenáøovou a divákovou ivotní empirií, ani s empirií zprostøedkovanou pamìtníky, která by mohla autorùv obraz
minulosti ovìøovat. Dramatik nebo prozaik se opírá o historické prameny, resp. o pøíslunou
odbornou literaturu a podle Josefa Hrabáka se zvìtuje jeho umìlecká odpovìdnost.
(1983:121156) Literární vìdec doporuèuje rozliovat mezi historickým dílem v uím slova
smyslu a dílem z historie a výslovnì konstatuje, e je tøeba se ubránit lehkomyslné projekci
souèasnosti do minula, zobrazený hrdina by sice mìl také nìjak promlouvat k dneku, ale
zobrazení postav musí odpovídat dané dobì. Citované teze, formulované v souvislosti
s historickou prózou, mùeme ztìí pøijmout v pøípadì scénických umìní. Dramatický hrdina je
vìtinou autorem vytváøen a interprety dotváøen zámìrnì tak, aby promlouval k souèasnému
divákovi. V tìch nejlepích pøípadech skýtá i v historii zaklínìný dramatický text monost
nových interpretací také jetì dalím generacím. Bylo by tedy zøejmì chybou, kdybychom po
dramatikovi ádali, aby striktnì rozlioval mezi jednáním èlovìka minulé doby a pøedpokladem,
jak by v urèitých situacích jednal (nebo mìl jednat) èlovìk dnení.
Oldøich Danìk (19272000) je autorem zhruba edesáti dramatických textù (divadelní a
rozhlasové hry, filmové a televizní scénáøe) a výrazná èást z nich je obvykle øazena k historickému ánru (Prométheus, Sklenka krétského vína, Ètyøicet zlosynù a jedno neviòátko, Dva na
koni, jeden na oslu, Bitva na Moravském poli, Vévodkynì valdtejnských vojsk, Kulhavý
mezek, Jedno jaro v Paøíi, Vy jste Jan, Jak snadné je vládnout aneb Karel IV.  Autoportrét,
série Høíèek o královnách aj.). Do støedovìku je situován i dìj Daòkových tøí románù (Král
utíká z boje, Král bez pøílby a Vrada v Olomouci). Právì tyto prozaické texty vyvolaly pøíkré
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výhrady literární kritiky: Danìk píe více o svých individuálních pøedstavách a ne o objektu
samém; autor si usnadòuje svou úlohu, ale zároveò diskredituje monost objektivního poznávání historické pravdy; zápletky jsou lacinou fikcí; výklad událostí a charakteru postav je
autorem pøedkládán jako pouhá monost atd.1
Budeme-li ovem kritické výhrady k subjektivnímu výkladu dìjinných událostí, fiktivním
zápletkám a posunùm v urèení charakteru postav chápat pouze jako prostá konstatování, pak
je paradoxnì mùeme akceptovat. Oldøich Danìk uplatòuje jako autor skeptický nadhled, ve
vech svých historizujících textech vyjadøuje skepsi k poznání minulosti. Dosavadní výklad
historické makrostruktury (pøehledný sled základních událostí) Danìk pøevánì respektuje, ale
v mikrostruktuøe (podrobnosti bìného ivota) posunuje a relativizuje uèebnicový výklad
vztahù, zámìrù i èinù. Nepøedstírá historickou vìrohodnost dramatických situací, èasto uplatòuje princip divadla na divadle, jedinec je podle dramatika vlastnì herec, který se neustále
pøevléká, i postavy nesoucí skuteèná historická jména jsou èasto zamìnitelné nebo jsou postaveny do historiografií nepøedpokládaných situací. Nai minulost netvoøí podle Daòka velké
dìjiny, pøehledný sled historických èinù a moudrých sentencí, ale je to naopak dìní plné
osobních zájmù a intrik.2
Skuteènou divadelní událostí osmdesátých let (pokud jsme ochotni pøipustit, e i normalizaèní éra mìla skuteèné umìlecké události) bylo uvedení Daòkovy hry Vévodkynì valdtejnských vojsk (premiéra 4. prosince 1980 na scénì Tylova divadla, Národní divadlo Praha). Po
praské premiéøe následovala bìhem osmdesátých let øada dalích premiér na mnoha èeských
a moravských scénách (k tìm, které mì silnì zaujaly, patøí kromì praského Macháèkova pojetí
také Tarantova olomoucká a pardubická interpretace).
Pùsobivá divadelní mozaika, obdivuhodná scénická freska, skupinový portrét z èasu dlouhé války, láska uprostøed øinèících zbraní, touha oldnéøù zabít válku, to jsou nejèastìjí formulace v dramaturgických a kritických výkladech Daòkovy hry. Kompoziènì jde o retrospektivu
první poloviny tøicetileté války, která je s vyuitím epického principu pøedvádìna a neustále
s odstupem komentována. Ideovì a tematicky koresponduje Daòkova hra s názorem britské
historièky C. V. Wedgwoodové, který je v popularizující èeské historické literatuøe v souvislosti
s tøicetiletou válkou citován: Tøicetiletá válka byla absolutní katastrofou, protoe nebyla nijak
nutná a na jejím konci nebylo prosazeno ádné právo. Nevyøeila ádný z problémù. Morálnì
kodlivá, hospodáøsky nièivá, spoleèensky degradující, ve svých pøíèinách zmatená, ve svém
prùbìhu nestálá, ve svých výsledcích marná zùstává tato válka vynikajícím pøíkladem nesmyslného konfliktu v evropských dìjinách. 3
Sloitá syetová výstavba Vévodkynì valdtejnských vojsk, hierarchizace jednotlivých
událostí tím, jak jsou øazeny, prezentovány a komentovány, volná manipulace s èasem a prostorem  to ve sbliuje Daòkovu hru s epickým divadlem. V historických románech Danìk podle
Josefa Hrabáka nedosáhl potøebné rovnováhy mezi vìdecky zjitìnými poznatky o minulosti
a umìleckou fikcí. (1983:121156) Dramatický text chápu jako samostatný literární artefakt
a bez ohledu na následnou divadelní konkretizaci (scénografickou, hudební, reijní, hereckou
interpretaci, která mùe vazbu na historické osoby a reálie výraznì posunout) pøipoutím, e
jisté rovnováhy mezi zjitìnými fakty a fikcí by autor v historické høe dosáhnout mìl. Jinak se
toti vystavuje nebezpeèí, e celé historické podobenství nebude pøijato jako pravdivé. Zcela
iluzorní je vak pøedstava, e by dramatik mohl ve vymezeném èase a prostoru respektovat
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do podrobností výsledky soudobé historiografie. Valdtejnova osobnost bývá v odborné
i v popularizující literatuøe charakterizována jako osobnost bastardní: a neuvìøitelný mocenský i majetkový úspìch Albrechta Eusebia Valdtejna byl zaloen na intrikách a promylených
transakcích, na rozdíl od mnohých jiných èeských pánù nehledal východisko èestnìjí, neuvaoval o tom, co je spravedlivìjí, ale o tom, co je výhodnìjí. Poprvé vydìlal sòatkem s bohatou
venkovskou vdovou, podruhé na bìlohorské tragédii, jeho pøestup z èeskobratrské víry ke
katolictví byl zcela úèelový, následovaly finanèní spekulace v dobì pobìlohorských konfiskací, druhý sòatek mu vynesl vévodský titul (1623, Isabela Kateøina z Harrachu). Jediná vévodkynì, se kterou se tento mu oenil, se jmenovala válka, konstatuje prostøednictvím postav
hry dramatik. Vinen válkou se na rozdíl od oldnéøù a en necítí.
Oldøich Danìk sice otevírá hru rokem 1634 ve Støíbøe, ale vzápìtí se ve vzpomínkách
vojákù a fraucimoru vrací do Olomouce, k zásluhám z roku 1619, kdy Valdtejn zachránil
pro císaøe peníze moravských stavù. Ve skuteènosti lo o dezerci i s pokladnou regimentu
(z Olomouce do Vídnì).
Dalí historická fakta, která pozorný ètenáø èi divák i z letmých poznámek v dialogu hry
postøehne: zatèení Krytofa Haranta z Polic v roce 1621, Valdtejnovo jmenování vrchním
velitelem branných sil øíe Habsburkù v roce 1625, zmínìny jsou oba horoskopy vypracované
astronomem Janem Keplerem (Valdtejnùv úspìný mocenský vzestup se naplòoval podle
Keplerova horoskopu z roku 1608, druhý horoskop z roku 1624 varoval pøed krajnì nepøíznivými okolnostmi pro rok 1634). Autor nám napoví, e v roce 1628 jetì získává Valdtejn titul
generála celého císaøského loïstva a generála nad Atlantským a Baltským moøem, pøipomenuto je Øezno v roce 1630 a sjezd kurfiøtù, po nìm je Valdtejn odvolán, i povìstná bitva
o Magdeburg4, v ní velel generál Tilly. Mezi pìtadvaceti postavami hry zaznamenáme mimo
jiné i jméno Maxmiliána Bavorského, Ottavia Piccolominiho èi irského oldnéøe Waltera Deverouxe, o kterém není jasné, zda byl v Chebu Valdtejnovi katem nebo vrahem. Informovaný
percipient (z èetby, studia) vnímá pochopitelnì jednotlivé situace a komentáøe k nim snadnìji,
znalost historických reálií mùe zvìtit vnímatelovo interpretaèní pole, ale rozhodnì není podmínkou pro umìlecký záitek. V tomto smìru jsou mnohem dùleitìjí postavy tøí oldnéøù a
trojjediná vévodkynì valdtejnských vojsk, modeloví zástupci tìch, kteøí na válku a na kadé
násilí doplácejí vdy nejhùøe.
Vrame se vak k postavì Valdtejna. Podle strukturalisty Jiøího Veltruského ani nejvìtí
omezení konkrétních rysù osoby nemùe dramatickou postavu zbavit významové bohatosti.
Ubíráním konkrétních rysù je osoba pro percipienta zobecòována. (1999:78) Znakovou verzi
Valdtejnova charakteru buduje Danìk konfrontací rùzných významových kontextù, pøièem
inklinuje k epice pøedevím tím, e postava Valdtejna není postavou jednající, jak bychom to
u dramatického váleèného hrdiny pøedpokládali, ale jednotlivé události jsou jako pøíbìh vyprávìny a v novém významovém kontextu komentovány.
Oblíbeným dramatikovým postupem bylo rozdvojování postav, titulní postava (ona skuteèná vévodkynì valdtejnských vojsk) má ve høe dokonce trojí podobu.
S motivem dvojnictví se v evropské literatuøe setkáváme v rùzném pojetí. Jedním z mystických templáøských emblémù je emblém znázoròující dva jezdce na jednom koni, co je podle
Daniely Hodrové rytíøský pøedobraz pozdìjího dvojníka. (1993:162174) Obecnì známé je
romantické zosobnìní sváru dobra a zla v lidské podstatì, rozpolcení èlovìka do dvou bytostí,
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svár bytosti pøírodní a bytosti zdánlivé. Dvojníci-pøátelé naopak mohou vytváøet fiktivní
pøedstavu dokonalé osobnosti. Poetika expresionismu upøednostòuje vize, halucinace, rozmluvy postavy s osamostatnìlou èástí své bytosti. Ménì frekventované je dvojnictví oivlých
vìcí, dvojnictví jako fixní idea, dvojnictví pasívního symbolu a aktivní bytosti.
Oldøich Danìk vyuívá motivu dvojnictví pøevánì k rozliení zmìn povahových rysù
èlovìka v souvislosti s jeho vìkem (výraznì napøíklad také ve høe Jak je snadné vládnout aneb
Karel IV. Autoportrét).
V expozici je pøedstaven Valdtejn z roku 1634, autor doporuèuje, aby se inscenátoøi dreli
Broíkovy pøedstavy mrtvého bosého Valdtejna v bílé noèní koili s dlouhou, úzkou, rozcuchanou bradkou. Vzápìtí se, v souvislosti s návratem v èase do roku 1619, k V 34 pøipojuje
o patnáct let mladí Albrecht Eusebius Valdtejn, plukovník moravských stavù. Z kontextu
pochopíme, e jeho cesta k moci zaèala dezercí a zradou: Olomouc nebyla kráde, Olomouc
byla investice. (VVV:15) S obecnì vytvoøenou pøedstavou legendární postavy koresponduje
poèáteèní plukovníkova strohost, mrazivost, vyprahlost. Existence dvou Valdtejnù (V + V 34)
umoòuje dramatikovi, aby vnitøní rozpornost postavy, která by mohla být projektována do série
monologù, modelovì vyjádøil prùbìným dialogem mezi V a V 34. Teoreticky to koresponduje
s Veltruského pojetím monologu jako skrytého dialogu mezi dvìma kontexty, v nì je rozpolcena mluvící osoba. (1999:67) V dramatickém èase pak autor docílí propojení pøítomného èasu
s minulým (lyrického s epickým), co mu umoní nejen provokování percipientovy dourèovací
hodnotící aktivity (termín Ingardenùv), ale zároveò i hodnocení situace v uím smyslu, dramatikovo hodnocení výslovné. Jako pøíklad mùeme uvést charakteristiku povìstného vítìze
bitvy na Bílé hoøe v dialogu V + V 34.
V: Generál Tilly je skvìlý vojevùdce...
V 34: Generál Tilly je starý blbec. (VVV:48)

Ale také napøíklad sebehodnocení typu:
V: Dokázal jsem to. Sirotek z malé heømanické tvrze, nejdøíve kníetem, pak vévodou.
V 34: Byl jsem vìc mdlá, nemocná a hlúpá. (VVV:24)

Mrtvý Valdtejn (V 34) je dramatikem koncipován jako smìsice nabubøelosti a pýchy na
jedné stranì a úsluné pokory vùèi své døívìjí podobì (V) na stranì druhé. U ivého Valdtejna
je zvýraznìna pøedevím poslední fáze ivota, kdy vévoda ztrácí vechny lidské hodnoty.5
V: Prý ta nemoc nosí skvìlé schopnosti. Komplex vícecennosti. A ovem bolest.
V 34: Trochu podagry, to je vechno.
V: Mìls vùbec nìco rád, starý? Mìls nìkdy nìco rád?
V 34: Mìl ... Konì. (VVV:36)

V postupujícím dramatickém èase se nemoc projevuje pochopitelnì na stárnoucím, tj. mladím z obou Valdtejnù, take mrtvý V 34 nabývá pomalu pøevahu nad roztøeseným a nemohoucím V. Skuteèná historická postava rozdìlená ve dvojníky se mìní v symbol, v legendu.
V Daòkovì pojetí je ovem tato legenda spojena s notnou dávkou ironie a skepse.
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Fiktivní linii historického pøíbìhu reprezentují tøi oldnéøi (Rejtar, Písaø a Profous) a markytánka Magdalena ve tøech podobách (dívka Marie Magdalena, ena Magdalena Marie a nejstarí z fraucimoru Lena). Oni ve zkratce vyprávìjí historii prvních patnácti let tøicetileté
války a spolu s dalími ètyømi oldnéøi, kteøí støídavì pøedstavují více jak dvacet dalích postav,
sehrají nìkteré klíèové scény této války.
Rejtar se sám pøedstavuje jako naverbovaný katolík v Olomouci 1619  a k tomu zavøený
v plukovním kriminále, kterého právì pustili krást. Olomouc byla pro Rejtara past. Teï je
tøicátý duben 1619, Matyá Thurn obsadil Brno, Valdtejn teprve utíká z Olomouce a já se
chci enit. Já jetì nic nevím o ádné Magdalenì Marii, nic o ní nevím.
Jejich názor na válku? Na Staromìstkém námìstí 6 bylo popraveno 27 èeských pánù,
27 mrtvých dnes napoète v kadé vesnici, kterou projel nìjaký pluk  a najdìte mi vesnici,
kterou jetì neprojel. (...) Voják je druhé nejkrásnìjí povolání, pokud ovem zrovna není válka.
První je ovem jakékoli jiné.
(...)
Peníze dìlají válku, válka dìlá peníze.
(...)
Rejtar: Taky mùete k nám, k císaøským. My bojujem...zaè my to bojujem?
Písaø: To má jedno. (...)
(VVV:725)

Váleèní kamarádi  Rejtar, Profous a Písaø  chtìjí zabít válku, pronásledují je ovem pochyby, zda to neznamená zabít sebe (...) my jsme válka (...) Støílejte do Valdtejna, do Ferdinanda. (...) Netvrïte, e my tøi jsme vinni. Je tøeba zabít válku.
Vévodkynì valdtejnských vojsk  to je v historickém podobenství Oldøicha Daòka pøitalivá mladá Marie, dobøe vychovaná protestantská dcerka, protøelá a triviální Magda i pøedèasnì zestárlá, ve chápající a s mnohým smíøená Lena. Trojí podoba eny, její osud usmìròovala
válka.
Marie: Nechci být ena vojákova.
Rejtar: Chci s tebou mít dìti, chci se o nì starat.
Marie: To voják nemùe.
Rejtar: Nebudu vojákem!
Marie: A èím? Èím je moné být v dobyté Opavì za dánského taení?
(VVV:29)

Výjimeèný znakový význam má v celém pøíbìhu Rejtara a Magdaleny Marie zvolání: Hej!
Rejtare! Pøípadnì: Hej, vojáèku! Rozhodující je mìnící se intonace, která zøetelnì posunuje
význam zvolání.
Hej! Rejtare! Milovat! A na to bude doba!
(...)
Rejtar: Svým zpùsobem vecky enské znají vecky pluky, co náhodou táhly kolem.

Rejtarovu enu odvlekl voják s fialovým peøím a Rejtar se pozdìji domnívá, e právì jeho
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zabil, ale zabil ho zezadu. Co je to za právo, co dovoluje èlovìku zabíjet zezadu? Za deset let
zaèíná být pomalu jedno z které strany tì zabijou. Zabil ale nìkoho zcela cizího, neprávem,
nemìl utíkat, nemìl mít fialové peøí. Mít moc svìdomí, to kodí. Ti s fialovým peøím jsou
vìtinou lotøi.
ena  Marie, Magda, Lena  namítá: vy znáte nìjaké zabíjení právem? A nakonec té
nejmladí, jetì neposkvrnìné dává autor nejvìtí právo zbavit armádu Valdtejna, proti kterému se obrací zloba váleèníkù: I kdy bude po nìm, jetì ho ponesem. (...) Jdìte do Chebu!
Koukejte mazat do Chebu, u vás máme vichni dost.
Kdy, jak a kdo ho zabije?
Marie: Já! Dejte to mnì! A neøíkejte mi, e to tak nebylo. Já mám právo zabít ho pøedevím, za
vecky enské.
Lena: Za vecky ty vojáky, co táhli kolem  a nejenom za ty, co byli mordovaní. Taky za ty, co
nám jich bylo líto! Co èumíte? Pùjète jí kord.
(VVV:70 72)

Právo zabít válku je jí vak upøeno.
V závìru hry, pøi setkání s Rejtarem, u má podle autora Marie Magdalena pouze podobu
Magdy a Leny:
Rejtar: Øekni  hej, rejtare.
Magda (zdùrazní trivialitu): Hej, rejtare... U to nejde.
Rejtar: Tøeba budem mít dìti. Tøeba se doijou.
Magda (skepticky, u je to teï jedno): Jaképak jsi teï víry, co?
Generalita si opìt rozdìluje statky a peníze.
Magda: Dìkujte bohu, e je válka! Aspoò mùete øíkat, e kdyby nebylo války, byli byste docela
sluní lidé! A vy jste chtìli zmìnit èas? Tak jestli jste si náhodou nevimli, tak èas promìnil vás!
(VVV:74)

Linii historickou  epizující komentáø má vdy jedna z hlavních postav  obvykle støídá
dramatiètìji pojatá linie intimní, ale zároveò zobecòující. V postavách oldnéøù a fraucimoru
modeluje Danìk obecnì lidské vlastnosti, nejsou to obrazy váleèníkù 17. století. Tak jako
v ostatních svých umìleckých textech autor ani v historickém podobenství Vévodkynì valdtejnských vojsk nepøedstírá dobovou vìrohodnost, v dramatických paralelách provokuje percipienta k úvahám o mravní odpovìdnosti a o vztazích mezi jedincem a velkými dìjinami.
Vypravování pøíbìhu, pøeruované dramatickými sekvencemi, není brechtovsky strohé a racionální. Promluvy mají výraznou znakovou funkci, autor se nevyhýbá metaforám, syntéza
pøítomného èasu s èasem minulým nese s sebou støídání principu epického a lyrického. Pøi
analýze textu hry nám nemùe uniknout autorova vstøícnost k divadelním inscenátorùm, zpùsob Daòkova vyprávìní, jeho smysl pro gag, vtip, situaèní komiku provokuje dynamickou
divadelní interpretaci.
Dobovou vìrohodnost autor nepøedstírá ani v jazykové stylizaci promluv. Vulgární výrazy
se støídají s obrazným vyjadøováním. V tých Rejtarových replikách najdeme vedle nadávek
(dr hubu, sakra, øíkám, abys drel hubu) úvahy typu:
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Rejtar: Copak jsem si ji vybíral, copak byla vùbec jetì nìjaká jiná chvíle?! Kdybych si moh
vybrat, tak jsem si vybral jiné století.
(...)
Rejtar: Buï jsme je mìli opravdu zabít, nebo jsme mìli jít od toho! Aspoò u toho nebýt, kdy nic
jiného.
(VVV:20, 58)

V závìru hry Danìk znovu zdùrazòuje princip divadla na divadle. Vyprávìní o èase  to je
divadlo.
Pøi snaze interpretovat text posledního velkého Daòkova historického dramatu Jak snadné
je vládnout aneb Karel IV. Autoportrét (poprvé uvedeno v únoru 1993 v Divadle na Vinohradech) musíme pøedpokládat pomìrnì znaèné napìtí hned nìkolika horizontù (termín kostnické interpretaèní koly).7 Oldøich Danìk jako autor hry interpretuje u výbìrem faktù základní
historický horizont (doba Karla IV.) a pøedpokládáme, e zámìrnì konfrontuje dobu vzniku hry
(zøejmì konec osmdesátých a zaèátek devadesátých let) s nìkterými aspekty zmínìného historického horizontu. Dramatický text (cizí horizont textu) byl vak v roce 1993 divadelnì zveøejnìn a inscenace je pro nás, pøizpùsobíme-li si terminologii, cizím horizontem divadelní interpretace, která vak zøejmì zpìtnì ovlivnila koneènou podobu kniního vydání hry. Vlastním
horizontem interpreta bude teprve nae souèasné vnímání (èetba textu, pøípadnì zhlédnutí
nového nastudování hry). Znamená to tedy, e bychom mìli pøi interpretaci hry Jak snadné je
vládnout aneb Karel IV. Autoportrét brát v úvahu spoleèenskou atmosféru z pøelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století (doba vzniku textu hry), spoleèenskou atmosféru první poloviny devadesátých let (doba prvního uvedení hry) a vztah tohoto dìjinného období k etapì vlády
Karla IV., pøípadnì k Daòkovì interpretaci stavu a vývoje èeské spoleènosti ve 14. století.
Obdobnì jako historická postava Valdtejna ve Vévodkyni valdtejnských vojsk je Karel
IV. v Autoportrétu (dále A) rozdìlen do dvou rolí. Vedle císaøe dává Oldøich Danìk znaèný
prostor lehkomyslnému mladíkovi Karlovi, v dialogu jsou alespoò letmo pøipomenuty køivdy,
kterých se na Karlovi a jeho matce dopustil otec. Postava Jana Lucemburského je modelována
s pomocí nìkolika veobecnì známých informací: marný zápas s domácí lechtou, ideály rytíøství (vèetnì rozhazovaènosti a lehkomyslnosti), utopení praivého francouzského ranhojièe, protoe mu nezachránil nemocné oko, bitva u Kresèaku a pøedem jistá smrt slepého
panovníka (1346).
Dramatik volí opìt formu retrospektivy, císaø Karel IV. v pokroèilém vìku (v roce úmrtí 
1378) bilancuje, píe pamìti. Dìjovou osu hry tvoøí sled vzpomínek, dílèích výjevù, které jsou
komentovány z pozice mladého Karla i z pozice skepsi propadajícího císaøe. Monost zveøejòovat vnitøní rozporuplnost psychiky mocného èlovìka formou dialogu se svým mladým já autor
tentokrát jetì posílil maskou aka. Maskou, která èlovìka zbavuje oné povìstné masky
pirandellovské a umoòuje øíkat i králi a císaøi to, co si jeho mladí dvojník skuteènì myslí.
akovskou èepici si støídavì nasazuje Karel-mladík i Karel IV., take nazývat vìci pravými
jmény bez diplomatické opatrnosti mùe díky akovské èepici i císaø, oba zároveò jsou si
svými aky. (A:9)
Karel IV. je v pamìti národa8 zafixován jako ideální panovník, mimoøádnì na svou dobu
vzdìlaný lechtic, král, za jeho vlády èeské zemì hospodáøsky i kulturnì neobyèejnì vzkvétaly
a Praha se stala evropským centrem. Oldøichu Daòkovi vak zjevnì nejde ani tak o Karlovu evrop-
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skou politiku jako o její vztah k morálce, o zøejmou nesluèitelnost politické moci a jakýchkoliv
ideálù. Platí pro Karla IV. dvojí morálka  jedna císaøská, jedna soukromá? Daòkova jevitní
konfrontace je vedena smyslem pro aktuální tázání, ale souèasnì úsilím pøekroèit v odpovìdi
uzavøený horizont konkrétní doby, konstatuje Petr Bílek, editor kniního vydání hry. (A:5).
S historickými reáliemi nakládá dramatik velmi volnì pøedevím pokud jde o jejich umístìní
v dramatickém èase. Z chóru bílých tváøí vstupují do dìjových epizod èasto postavy-stíny,
které v historickém èasovém horizontu buï nemohly být na daném místì, nebo dokonce patøily
mezi nebotíky. Z Karlových manelek je centrální postavení vyhrazeno Blance z Valois (a to
bìhem celé hry), ale do pøíbìhu vstupují jak dalí tøi Karlovy eny9, tak Kateøina, milenka
z italské romance estnáctiletého Karla. Pøesunem èasto dùleitých informací do vedlejího
textu hry vzniká dojem kniního dramatu a záleí na reii, jestli text z poznámkového aparátu
zaèlení do inscenace vyuitím chóru, nìkteré z postav, pøípadnì technického média apod.
Osoby (celkem je jich 18 a autor obdobnì jako ve høe Vévodkynì valdtejnských vojsk nepøedpokládá, e bude tomuto poètu odpovídat poèet hercù), mají jména vlastnì jenom ve vedlejím
dramatickém textu, vzájemnì se jménem oslovují minimálnì, divák ztìí mùe postihnout, které
skuteèné historické postavy byly pro autora inspirací.
Ráznì a témìø ve formaci vcházejí èetí páni Petr z Romberka, Vilém z Landtejna a Jindøich
z Lipé, s nimi jeden v knìské sutanì, øíkejme mu Arnot z Pardubic, aèkoliv to nemohl být on,
ten byl v té dobì na boloòských kolách. Ve skuteènosti to byl vyehradský probot Jan Volek,
ale co na tom záleí a kdo si má pamatovat celou tu galerii muù, stejnì je jmenujeme jen
v literární podobì textu. Vdy ten rozhovor se ani neodehrál v Lucce, ale v Meranu a nevyprávíme dìjiny, by se snaíme být i k nim poctiví. I ti páni mohou být jiní, Buek z Velhartic
napøíklad nebo Ota z Bergova  Petr z Romberka padne v bitvì u Kresèaku a my ho pøesto
necháme ít. Je to prostì èeské panstvo. Umím si je pøedstavit dokonce i v nehybných maskách
 a toté platí s výjimkou Blanky z Valois o královnách. (A:24)
Jan Lucemburský jmenoval estnáctiletého Karla správcem italských mìst; Karel se choval nevázanì, poskvrnil nemálo cizích lùek..., konstatuje pozdìji ve høe italský kronikáø.
enatý mladík (oenìn s Blankou z Valois byl ji v devíti letech) se zamiloval do stejnì staré
Kateøiny z rodu Fillippi. Nejene jí slíbí vìènou lásku, ale uvìøí, e ke smíøení dvou znesváøených rodù postaèí jeho pøání a prosté podání ruky pøedstavitelù obou rodù: Jsem vá pán
a toto je mé pøání. (A:21) Idealistická pøedstava zákonitì není naplnìna, po Karlovì odchodu
z Luccy do Èech se spor vyhrotí, rod Fillippi je rodem Spinnollù vyvradìn a Kateøina ukøiována. Na pozadí jevitì se po odvyprávìní tohoto dílèího tragického pøíbìhu objevuje první
obìenec jako pøipomínka prvního velkého Karlova høíchu. Postupnì bìhem pøedstavení obìených loutek pøibývá, nejvíce jich z výky provazitì padá v Pise pøed císaøskou korunovací.
K tragédii v Lucce se Danìk vrací v závìru první èásti hry jetì jednou, tentokrát v dialogu
krále Karla s akem (Karlovo druhé já).
Slíbil jsem jim vládnout.  A aci nejsou soudci jestli jsem za to zaplatil moc velkou cenu.
Ty mùe kdykoli pøestat být aek, odloí rolnièky a nikdo je nebude postrádat. Ale já
nemùu pøestat být král! Já se nemùu zaøadit mezi vechny ty, co mì obklopují a jenom se
dívají. Chápe to? (...) Já jsem se jako král narodil a nemùu toho nechat, protoe se mi
zachtìlo, protoe jsem unaven a protoe mám veho dost.
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Replika mrtvé Kateøiny posune epizodu k obecnìjímu významu:
Kateøina: Tøeba jsme se narodili do patných èasù!
Císaø: Nikdy v téhle zemi ádné lepí nebyly... (A:4748)

V popularizující historické literatuøe bývá èasto zdùrazòována snaha Karla IV. o poøádek
v zemi, o spravedlivé potrestání lapkù a vech kùdcù èeské zemì. Dramatik i tuto historickou
tezi relativizuje. Na otázku jednoho z chycených lapkù proè já, proè to mám odnést za vechny ostatní, co odtud budou odjídìt v sedle vedle tebe, odpovídá císaø, jemu v tuto chvíli
akovská èepice umoòuje naprostou otevøenost:
Protoe jsme táhli kolem a mìli náhodou dost vojska. Protoe koèky si olizují vousy. Protoe
králùv kùò potøeboval pøekovat a pánové se nudili. Protoe duben je chladný. Zkrátka  náhoda
je hòup, Mikulái z Pottejna, a ty bude, abych tak øekl, viset v zastoupení. (A:3435)

Z historických reálií 14. století sleduje Danìk ve zkratce vztah Karla IV. k Ludvíku Bavorskému
a Ludvíku Braniborskému, peripetii pøátelství s Pierrem de Rosiersem, pozdìjím papeem Klimentem VI., epizodu spojenou se jménem øímského tribuna lidu Coly di Rienzo, promìòující se vztahy
s èeskou lechtou, vazbu na Arnota z Pardubic a Jana Oèka z Vlaimi, který pozdìji nazval Karla
IV. Otcem vlasti. Rychlý sled replik s historickými informacemi se zvlátì v druhé èásti hry stává
i pro historicky informovaného laika dost nepøehledným, take se do popøedí dostávají spíe s
morálkou související dialogy akovskou èepicí støídavì obdaøených Karlù.
Moudrost stáøí? Je lepí nevìdìt ne vìdìt  Pak nechci nikdy zestárnout; Moudrost stáøí je
nìco jako medvìd v køivoklátských lesích. Ví, e tam urèitì nìkde je, ale zøídka se dá vidìt. (A:33)
Tøeba je dùleitìjí za koho se pokládá, ne kdo opravdu jsi.
(...)
Dokud nevládnete, neumíte si ani pøedstavit, jak obludné je vládnout. (A:62)
Jestlie loui pojmenujete, nepøestane být louí.
(...)
Vládnout se nedá proti nìkomu, vládnou se dá jenom s nìkým. (A:65)
Karel: Pane strýèe, vae velká chvíle nebyla, kdy jste øekl  u nejde být Alexandrem Velikým.
Vae hvìzdná slova znìla  a je dobøe, e to nejde.
(...)
Císaø: Ty jsi blázen, ty má rolnièku. Ty smí nevìdìt, neznat, nevimnout si, pominout, ty ano.
Ne já. (A:81)
(...)
Karel: A vecko u teï bude snadné, snadné, snadné...
Císaø: Proè musí aek vdycky nasypat sùl do rány? I ve velikých chvílích?
Karel: Je to vae rána a vae sùl. (A:86)

Tezovitì Danìk pøipomíná i Karlùv stavitelský a kulturnì spoleèenský program, zásluhy
o výstavbu gotické Prahy, o univerzitu, arcibiskupství a i v tomto smìru relativizuje, tentokrát
prostøednictvím Milièe z Kromìøíe: Myslíte na kamení. Myslíte pøíli mnoho na kamení
a málo na dui. (A:46) Ale i závìreènými pochybami samotného císaøe: Z mostu pøes Vltavu
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jsou jenom dva oblouky, katedrála nestojí, Anglièan se u zase hádá s Francouzem, jsou dva
papeové, Nové Mìsto jsou sotva hradby a pár domù... Veho je jenom pùl! (A:88)
Nejednou mùe pøi èetbì hry Autoportrét vzniknout dojem, e Danìk-reisér má tentokrát
pøevahu nad Daòkem-dramatikem. Vedlejí text dramatu je mimoøádnì rozsáhlý. Autor podrobnì pøedepisuje nejen rozvrení scény, barvu kostýmù, líèení hercù, ale i charakter hudby, detailní pohyb hercù, dokonce i nonverbální mimické reakce hercù a intonaci (napø. dává najevo, e
se svým akovstvím nesouhlasí, provinile, trochu posmìnì, s posmutnìlým úsmìvem
bez pøízvuku, s trochu staøeckou, poetilou vítìzoslávou, jako by ho vnímal jenom letmou
vzpomínkou, omlouvá se, posmívá se, jako vyznání lásky, chvíli o tom pøemýlí,
trochu posmìnì a snad i s názvukem vøelosti atd.). Hru autor dopsal a na zaèátku devadesátých let, tedy v dobì, kdy v divadle nabývaly pøevahu nonverbální sloky hereckého projevu, hudební znaky, scénografické výboje a nezvyklý nepomìr mezi hlavním dramatickým textem Autoportrétu (dialogy) a vedlejím dramatickým textem (scénické poznámky) vzbuzuje
dojem, e si Danìk chtìl i v rámci nového divadelním stylu zachovat vùdèí postavení, a to nejen
jako autor, ale i jako reisér.
Náhle se ozve øev bitvy, zmnoený moná i reproduktory  a ze vech stran se hrnou na
jevitì edivé postavy chóru, vrhají se na Viléma, sráejí ho na kolena a vleèou dost surovì
pøed Karla. To se rozumí, e ten provinilec se nejmenoval Vilém z Landtejna, ve skuteènosti to
byl Mikulá z Podtejna, i Kolda ze ampachu to mohl být, nicménì zkrvavený Vilém teï kleèí
pøed Karlem. (A:33)
Podobné akèní scény rozpracovává Danìk ve vedlejím dramatickém textu pøi setkání Karla
IV. s Colou di Rienzo a Della Rocou Raspantim (A:53, 68), pro scénu císaøské korunovace
(A:6870), a pro sekvenci vojenské pøípravy proti Kazimíru Jagellonskému (A:8283).
Nonverbální jevitní znakovou strukturu má Oldøich Danìk detailnì promylenu tak, aby
dílèí významy a pøípadné dalí konotace vytváøely postupnì samostatné téma, které je propojeno s ivotním pøíbìhem Karla IV., ale zároveò zobecòuje základní ideový plán hry.
Z výky provazitì padají dalí loutky  sedm jich tenkrát v Pise bylo  po úderu hudby se
trochu pohupují  ale náhle se zaèínají houpat vechny, jsou z nich zvony, zvuk mnoha zvonù
 a na pøedscénu zvolna pøichází prùvod, mezi edým chórem probleskuje obèas barva vech
úèastníkù hry, vdy tam byli vichni, svým zpùsobem i Clement estý, jeho slavnostní roli
ovem pøejal kardinál legát Pierre de Colombieres  prùvod dokráèí na pøedscénu a kardinál
pozvedá korunu  slavnostnì odìný císaø si zapomnìl na hlavì tu akovskou èepici, rychle ji
strhne  a je korunován. (...) Hudba zabouøí a zvolna tichne, stejnì tak zvolna se rozplývá ten
dav, jen císaø s korunou na hlavì a s akovskými rolnièkami v ruce zùstává, zalit svìtlem, bez
hnutí na scénì. Tentokrát si neprohlíí hleditì, jeho pohled je upøen kamsi do nekoneèné
dálky. Za ním, jako zeï, se shromádili èetí pánové. (A:6970)
Dramatickou pùsobivost dialogu má sekvence, která se týká Karlova otcovství. V souvislosti s Karlovou zaslepeností ve vztahu k synovi odkazuje Danìk na mnohokrát ironizovanou
moudrost stáøí. Václav IV. je korunován èeským králem u ve dvou letech (role má být svìøena tému herci, který hraje mladistvého Karla), proti Zlaté bule,10 kterou pøijal, ho jmenuje jetì
za svého ivota i øímským králem, aèkoliv tomu morální profil mladého lechtice vùbec neodpovídá (pije, nael si divnou partu, a co kdy je to hòup).

218

Odolat svodùm moci je tìké, ne-li nemoné. Jetì e je tu aek, který se nebojí nasypat sùl
do rány.
Karel (jako aek): (...) on je pøesvìdèen, e král ani nemùe být smìný, a miluje znaky,
nejsme moná milovníky moci, ale milujeme její znaky. (...) Budou nás vláèet ulicemi, chrámové
sbory zapìjí z kadého kostela, Jan Oèko z Vlaimi se chystá nazvat nás Otcem vlasti. Zvoníci
budou ádat pøiplatek, dokonce i slzy pokanou. Dokonce  moná  i slzy. (A:75, 87)

Oldøich Danìk pøedstavuje sice Karla IV. jako schopného politika evropského formátu, ale
zároveò jako bytost rozporuplnou. O moc cílevìdomì usilující mu si s pøibývajícím vìkem
na kadém kroku uvìdomuje nesluèitelnost politické moci s ideály. Spíe ne dramatickým
tvarem s potøebným ústøedním konfliktem je text hry epickým esejem o uzlových momentech
ivota Karla IV. Obraz intelektuální sebereflexe výjimeèného jedince dokládá deziluzi generace,
ke které Danìk patøil, a zároveò chce zøejmì být na prahu nové spoleènosti morálním varováním a snad i výzvou k mravní odpovìdnosti. Ve srovnání s Vévodkyní valdtejnských vojsk,
její tvar umoòuje rozehrát vrstevnaté metaforické situace, je Autoportrét pøetíen mnostvím
historických informací, paradoxù a intelektuálních sentencí. Divadelnost dramatického textu
jako jevitního znaku je více ne dialogy dána scénickými poznámkami. O aktuálnosti obou
Daòkových dramatických textù vak nelze pochybovat.
POZNÁMKY
1
2
3
4

Srov. Josef Hrabák (1983: 121156).
Srov. Jiøí Holý (1998: 800).
Srov. Petr Hora-Hoøej (1995: 13).
Magdeburgizace  Magdeburg byl dobyt, pobit, mìsto znásilnìno, vypáleno  lidé se modlili, aby umøeli
rychle.
5 Valdtejn onemocnìl ji v roce 1605. Antropologický výzkum ostatkù v roce 1975 potvrdil, e lo
o neurosyfilidu. Pùvodnì pøedpokládaná dna naopak potvrzena nebyla. Poslední mìsíce ivota, podle
zprávy tohoto výzkumu, nevládl u ani rukama ani nohama.
V programu k praské premiéøe Oldøich Danìk mimo jiné píe: Valdtejn Albrecht Václav Eusebius
(15831634). Byly o nìm popsány desetitisíce stránek. Jedni ho mají za génia, druzí (napøíklad já) za
ztìlesnìní vech hanebností feudalismu. Oveme zrádce, zradil vecko, dokonce i sám sebe. Ale zcela
jistì se zrádcem nikdy necítil. Vdycky byl sám  a u tenkrát to mnohým imponovalo. Znamenitý
ekonom  i jeho pøínos umìní váleènému byl pøevánì pøínosem ekonoma. Rád mìl opravdu asi jenom
konì. A úspìch. A vzestup. Èasem se domníval, e svìt je mu úspìchem a vzestupem povinnen.
6 Na Staromìstkém námìstí bylo 21. 6. 1621 popraveno 27 pøedákù èeského povstání (7 rytíøù, 3 èetí
páni a 17 mìanù), vila se vak tradice oznaèovat vechny popravené jako èeské pány.
7 Vìdomé napìtí mezi cizím horizontem textu (minulostí) a vlastním horizontem interpreta (pøítomností).
8 Oslavný charakter má pøedevím románová biografie Frantika Koíka: Kronika ivota a vlády Karla IV.,
krále èeského a císaøe øímského. ÈS, Praha 1981.
9 Karel IV. (13161378), Blanka z Valois (13161348), Anna Falcká (13291353), Anna Svídnická
(13391362), matka Václava IV., a Albìta Pomoøanská (13471393).
1 0 Zlatá bula (1356) mj. stanovila nové regule platné pro volbu øímskonìmeckých králù.

LITERATURA
Ètenáø jako výzva. [2001] (Uspoøádali: M. Sedmidubský, M. Èervenka, I. Vízdalová) Host, Brno.
DANÌK, OLDØICH [1981]: Vévodkynì valdtejnských vojsk, Dilia, Praha.

219

DANÌK, OLDØICH [1993]: Jak snadné je vládnout aneb Karel IV. Autoportrét. Favia Fiesta, Praha.
HOLÝ, JIØÍ [1998]: astný vìk literatury. In: Èeská literatura od poèátkù k dneku. Lidové noviny, Praha,
s. 800.
HRABÁK, JOSEF [1983]: O historické próze vèera a dnes. In: Úvahy o literatuøe. ÈS, Praha, s. 121156.
HODROVÁ, DANIELA [1993]: Román zasvìcení. H+H, Jinoèany, s. 162174.
HORA-HOØEJ, PETR [1995]: Toulky èeskou minulostí 4, Baronet, Praha.
HORA-HOØEJ, PET [1997]: Toulky èeskou minulostí 2, Baronet, Praha.
KALISTA, ZDENÌK [1971]: Karel IV. Vyehrad, Praha.
KOLLMANN, JOSEF [1999]: Valdtejn a evropská politika, 16251630. Academia, Praha.
KOLLMANN, JOSEF [2001]: Valdtejnùv konec, 16311634. Academia, Praha.
POLIENSKÝ, JOSEF [1995]: Valdtejn ani císaø, ani král. Academia, Praha.
SPÌVÁÈEK, JIØÍ [1979]: Karel IV. ivot a dílo. Svoboda, Praha.
VELTRUSKÝ, JIØÍ [1999]: Drama jako básnické dílo, Host, Brno.
VOSTRÝ, JAROSLAV [1990]: Drama a dneek. ÈS, Praha.

HISTORICAL PARABLES OF OLDØICH DANÌK
Summary
This study has originated as a polemic with the literary theory thesis whereby the author
of a work with a historical topic should differentiate between the behaviour of an individual
from the past and the presumption as to how would an individual in the present would have
acted in certain given situations.
In his historical parables (Vévodkynì valdtejnských vojsk /The Duchess of the Valdstein
Troops/, Jak snadné je vládnout aneb Karel IV. Autoportrét /How Easy it is to Govern, or
Charles IV; Self-Portrait/), Oldøich Danìk does not make pretence as to having captured the
authenticity of the style of that time.
In his dramatic parables, he provokes the audience to contemplation of the moral responsibility of individuals and their relationships to History.
While the structure of the Duchess makes for playfulness with metaphorical situations with
several layers of meaning, the Self-Portrait is loaded with a great deal of historical information,
paradoxes and intellectual aphorisms. Both of Danìks dramas are, nevertheless, undoubtedly
relevant to the contemporary reader.
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JUBILEUM OBECNÉHO LINGVISTY A BOHEMISTY
JANA KOØENSKÉHO
MILADA HIRSCHOVÁ

Prof. PhDr. Jan Koøenský, DrSc., se narodil v r. 1937 v Hradci Králové. Roku 1959 ukonèil
studium oborù èeský a ruský jazyk na tehdejí Fakultì spoleèenských vìd Univerzity Palackého a po krátkém pedagogickém pùsobení na støedních kolách byl r. 1963 na základì konkursu
pøijat do Ústavu pro jazyk èeský ÈSAV. Zde po absolvování interní vìdecké aspirantury (kolitel Milo Dokulil) pùsobí jako vìdecký pracovník a bìhem své práce v této instituci zastával
a zastává øadu vìdecko-organizaèních funkcí.
V r. 1969 dosáhl hodnosti PhDr., posléze mu na základì disertaèní práce Komplexní popis
výrazové struktury pádu substantiva v èetinì byla udìlena hodnost CSc. Od poèátku 70. let
se podílel (spolu s Frantikem Daneem, Miroslavem Komárkem, Zdeòkem Hlavsou, Miroslavem Greplem aj.) na pøípravì teoretické koncepce velké vìdecké mluvnice èetiny, vycházející
se sémanticky orientovaného popisu jazyka. Výsledkem teoretických zkoumání takto zamìøených byla napø. kolektivní práce Vìtné vzorce v èetinì (1984, 1987) a Koøenského individuální
monografie Konstrukce gramatiky ze sémantické báze z r.1985 (za ni autor získal hodnost
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DrSc.), které prezentují monosti syntaktického popisu vycházejícího od sémantiky konkrétního pøirozeného jazyka. V monografii z r. 1985 je pøedloen projekt systematického strukturního
popisu vztahù mezi sémantikou a gramatikou pøirozeného jazyka pojatý jako soustava operací
konstruujících kategoriálnì gramatické a výrazové struktury jazyka z kognitivnì sémantického
východiska na základì daného souboru pravidel. Navrený aparát je aplikován jednak pøi
popisu soustavy nedynamických významù základových vìtných struktur v èetinì, jednak pøi
interpretaci ekvivalenèních vztahù originálu a pøekladu básnického textu.
Na vydání tøísvazkové Mluvnice èetiny, která vyla a po dlouhých (pøevánì nelingvistických) peripetiích v letech 198687, se J. Koøenský výraznì podílel koncepènì, autorsky
i organizaènì.
V 80. letech se zabýval pøedevím obecnou lingvistikou a jejími teoreticko-metodologickými aspekty, problematikou vztahù lingvistiky a filozofie, sémiotiky a teorie textu, o èem svìdèí
èetné stati ve sbornících a èasopisech, vèetnì rozborù jazyka textù právnických.
V posledních letech se jeho odborný zájem pøesunul k otázkám komunikace a filozofie jazyka, jak ukazují kniní publikace Teorie pøirozeného jazyka, Promìny mylení o øeèi a Komunikace a èetina. Promìny mylení o øeèi (Praha, FF UK, 1998) jsou komponovaným souborem
studií, které sledují ètyøi základní tematické okruhy: hlavní tendence metodologického vývoje
souèasné lingvistiky, dùsledky tzv. komunikaèního obratu ve vìdách zabývajících se výzkumem øeèi, vývoj autorových názorù na vztahy sémantiky a gramatiky jazyka a nìkteré obecné
otázky teorie národního jazyka. Jeho koncepce procesuálního modelování øeèové èinnosti
a popisu jazyka (objevující se i v poèetných statích ve Slovì a slovesnosti) nabízí mnohé
podnìty øeení dnení zdánlivì nepøekonatelné dichotomie mezi formálním a empirickým pøístupem k jazyku. Kniha Komunikace a èetina (Jinoèany, H + H, 1992) se zabývá popisem
a výkladem vývoje a funkèní dynamiky èetiny jako národního jazyka, pøièem zvlátní pozornost je vìnována vztahùm klasicky strukturalistického pojetí dané problematiky k pojetí komunikaènì a sociolingvisticky orientovanému. Spisovnou èetinou se zabývá i monografická studie Èeský jazyk v kolektivní publikaci Najnowsze dzieje jêzyków s³owiañskich (Opole 1998). Jde
o monografii urèenou pøedevím zahranièním bohemistùm a slavistùm, která se zabývá funkèním
rozvrstvením souèasné èetiny se zøetelem k historickým souvislostem, vývojem jazykové kultury
v èeském jazykovém prostøedí, vývojem pojetí jazykového vyuèování a dalími otázkami.
Prof. Koøenský zastává øadu vìdecko-organizaèních funkcí: Je vedoucím redaktorem èasopisù Slovo a slovesnost a Jazykovìdné aktuality, pøedsedou vìdecké rady Ústavu pro jazyk
èeský AV ÈR, èlenem vìdecké rady FF Univerzity Palackého, èlenem VR FF Univerzity Karlovy,
VR Ostravské univerzity a VR Obchodnì-podnikatelské fakulty Slezské univerzity. Je rovnì
èlenem Gramatické komise Mezinárodního komitétu slavistù (vedle Komise pro spisovné jazyky a Komise sociolingvistické), èlenem Praského lingvistického krouku, èlenem oborových
rad doktorandského studia na FF UP a FF UK atd. Od 70. let se zúèastòuje mezinárodních
slavistických kongresù. Kromì úèastí na konferencích pobýval na pøednákových pobytech
v Lublani, Berlínì, Varavì, Moskvì, Lipsku, Kyjevì a Petrohradì.
Od r. 1993 pùsobí prof. Koøenský rovnì na Katedøe bohemistiky FF UP. V r. 1994 se zde
habilitoval (na základì publikace Komunikace a èetina), v r. 1997 se stal profesorem. Od
r. 1999 je vedoucím katedry. Ve své pedagogické èinnosti se zamìøuje pøedevím na teorii textu
a textovou analýzu, vede rovnì výbìrové semináøe s obecnì lingvistickou tematikou. Zvlátì
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vyspìlé a zaujaté studenty v semináøích má ke kritické èetbì textù Ludwiga Wittgensteina. Pod
jeho vedením se katedra rozrostla nejen o nové mladé spolupracovníky, ale pøedevím o mnoho
interních doktorandù lingvistické i literárnìvìdné orientace, jejich pøítomnost do znaèné míry
promìnila atmosféru studia bohemistiky na FF UP, protoe od samého poèátku svých postgraduálních studií jsou tito mladí vìdeètí adepti vedoucím katedry povzbuzováni k tomu, aby se
aktivnì úèastnili katedrového dìní. Za pùsobení prof. Koøenského se FF UP, a pøedevím
pracovníci lingvistické sekce Katedry bohemistiky stali organizátory a hostiteli kadoroèního
mezinárodního Setkání mladých lingvistù (v r. 2003 v Olomouci ji ètvrtého), jeho popularita,
a tudí i zájem o úèast na nìm kadým rokem roste a které je velmi pozitivnì hodnoceno nejen
v èeských, ale i v zahranièních akademických kruzích.
Oceòujeme, co prof. Koøenský pro Katedru bohemistiky, FF i UP vykonal, pøejeme mu do
dalích let hodnì zdraví, elánu a smyslu pro humor, a také bychom byli rádi, kdyby jeho zdánlivì
relaxovaný, ale z nároènosti neslevující styl vedení katedry zùstal do budoucna zachován.
PROFESSOR OF GENERAL LINGUISTICS AND CZECH STUDIES
JAN KOØENSKÝ IS SIXTY FIVE
Summary
Prof. PhDr. Jan Koøenský, DrSc., was born in Hradec Králové in 1937. In 1959 he graduated
in the Czech and in the Russian philology at Palacký University, and after a short period of high
school teaching he started his research career in the Institute of the Czech Language of the
(then) Czechoslovak Academy of Science. In the mentioned Institute he has worked until the
present time, as the Head of the Scientific Council of the Institute, the Chief Editor of Slovo
a slovesnost and Jazykovìdné aktuality, not mentioning his membership in scientific councils
and boards of other universities and linguistic associations.
Professor Koøenský´s main professional interests have been the theory of sign, relations of
the semantic and the grammatic level of language, the so-called language turn in the philosophy, and the theory of text.
Since 1993, Professor Koøenský has worked at the Department od Czech Philology, Philosophical Faculty, Palacký University, and in 1999 he became the Department Chair. Under his
chairmenship, many new young colleagues, both teachers and Ph.D. students, have joined the
Department. Since the Chair has always encouraged all those young collaborators to be active
participants in all of the Department business, the image and the atmosphere of the Czech
Department have changed substantially which can be seen especially during the annual International Convention of Young Linguists, taking place in Olomouc since the year of 2000.
With appreciation and acknowledgement, the article wishes to Professor Koøenský many
further years of active linguistic research and teaching.
Translation © Milada Hirschová, 2004
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PHILOLOGICA 84  2004

BIBLIOGRAFIE JANA KOØENSKÉHO
(19652003)
SESTAVIL PETR POØÍZKA

1965
STATI
O syntaktické stránce novin. Nae øeè 48, s. 303304.
Úraz  úrazovost. Nae øeè 48, s. 190191.
ZPRÁVY A RECENZE
Zpráva o zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazykù.
Slovo a slovesnost 26, s. 130136.
1966
STATI
Transistor. Nae øeè 49, s. 6061.
1967
STATI
K jazyku a stylu sportovního zpravodajství v Mladé frontì. Nae øeè 50, s. 117119.
ZPRÁVY A RECENZE
Brnìnské symposium o Strukturních typech slovanské vìty a jejich vývoji II. Slovo a slovesnost 28, s. 178192.
Zpráva o zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazykù
v Smolenicích 1966. Slovo a slovesnost 28, s. 192200.
1968
STATI
Struktura výpovìdi z hlediska jazykového zobrazení skuteènosti a kategorie pádu. Slovo
a slovesnost 29, s. 379384.
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Pøíspìvek k problému struktury objektu a struktury popisu v lingvistickém zkoumání. Slovo
a slovesnost 29, s. 2633.
K jazykové stránce jednoho rozhlasového poøadu. Nae øeè 51, s. 143147.
1969
STATI
Struktury lingvistického objektu a struktura lingvistického popisu. Filosofický èasopis 17,
s. 3638.
ZPRÁVY A RECENZE
Otázky slovanské syntaxe II. Sborník symposia Strukturní typy slovanské vìty a jejich
vývoj (Brno 1968). Jazykovìdné aktuality è. 34, s. 3435.
Z VI. mezinárodního sjezdu slavistù v Praze. II. Problematika morfologická. Slovo a slovesnost 30, s. 6369 (spolu se Z. Hlavsou).
Z JAZYKOVÉHO KOUTKU
Charakteristika projevù M. Horníèka a J. Suchého. Ès. rozhlas, 8. 9. 1969.
Vztah autorky k jazyku v prózách Vìry Linhartové. Ès. rozhlas, 18. 8. 1969.
1970
STATI
Struktura funkèních vztahù kategorií substantiva, zejména se zøetelem k pádu. Slovo a slovesnost 31, s. 97104.
Diskusní pøíspìvek na VI. mezinárodním sjezdu slavistù v Praze 1968. In: VI. mezinárodní
sjezd slavistù v Praze 1968. Akta sjezdu 1, Praha, s. 8586.
ZPRÁVY A RECENZE
O krakovském zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských
jazykù pøi MKS. Slovo a slovesnost 31, s. 171178 (spolu s M. Greplem).
Sovìtsko-èeskoslovenský sborník o obecných otázkách struktury jazyka. Slovo a slovesnost
31, s. 239247.
Zasedání komise pro studium gramatické stavby slovanských jazykù v Krakovì. Jazykovìdné aktuality 7, s. 6062.
1971
STATI
K problému vìtnìsémantických funkcí nedìjových významù èeského slovesa. Slovo a slovesnost 32, s. 208216.
Poznámky k teorii slovních druhù. In: Sesja naukowa Miedzynarodowej komisji budovy gramatycznej jêzykow slowianskich w Krakowie... 1969, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk,
s. 9599.
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ZPRÁVY A RECENZE
Kniha o spoleèenské komunikaci. Nae øeè 54, s. 4144.
Komunikace a spoleènost. Jazykovìdné aktuality 8, è. 12, s. 2628.
Brekle, H. E.: Generative Satzsemantik und transformationelle Syntax im System der eglischen Nominalkomposition. Jazykovìdné aktuality 8, è. 34, s. 4345.
The philosophy of action. Ed. by A. R. White (Oxford 1968). Jazykovìdné aktuality 8, è. l2,
s. 4345.
Sovova, L. Z.: Analitièeskaja lingvistika (Moskva 1970). Jazykovìdné aktuality 8, è. 34,
s. 4243.
1972
STATI
Funkce èeských sloves být a mít ve vìtnìsémantické struktuøe situace (state of affairs).
Jazykovedný èasopis 23, è. 2, s. 159168.
Výskyt variantních tvarù podstatných jmen v èetinì (Na základì experimentálního prùzkumu). Nae øeè 55, s. 1022.
Slovo, vìta, onomaziologická kategorie. Slovo a slovesnost 33, s. 193198.
Pragmatièeskij komponent i voprosy teorii teksta. In: Sintaksis teksta, Moskva.
KNINÍ PUBLIKACE
Komplexní popis výrazové struktury pádu substantiva v èetinì. Studie ÈSAV, Praha, Academia, 96 s.
ZPRÁVY A RECENZE
Zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazykù ve Smolenicích. Slovo a slovesnost 33, s. 338341.
Seiler, Hansjakob: Possesivität und Universalien (Köln 1971). Jazykovìdné aktuality 9,
è. 23, s. 5152.
aumjan, S. K.: Filosofskije voprosy teoretièeskoj lingvistiki. Jazykovìdné aktuality 9, è. 23,
s. 5051.
Dokulilùv pøeklad Hjelmslevova Jazyka. Jazykovìdné aktuality 9, è. 4, s. 3940.
Sovìtská marxistická studie o francouzském strukturalismu. Jazykovìdné aktuality 9, è. 4,
s. 4143.
1973
STATI
K voprosu o semantièeskich funkcijach moda¾nych glagolov v èeskom jazyke. In: Otázky
slovanské syntaxe III, Brno, s. 213215.
O jedné metodì lingvistické analýzy verovaného textu. Slovo a slovesnost 34, s. 158161.
Jazykový projev v pøípravì uèitelù a mistrù odborného výcviku. Zemìdìlská kola 23, è. 6,
s. 8485.
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Sloveso v sémantické struktuøe èeské vìty. In: VII. miedzynarodowy kongres slawistów, Warszawa, s. 194195, (angl.) (spolu s F. Daneem a Z. Hlavsou).
Postavení slovesa v struktuøe èeské vìty. In: Ès. pøednáky pro VII. MSS ve Varavì, Lingvistika, Praha, s. 129139.
KNINÍ PUBLIKACE
Práce o sémantické struktuøe vìty. Pøehled a kritický rozbor. ÚJÈ, Praha, 203 s. (spolu
s F. Daneem, Z. Hlavsou a spolupracovníky).
ZPRÁVY A RECENZE
Bertallanffy, L. von: Èlovìk-robot a mylení. Z anglického originálu pøeloil J. Kamarýt
(Praha 1972). Jazykovìdné aktuality 10, è. 1, s. 3435.
Generativní interpretace slovenské vìty. Jazykovìdné aktuality 10, è. 1, s. 3840.
Zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazykù. Slovo a
slovesnost 34, s. 177182.
Zpráva o èinnosti Jazykovìdného sdruení pøi ÈSAV za rok 1972. Jazykovìdné aktuality 10,
è. 1, s. 1012.
1974
STATI
Postrojenie grammatiki jestestvennogo jazyka na osnove semantièeskoj bazy. In: Grammatièeskoje opisanije slavjanskich jazykov, Moskva, Nauka, s. 136147.
Problémy konstrukce gramatiky jazyka ze sémantické báze. Slovo a slovesnost 35, s. 241255.
Pojem slovních druhù a jeho místo v gramatice pøirozeného jazyka. Jazykovìdné aktuality 11,
s. 7176.
Místo slovních druhù a morfologie v modelu pøirozeného jazyka. (Teze s poznámkami, exemplifikacemi a pøílohami). In: Materiály ze semináøe pro pøípravu nové vìdecké mluvnice
spisovné èetiny, Praha, s. 2848 (spolu s M. Komárkem).
KNINÍ PUBLIKACE
Vìdecká synchronní mluvnice spisovné èetiny. (Základní koncepce a problémy). Zpracovala komise pro studium gramatické stavby slovanských jazykù Èeského komitétu slavistù.
Praha, ÚJÈ, 97 s. (spoluautor a redaktor).
ZPRÁVY A RECENZE
Zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazykù v Moskvì.
Slovo a slovesnost 35, s. 7880.
Ze VII. mezinárodního sjezdu slavistù ve Varavì. III. Problematika gramatického popisu.
Slovo a slovesnost 35, s. 5764 (spolu se Z. Hlavsou).
Zpráva o èinnosti Jazykovìdného sdruení pøi ÈSAV za rok 1973. Jazykovìdné aktuality 11,
s. 57.
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1975
STATI
Relevance kategorie èasu ve struktuøe pøirozeného jazyka. In: Charakterystika temporalna
wypowiedzenia, Wroc³aw etc., s. 7786.
ZPRÁVY A RECENZE
Si¾nickij, G. G.: Sémantické a valenèní tøídy anglických kauzativních sloves. Jazykovìdné
aktuality 12, s. 8790.
Dva sborníky o gramatickém popisu slovanských jazykù. Jazykovìdné aktuality 12, s. 173176.
Èesko-polská konference v Olomouci. Jazykovìdné aktuality 12, s. 198200.
Zpráva o èinnosti Jazykovìdného sdruení pøi ÈSAV za rok 1974. Jazykovìdné aktuality 12,
s. 1517.
1976
ZPRÁVY A RECENZE
Dvì nové polské publikace z oblasti vìtnì sémantiky. Slovo a slovesnost 37, s. 6367.
Nový projekt konfrontaèní mluvnice rutiny. In: Ruská gramatika. Výsledky a perspektivy,
Praha, s. 122133.
Zpráva o èinnosti Jazykovìdného sdruení pøi ÈSAV za rok 1975. Jazykovìdné aktuality 13,
s. 57.
1977
STATI
Poznámka k pojmùm propozièní význam  kontext  text. Slavica slovaca, 12, s. 194197.
ZPRÁVY A RECENZE
Zpráva o èinnosti Jazykovìdného sdruení pøi ÈSAV za rok 1976. Jazykovìdné aktuality 14,
s. 56.
1978
STATI
Problémy konstrukce gramatiky ze sémantického východiska. Slovo a slovesnost 39, s. 1524.
Slovo, predloenie, onomasiologièeskaja kategorija. In: Jazykoznanie v Èechoslovakii,
Moskva, Nauka, s. 154162.
Mesto èastej reèi i morfologii v modeli jestestvennogo jazyka. In: Jazykoznanie v Èechoslovakii, Moskva, s. 5568 (spolu s M. Komárkem).
Probleme der grammatischen Konstruktion der Grammatiken vom semantischen Ausgangspunkt. In: VIII. medjunarodni slavistièki kongres. Knjiga referata. Saeci I, Zagreb, s. 447.
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ZPRÁVY A RECENZE
Zpráva o èinnosti Jazykovìdného sdruení pøi ÈSAV za rok 1977. Jazykovìdné aktuality, 15,
è. 1, s. 56.
Zpráva o èinnosti Jazykovìdného sdruení pøi ÈSAV za období let 19751977. Jazykovìdné
aktuality 15, è. 3, s. 8789.
1979
STATI
K dialektice vztahù obsahu a formy jazykového znaku. In: K marxistické metodologii v jazykovìdì. Praha, s. 135145.
Pojmy sémantika, syntax, pragmatika ve vztahu k funkèní hierarchizaci sémantických a
gramatických prostøedkù jazyka. In: Otázky slovanské syntaxe IV/1, Brno, s. 3945.
Pragmatièeskij komponent i voprosy teorii teksta. In: Sintaksis teksta, Moskva, Nauka, s. 68.
Problema interpretacii morfologièeskich kategorij s toèki zrenija grammatik Semantika 
grammatika  vyraenije (smysl  text). In: Referati ot X. zasedanie na megunarodnata komisija za izuèuvanje na gramatièkata struktura na slovenskite literaturni jazyci, Skopje, s. 5962.
Teorie tzv. statických významù èeské vìty. Slovo a slovesnost 40, s. 271285.
ZPRÁVY A RECENZE
Klasikové marxismu-leninismu o jazyce. Slovo a slovesnost 40, s. 237240.
1980
STATI
K nìkterým významùm èeských vìt. Slovo a slovesnost 41, s. 185191.
1981
STATI
Zum Problem der kontextbedingten Realisierung der Propossitionstruktur. In: Satzsemantische Komponenten und Relationen im Text. Linguistica I. Praha, s. 97111.
K problému kontextovì podmínìné realizace propozièních struktur. Slovo a slovesnost 42,
s. 2430.
Vymezování platnosti slovesného významu. In: Jazykovedné túdie XVI, Bratislava, s. 189192.
ZPRÁVY A RECENZE
Významná práce o èeské morfologii. Slovo a slovesnost 42, s. 148153.
ivotní jubileum dr. Marie Tìitelové, DrSc. Jazykovìdné aktuality 18, s. 4142.
1982
STATI
K vývoji èeské a slovenské teorie základu vìtné struktury (40.70. léta). Slavica Pragensia
25, Praha, s. 6068.
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Poznámky ke vztahùm lingvistických a logických pøístupù k jazykovým významùm. Slovo a
slovesnost 43, s. 303307.
Poznámky k sémantickým problémùm vìt o existenci. In: Studia gramatyczne è. 5, Wroc³aw
etc., s. 3137.
Die Theorie der statischen Bedeutungen des tschechischen Satzes. In: Probleme der Satzsemantik II, Lingustische Studien, Reihe A, Berlin, s. 3951.
Nové tendence v oblasti syntaktického bádání a jazykové vyuèování. In: Syntax a jej vyuèovanie, Nitra, s. 2741 (spolu s F. Daneem a Z. Hlavsou ).
ZPRÁVY A RECENZE
Mylenky o jazyce v díle klasikù dialektickomaterialistické filozofie. Slovo a slovesnost 43,
s. 3137.
1983
STATI
Strukturace sémiotické triády se zøetelem k pragmatické dimensi. Slovo a slovesnost 44,
s. 257264.
Beziehungen der semantischen, grammatischen und versologischen Struktur im dichterischen Text. In: IX. medunarodnyj sjezd slavistov, rezjume dokladov , Moskva, s. 397.
Vztahy sémantické, gramatické a versologické struktury básnického textu. In: Ès. slavistika
1983, Literatura , Praha, s. 2230.
Sémantická báze popisu jazykového systému. (Nìkteré konstrukèní principy teorie rámcových významù). In: Pøednáky z 24. bìhu LSS, Praha, s. 2230.
ZPRÁVY A RECENZE
Problémy struktury osobnosti. Slovo a slovesnost 44, s. 146150.
1984
STATI
Zur pragmatischen Orientierung der Gegenwärtigen Sprachwissenschaft. In: Text and pragmatic aspects of language. Linguistca X, Praha, s. 122.
Eine Bemerkung zur Beziehung der linguistischen und logischen Semantik. In: Linguistica
generalia III, Praha, s. 5357.
Slovoobrazovate¾noje vyraenije onomasiologièeskich kategorij i ich konstitutivnyje priznaki v semantike predloenija. In: Sopostavite¾noje izuèenije slovoobrazovanija slavjanskich jazykov, Moskva, s. 3447.
Pojednání o dialektice a obecné problémy jazykovìdy. Slovo a slovesnost 45, s. 135141.
KNINÍ PUBLIKACE
Konstrukce gramatiky ze sémantické báze. Studie a práce lingvistické, Praha, Academia, 163 s.
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ZPRÁVY A RECENZE
Miroslav Komárek edesátníkem. Slovo a slovesnost 45, s. 339343.
Sovìtský sborník o aktuálních problémech souèasné jazykovìdy. Slovo a slovesnost 45,
s. 224227.
1985
STATI
Ke vztahùm obecné a speciálnì lingvistické teorie systému. In: K princípom marxistickej jazykovedy, Bratislava, s. 2334.
K stratifikaènímu modelování jazyka v kontextu tendencí souèasné jazykovìdy. In: Pøednáky 27. bìhu LSS, Praha, s. 2025.
Typy gramatických popisù a výuka èetinì jako cizímu jazyku. In: Èetina jako cizí jazyk,
Praha, s. 3846.
Jazykové aspekty øízení spoleènosti (k pøípravì výzkumného programu). In: Program jazykového zdokonalování, Acta fac. paed. ostraviensis, Praha, s. 1937.
Die Arbeitsberatung als Teilakt des gesellschaftlichen Steuerungsprozes  komplexe Analyse. In: Linguistische und sozialpsychologische Analyse der mündlichen Kommunikation,
Linguistca XII, Praha, s. 110.
1986
STATI
Ke vztahu obecné a speciální teorie systému z hlediska lingvistiky. In: Teoretické otázky
jazykovìdy, Linguistica XVI, Praha, s. 1745.
Ke vztahùm lingvistiky a sociologie. In: Pøednáky z 28. bìhu LSS, Praha, s. 410.
Was ist das Objekt der gegenwärtigen Wissenschaften über natürliche Sprache? In: Untersuchungen zur Kommunikation  Ergebnisse und Perspektiven, Linguistische Studien, Reihe
A 149, Berlin, s. 8494.
Poznámky k cílùm, pøedpokladùm a obsahùm regulativních èinností zamìøených na spoleèenské fungování jazyka. In: Jazyková politika a jazyková kultúra, Bratislava, s. 6874.
Typy gramatických popisù a potøeby jazykové praxe. In: Typy opisów gramatycznych jêzyka,
Wroc³aw etc., s. 713.
Co je pøedmìtem souèasných vìd o pøirozeném jazyce? Zápisník slovenského jazykovedca 5,
è. 1, s. 67.
1987
STATI
K procesuálnímu modelování øeèové èinnosti. Slovo a slovesnost 40, s. 177189.
Procesuální modelování øeèové èinnosti a tradice èeské jazykovìdy. In: Pøednáky z 29. bìhu
LSS, Praha, s. 4247.
Aktuální metody výzkumu mluvy obyvatel mìsta. In: Socjolingwistyka, 6, Warszawa  Kraków,
s. 3944.
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Prozesuelle Theorie der Sprechtätigkeit. In: XIV. internationaler Linguisten kongres  Abstrakts, Berlin, s. 337.
Linguistics  Sociology. In: Reader in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, s. 321341.
Dynamika mylení o dynamice jazyka a øeèi. Jazykovìdné aktuality 24, è. 34, s. 8087.
Jetì k perspektivám poèítaèového zpracování pøirozeného jazyka. Jazykovìdné aktuality
24, è. 34, s. 140144.
Metoda analýzy komunikaèního procesu. Nae øeè 70, s. 2769 (spolu s J. Hoffmannovou
a O. Müllerovou).
K rozboru textu jako souèásti komunikaèní události. Èeský jazyk a literatura 38, è. 1, s. 1119
(spolu s J. Hoffmannovou a O. Müllerovou).
KNINÍ PUBLIKACE
Komplexní analýza komunikaèního procesu a textu. Èeské Budìjovice, 149 s. (spolu
s J. Hoffmannovou, A. Jaklovou a O. Müllerovou).
ZPRÁVY A RECENZE
Významné ivotní jubileum dr. Miloe Dokulila, DrSc. Jazykovìdné aktuality 24, è. 34,
s. 154156.
1988
STATI
Koncepty znak, jazyková jednotka, funkce, pravidlo, norma v procesuálním modelování
jazyka. In: Ès. slavistika 1988  Lingvistika, historie, , Praha, s. 109117.
The concepts of sign, language unit, function, rule, norm in the proces-oriented modelling of
language. In: X. medunaroden kongres na slavistite. Rezjumeta na dokladite, Sofija, s. 165.
Obecná teorie interpretaèních procesù a øeèová komunikace. Slovo a slovesnost 49, s. 131134.
Procesuální modelování øeèové èinnosti a interpretace. Slavica Pragensia 32, s. 125135.
Rozmìry a podmínky interdisciplinarity jazykovìdy v kontextu souèasných tendencí jejího
vývoje. In: Funkèní lingvistika a dialektika (1), Praha, s. 8289.
Vývojové tendence souèasné jazykovìdy a sémiotika. In: Pøednáky z 30. bìhu LSS, Praha,
s. 710.
1989
STATI
Dynamika mylení o dynamice jazyka a øeèi. Jazykovìdné aktuality 26, s. 1622.
Právní jazyk, právní komunikace a interpretace. Stát a právo, s. 3340.
Semiotische Reaktion als Einheit der prozessuallen Analyse der sprachlichen Tätigkeit.
In: Makrostrukturen im Text , Berlin, s. 150174.
Die sprachliche Seite der Schaffung von Rechtsvorschriften und die kommunikativen Probleme ihrer Anwendung. In: Kommunikationstagung 1989. Linguistische Studien, Reihe A
199, Berlin, s. 7785.
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Zur Frage der Festsetzung von Kriterien der gesellschaftlichen Bedeutung der Sprechprozese. In: Gesprochene und geschriebene Kommunikation, Linguistica XVIII, Praha, s. 8998.
Die Makrostruktur als Komplex von Strukturen des Kommunikationserreignisse in Textes.
In: Makrostrukturen im Text , Berlin, s. 175193 (spolu s J. Hoffmannovou a O. Müllerovou).
K obecným a aktuálním otázkám prognózování v lingvistice. Jazykovìdné aktuality 26, è. 12,
s. 1622.
Komplexní interdisciplinární analýza komunikaèních událostí a monosti její pedagogické
aplikace. In: Dynamika souèasné èetiny z hlediska lingvistické teorie a kolské praxe.
Praha, s. 2943 ( spolu s J. Hoffmannovou a O. Müllerovou).
KNINÍ PUBLIKACE
Teorie pøirozeného jazyka  interdisciplinarita, aplikace, prognózy. Studie a práce lingvistické, Praha, Academia, 109 s.
ZPRÁVY A RECENZE
Frantiek Dane sedmdesátiletý. Slovo a slovesnost 50, s. 250252.
1990
STATI
Dvì poznámky k problému metafory v jazyce vìdy. In: Úloha metafory ve vìdeckém poznávání
a vyjadøování. Praha, s. 5056.
Poznámky k otázce zkoumání øeèové èinnosti. In: Dynamické tendencie v jazykovej komunikácii, Bratislava, s. 154160.
Das prozessuelle Modellieren der Sprechtätigkeit. In: Proceedings of the 14th international
congress of linguistics, Berlin, sv. 3, s. 21532156.
My Èei a nae øeè. Sociologické aktuality è. 16, s. 11.
ZPRÁVY A RECENZE
Práce o porovnávacím studiu gramatiky èetiny a ukrajintiny. Slovo a slovesnost 51, s. 167.
Vývoj mylení o jednotkách øeèové èinnosti. Jazykovìdné aktuality 27, è. 12, s. 4344.
Mluvnice èetiny. In: Èetina jako cizí jazyk III. Praha, s. 321326.
1991
STATI
Do pitanja pro metodi regulativnoj dijate¾nosti. In: Funkcionyvanja i rozvi tok suèasnich
slavjanskich mov. Kiev, s. 6874.
Okolnosti, pøedpoklady a zásady zkoumání øeèi a jazyka z hlediska komunikativního.
In: Veobecné a pecifické otázky jazykovej komunikácie, I. diel, Banská Bystrica, s. 1623.
K vzájemným vztahùm a vývoji základních pojmù Praské koly. Slovo a slovesnost 52,
s. 206212.
Osobnost, sociální role, komunikace, rozpor, konflikt. Slovo a slovesnost 52, s. 241246.
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ZPRÁVY A RECENZE
Zdenìk Hlavsa pìtaedesátiletý. Jazykovìdné aktuality 28, è. 12, s. 5155.
Ke stému výroèí zaloení Èeské akademie. Jazykovìdné aktuality 28, è. 12, s. 6264.
Slovenská monografie o vìtném základu. Slovo a slovesnost 52, s. 153155.
Sovìtský sborník o problematice pøekladu. Slovo a slovesnost 52, s. 6971.
1992
STATI
K otázce procesuálního pojetí slovní zásoby. Slovo a slovesnost 53, s. 265272.
Teoretická jazykovìda a komunikaènì orientovaný výzkum øeèi. Slovo a slovesnost 53,
s. 97103.
Ke vztahu osobnostních a sociálních faktorù komunikaèní interakce. Jazykovìdné aktuality
29, è. 34, s. 8388.
Tázání po symbolu. In: Symbol v lidském vnímání, mylení a vyjadøování, Praha, s. 194197.
KNINÍ PUBLIKACE
Komunikace a èetina. Jinoèany, H + H, 89 s.
ZPRÁVY A RECENZE
K ivotnímu jubileu Miloe Dokulila. Slovo a slovesnost 53, s. 314315.
O øeèi postmodernì? Jak? (Výzva k diskusi). Jazykovìdné aktuality 29, è. 34, s. 141145
(hlavní redaktor).
1993
STATI
Sociálnì historické podmínky vývoje èetiny jako národního jazyka. In: Jêzyki slowiañskie
wóbec wspólczesnych przemian w krajach Europy srodkowej i wschodnej, Opole.
Mylení o èetinì vèera a dnes. Vìnováno letonímu stému výroèí narození Bohuslava Havránka. Jazykovìdné aktuality 30, è. 34, s. 7586.
ZPRÁVY A RECENZE
Velký mezinárodní výzkumný projekt. Jazykovìdné aktuality 30, è. 12, s. 57.
1994
STATI
Dimensionen der Beziehung von Schriftlichkeit und Mündlichkeit der sprachlichen Kommunikation. In: Writting vs speaking, language, text, discourse, communikation, Tübingen,
s. 187192.
Co je pøedmìtem stylistiky a co je pøedmìtem teorie verbální komunikace? In: Stylistyczne
konfrontacje, Opole, s. 2731.
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Morfologické kategorie a procesuálnì-komunikaèní pøístup k øeèi a jazyku. Slovo a slovesnost 55, s. 8189.
K problémùm modelování øeèi a jazyka. In: Model a analogie ve vìdì, umìní a filozofii. Praha,
s. 8187.
Komunikativnì orientovaný pøístup ke gramatickým kategoriím. In: Gramatika a semantika
na slavjanskite ezici v komunikativen aspekt, Sofia, s. 714.
Metodologièeskie voprosy analiza èeskogo jazyka kak naciona¾nogo. In: Jazyk, ku¾tura,
etnos, Moskva, Nauka, s. 6166.
Jetì nìkolik slov k monostem výkladu lexikální sloky jazyka. Slovo a slovesnost 55,
s. 301304.
ZPRÁVY, RECENZE, ROZHOVORY
Rozhovor s prof. J. Vachkem. Jazykovìdné aktuality 31, è. 12, s. 4648.
Rozhovor s prof. A. Stichem. Jazykovìdné aktuality 31, è. 12, s. 5558.
1995
STATI
Zpùsoby reálnosti øeèi a jazyka. In: Realismus ve vìdì a filosofii, Praha, s. 7786.
Tvorba právních pøedpisù a komunikativní problémy jejich uplatòování. Slovo a slovesnost
56, s. 267275.
O øeèi postmodernì? Jak? Hledavì. Jazykovìdné aktuality 32, è. 34, s. 127132.
Pojem gramatické zmìny a pojem synchronní dynamiky. In: Jêzyki slowiañskie 19451995,
Opole, s. 113117.
1996
STATI
Reflexe øeèi u Husserla, Patoèky a Heideggera. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 66, s. 8792.
Hra jako konstrukèní princip teorie øeèi a textu. In: Styl a text, Opole, s. 4349.
Komunikaèní úspìnost a spisovnost v rùzných typech øeèových aktù. In: Spisovnost a nespisovnost dnes, Brno, s. 4347.
Vztah jazykové praxe a jazykového zákonodárství v podmínkách promìn státnosti na èeském území. In: Kopitarev sborník, Lubljana, s. 535540.
Individuální a sociální v komunikaci (osobnost a sociální role). In: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie I, Banská Bystrica, s. 5258.
Èlovìk subjekt øeèi, nebo výsledek øeèové komunikace? In: Jazyk a jeho uívání, Praha,
s. 158165.
Reinterpretace tradièních gramatických kategorií z hlediska procesuální gramatiky mluvèího. In: Anafora w strukturze tekstu. Warszawa 1996, s. 914.
O èetinì dnení a zítøejí  výzva k diskusi. Jazykovìdné aktuality 33, è. 12, s. 3639 (hlavní
redaktor).
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ZPRÁVY, RECENZE A ROZHOVORY
Stanislav Hubík: K postmodernismu obratem k jazyku. Slovo a slovesnost 57, s. 4754.
Rozhovor s dr. Marií Tìitelovou, DrSc., u pøíleitosti jejího ivotního jubilea. Jazykovìdné
aktuality 33, è. 12, s. 5360.
Rozhovor s prof. dr. Petrem Sgallem, DrSc., u pøíleitosti jeho 70. narozenin. Jazykovìdné
aktuality 33, è. 12, s. 6064.
Rozhovor s prof. dr. Oldøichem Ulièným, DrSc. Jazykovìdné aktuality 33, è. 34, s. 4755
(hlavní redaktor).
Vzpomínka na prof. Josefa Vachka. Jazykovìdné aktuality 33, è. 34, s. 5657.
1997
STATI
Kam se vlna obrací aneb nikoli anti-Beaugrande. Slovo a slovesnost 58, s. 161173.
Jazykové právo  prostor, nebo limita? In: Slovenèina na konci 20. storoèia, jej normy a
perspektívy. Sociolingvistica slovaca 3, Bratislava, 352 s.
Postmodernismus a souèasné lingvistické teorie. In: pøednáky 39. bìhu LSS, Praha, s. 2125.
ZPRÁVY, RECENZE, ROZHOVORY
O hodnotách praského funkcionalismu, jazykové kultury a o èetinì vèera a dnes nekonvenènì. Slovo a slovesnost 58, s. 3542.
Mezi mluvnicí a naukou o jazyku. Slovo a slovesnost 58, s. 305311.
Na poloené otázky odpovídají: PhDr. Milo Dokulil, DrSc., prof. PhDr. Oldøich Leka, CSc.,
doc. PhDr. Pavel Novák, CSc. a prof. PhDr. Jan Koøenský, DrSc. Jazykovìdné aktuality
è. l2, 1997, s. 4267 (autor otázek, redaktor rozhovoru).
1998
STATI
Králíkùv text jako text. In: Badatelská metoda Oldøicha Králíka v kontextu soudobé literární
vìdy. Olomouc, s. 98102.
Metodologické problémy zkoumání promìn souèasných slovanských jazykù. Jazykovedný
èasopis 49, è. 12, s. 2733.
Analýza dynamiky konceptuální soustavy. Slovo a slovesnost 59, è. 2, s. 121125.
Prostory pro paradox a zpùsoby jejich vyplnìní v teoriích jazyka a øeèi. In: Mylení v paradoxu, paradox v mylení. (sborník pøíspìvkù) Praha, s. 7278.
Metodologické problémy porovnávání vývoje a synchronní dynamiky souèasných slovanských jazykù. Slavia 67, è. 12, s. 99106.
KNINÍ PUBLIKACE
Promìny mylení o øeèi. FF UK Praha, 310 s.
Èeský jazyk. In: Najnowsze dzieje jêzyków s³owiañskich. Uniwersytet Opolski, Opole 216 s.
(s autorským týmem)
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ZPRÁVY A RECENZE
Opustil nás Oldøich Leka. Jazykovìdné aktuality 35, è. 12, s. 7475.
24. zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazykù pøi
MKS. Malá Skála, 3.5. 10. 1997. Jazykovìdné aktuality 35, è. 12, s. 7273.
Slovo v textu. Jazykovìdné aktuality 35, è. zvl., s. 8388.
The future criteria of comparison within Slavonic languages. In: 12 miêdzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8.2. 9. 1998. Warszawa, 352 s.
1999
STATI
Teoretický a metodologický vývoj v naí bohemistice. In: Èetina  univerzália a specifika 1.
Brno, s. 712.
ZPRÁVY A RECENZE
Do jubilejního roèníku Slova a slovesnosti. Slovo a slovesnost 60, è. 1, s. 1.
ivotní jubileum slavisty Josefa Andere. Slovo a slovesnost 60, è. 2, s. 157158.
Promìny vìdních paradigmat ve 20. století. In: Dyskurs naukowy  tradycja i zmiana. Red.
Stanisdaw Gajda. Uniwersytet Opolski, Opole, s. 1923.
Poznámka ke stati P. Sgalla Èekající monosti a èíhající propasti. In: Slovo a slovesnost 60,
è. 4, s. 335336.
Verbální komunikace a národní spoleènosti v dnení Evropì. In: Retrospektívne a perspektívne poh¾ady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica, s. 1317.
KNINÍ PUBLIKACE
Juristická a lingvistická analýza právních textù (právnìinformatický pøístup). Praha, Academia (spolu s F. Cvrèkem a F. Novákem), 171 s.
Komplexní analýzy komunikaèního procesu a textu. Uèební text pro výbìrové semináøe filologických oborù. Jihoèeská univerzita, Èeské Budìjovice, 3. vyd., 149 s. (spolu s Janou
Hoffmannovou, Alenou Jaklovou, Olgou Müllerovou)
2000
STATI
Verbální humor jako specifický fenomén. In: wiat humoru. Opole, s. 4549.
O moných nových podobách soustavného lingvistického popisu jazyka. In: Studia Bohemica
VIII. Olomouc, s. 167171.
Razvitije jazykovogo prava v sovremennoj Èeskoj respublike (period poslednich desjatiletij). In: Jazyk kak sredstvo transljacii ku¾tury. Moskva, s. 165169.
Platnost pojmu konvence a promìny vìdního paradigmatu. In: Konvence ve vìdì a filosofii.
Praha, s. 2226.
Procesuální gramatika a linearita textu. In: Èlovek a jeho jazyk 1. Jazyk ako fenomén kultúry.
Na poèes profesora Jána Horeckého. Ed. Klára Buzássyová. Veda, Bratislava, s. 251259.
O co jde? Jazykovìdné aktuality 37, è. 12, s. 3438.

240

Holanùv básnický a filozofický (auto)portrét K. H. Máchy. Stylistyka IX, s. 3340.
Øeèová tváø (hlavního) mìsta. In: Mesto a jeho jazyk. Bratislava, s. 6066.
Poznámky k pøíspìvku V. Schmiedtové. Jazykovìdné aktuality 1999, è. 34.
KNINÍ PUBLIKACE
Jazyk kak sredstvo transljacii ku¾tury. Redkollegija M. B. Jeiè, J. Koøenský, G. Neèimenko,
L. B. Niko¾skij, J. F. Tarasov, J. J. Stemkovskaja. Moskva, Nauka, 310 s.
ZPRÁVY A RECENZE
Murray, Stephen O.: American Sociolinguistics, Theorists and Theory Groups. Benjamins,
Amsterdam, 1998, 339 s. Slovo a slovesnost 61, è. 1, s. 6568.
2001
STATI
Otevøený dopis znalci èeského jazyka, vysokokolskému profesorovi Jiøímu Marvanovi a
redaktoru Frantiku Cingrovi. Jazykovìdné aktuality 38, è. 12, s. 4043.
Èetina a èas. In: Èetina  univerzália a specifika 3. Brno, s. 6572.
Zaèátek a konec jako strukturní jev. In: Konec a zaèátek v jazyce a literatuøe. Ústí n. Labem,
s. 1315.
Stylistika a pragmatika. In: Stylistyka a pragmatyka. Katowice, s. 3237.
Makrotextologické zkoumání spoleèenských interakcí. In: Jazyková komunikácia v 21. storoèí. Banská Bystrica, s. 3034.
2002
STATI
Èeskij jazyk kak jazyk nacionalnyj. In: Vstreèi etnièeskich kultur v zerkale jazyka v sopostavitelnom lingvokulturnom aspekte. Zav. red. A. I. Kuèinskaja, red. T. M. Skripova. Moskva,
s. 71110.
Gramatika plus slovník, nebo slovník plus gramatika? In: Èetina  univerzália a specifika 4.
Praha, s. 112122.
Meze, monosti a nadìje (sebe)poznávajícího chování èlovìka. In: Milénium vìdy a filozofie.
Praha, s. 2835.
Pojem standardizace. In: Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung Slawischer Schriftsprachen in der Gegenwart. Dresden, s. 112122.
ZPRÁVY A RECENZE
Miloi Dokulilovi k devadesátinám. Slovo a slovesnost 63, è. 2, s. 151153.
2003
STATI
Internacionalizace souèasných slovanských jazykù  monost nebo nutnost? In: Jazykovedný èasopis 54, è. 12, s. 711.
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Procesuální gramatika v kontextu souèasných tendencí lingvistického mylení. In: Slovo
a slovesnost 64, è. 1, s. 17.
Snìní a mylení o pøítích gramatikách pøirozených jazykù. In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. (Ed. Mária imková) Veda, Bratislava, s. 1518.
Slovanské jazyky v ekonomickém, sociálním a politickém kontextu dneního svìta. In: Èeská
slavistika 2003. Èeské pøednáky pro XIII. mezinárodní kongres slavistù, Ljubljana 15.21.
8. 2003. (Ed. Ivo Pospíil, Milo Zelenka) Academia, Praha, s. 93100.
Vágnost jako modus urèenosti. In: Vágnost, vìda a filosofie. (Ed. Jiøí Nosek) Filosofia, Praha,
s. 1117.
ZPRÁVY A RECENZE
Za Miloem Dokulilem. In: Slovo a slovesnost 64, è. 1, s. 75.
Zemøel Alexandr Stich. In: Slovo a slovesnost 64, è. 2, s. 156157.
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
PHILOLOGICA 84  2004

JUBILEUM EDUARDA PETRÙ
JANA KOLÁØOVÁ

Dne 16. prosince 2003 oslavil pìtasedmdesáté narozeniny prof. PhDr. Eduard Petrù, DrSc.,
významný èeský literární vìdec, medievista a profesor Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Eduard Petrù absolvoval bohemistiku a romanistiku na Filozofické fakultì Univerzity Palackého, kde poté získal doktorát na základì disertace s názvem Petra Chelèického Øeè o elmì
a obrazu jejiem. V letech 19521964 pracoval v olomoucké Univerzitní knihovnì jako odborný
bibliograf a správce rukopisného fondu. Od roku 1964 pùsobí E. Petrù na katedøe bohemistiky
Univerzity Palackého, kde pøednáí starí èeskou literaturu a teorii literatury. Titul kandidáta
vìd obdrel Eduard Petrù za práci Vývoj èeského exempla v dobì pøedhusitské. Habilitaèním
spisem Studie o Petru Chelèickém získal roku 1968 titul docenta a v roce 1983 titul doktora vìd
za práci Husitství, reformace, humanismus a renesance v èeské literatuøe. Roku 1986 byl
jmenován profesorem pro obor teorie a dìjiny èeské literatury.
Hlavním pøedmìtem vìdeckého zájmu profesora Petrù je starí èeská literatura a její specifika. Øadu studií vìnoval rozboru a interpretaci jednotlivých dìl staroèeské literatury (Literární hodnota Zbraslavské kroniky, Symbolika drahokamù a barev v ivotì svaté Kateøiny,
Löwenklauova Kronika nová o národu tureckém v kontextu èeské historiografické prózy
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ad.). Jeho zájem o genologickou problematiku je patrný z èetných pojednání jednak o konkrétních ánrech, jednak o genologických systémech jednotlivých období. Ji od poèátku své
badatelské èinnosti se Petrù zabýval osobností Petra Chelèického, jemu kromì ji zmínìné
vìnoval vìtí poèet studií, vydal bibliografii Soupis díla Petra Chelèického a literatury o nìm
(1957); z dalích Chelèického textù pøipravil edici Drobné spisy (1966), do nové èetiny pøevedl
výbor Ze Sítì víry (1990). Trvalý zájem E. Petrù o parodii a parodické postupy ve starí èeské
literatuøe vyústil po nìkolika dílèích studiích v syntetickou práci Zrcadlo skuteènosti. Kniha o
støedovìké, renesanèní a barokní parodii (2002). Ve svých studiích Eduard Petrù úèelnì
spojuje erudici literárnìhistorickou a literárnìteoretickou, které provází snaha o exaktní pøístup
k bádání o literatuøe. Jeho cílem není pouhá deskripce èi hromadìní faktù o zkoumaném díle,
problémy nazírá z obecnìjích perspektiv literárnìhistorického vývoje, èasto s komparatistickým pøihlédnutím k irímu kontextu evropských literatur.
Eduard Petrù je té autorem nìkolika studií o literatuøe novìjí, napø. K poetice titulu v díle
Petra Bezruèe, Literárnìvìdná relevance Èepových esejù, Kámen a bolest mezi renesancí
a barokem aj.
Významná je rovnì èinnost Eduarda Petrù v oblasti editorské, která zpøístupnila dnením
ètenáøùm napø. tyto literární památky: Mikulá Daèický z Heslova: Prostopravda (1955), Jan
Dubravius: Theriobulia (1983, pøeklad spolu s M. Hornou), Rytíøské srdce majíce. Èeská
rytíøská epika 14. století (1984, s D. Mareèkovou), Copak to ale za mozeka hraje? Hanácké
zpìvohry 18. století (1985), Albìta Johanna Westonia: Promìny osudu (vèetnì pøekladu,
2003). Kvalitnì ediènì pøipravené texty jsou vdy doplnìny analytickou studií o autorovi
a vydávaném díle.
Dalí badatelské zamìøení profesora Petrù pøedstavuje teorie literatury a literárnìvìdná
metodologie. Svá teoretická východiska shrnul napø. ve skriptech Exaktní metody v literárnìvìdné
práci (1968), nejnovìji pak v pøíruèce Úvod do studia literární vìdy (1999).
Významnou èást práce zasvìtil Eduard Petrù popularizaci starí literatury. Ve svých knihách Zaifrovaná skuteènost. 10 otázek a odpovìdí na obranu literární medievalistiky (1972)
a Vzruující skuteènost. Fakta a fantazie ve støedovìké a humanistické literatuøe (1984) odkrývá pøed ètenáøem pozoruhodné monosti porozumìní a výkladu starích literárních dìl. Poukazuje na vztah reality a fikce v dobových dílech, úlohu alegorie a její interpretace, zpùsoby urèování
autorství. Srovnáváním dobových a souèasných literárních druhù (napø. staroèeského cestopisu s moderní literaturou faktu èi sci-fi) pøispívá rovnì k problematice genologické.
Dlouhodobì se Eduard Petrù vìnuje starí èeské literatuøe na Moravì. Pøispìl do publikace
Pøehledné dìjiny literatury a divadla v Olomouci (1981), spolu s I. Hlobilem je autorem knihy
Humanismus a raná renesance na Moravì (1992), studiemi pøispìl napø. do sborníku Od
gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 14001550 (1999). Je navrhovatelem
a hlavním øeitelem rozsáhlého výzkumného zámìru Výzkum historie a kultury Moravy, který
má za cíl zmapovat kulturní a literární dìjiny moravského regionu.
Zájem Eduarda Petrù vzbuzoval vedle literatury rovnì film. Jeho jméno je spojeno se
soutìní pøehlídkou vìdeckých, populárnì nauèných a didaktických filmù Academia film Olomouc, øadu let byl lektorem olomouckého Filmového klubu a spolutvùrcem koncepce semináøe
Film a kola v Olomouci. O filmologické problematice napsal øadu studií a glos.
Vedle rozsáhlé a mnohostranné odborné a badatelské práce Eduarda Petrù nelze opome-
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nout ani jeho èinnost pedagogickou. Jeho pøednáky a semináøe na katedøe bohemistiky UP
v Olomouci patøily vdy k nejoblíbenìjím. Své studenty i kolegy si dokázal získat vstøícným
a tolerantním pøístupem doprovázeným laskavým humorem. V osobnosti profesora Petrù se
vzácnì spojuje vìdecká erudovanost se schopností poutavì sdìlovat fakta a vyvracet tak
rozíøený pøedsudek, e starí èeská literatura je suchopárnou, vzdálenou a pro dneního
ètenáøe nezajímavou oblastí. Svým studentùm se vdy snail ukázat, e literární vìda a historie
nemá být urèena pouze pro úzký okruh zasvìcencù uzavøených v knihovnách a archivech. Je
výzvou pro badatele, aby zakouené dobrodruství poznání umìli té sdìlit a pøedat druhým.
Profesor Petrù patøí k tìm, jim se to daøí. U pøíleitosti jeho jubilea mu pøejeme dostatek zdraví
a sil a mnoho inspirace k dalí práci.

EDUARD PETRÙS JUBILÄUM
Zusammenfassung
Am 16 Dezember hat Herr Professor Eduard Petrù, ein bedeutender tschechischer Literaturwissenschaftler, Mediävist und Professor der Philosophischen Fakultät der Palacký-Universität in Olomouc, seinen fünfunsiebzigsten Geburtstag gefeiert. Der Hauptbereich des wissenschaftlichen Interesses Professor Petrùs liegt in der älteren tschechischen Literatur von
mittelalterlichen Texten bis zu den Texten des späten Barock. Viele von seinen Studien hat er
der Analyse und Interpretation der einzelnen alttschechischen Werke gewidmet, wobei er sich
vor allem für die Struktur des Genre und das parodistische und allegorische Vorgehen interessierte. Ausführlich hat sich Herr Professor mit der Persönlichkeit von Petr Chelèický oder auch
mit diesem eigenständigen Zentrum des frühen Humanismus in Mähren beschäftigt. Petrù
arbeitete auch an den Editionen alttschechischer Texte und einen großen Teil seiner Arbeit
widmete er auch der Popularisierung der älteren tschechischen Literatur. Seine weitere Zielrichtungen sind auch die Literaturtheorie und Literaturmethodologie sowie die Problematik der
Filmwissenschaft, deren er Anzahl seiner Studien gewidmet hat.
Translation © Petra Najmanová, 2004
Mgr. Jana Koláøová, Ph.D.
Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta
Univerzity Palackého
Køíkovského 10
771 80 Olomouc, ÈR
<kolarovj@ffnw.upol.cz>
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BIBLIOGRAFIE EDUARDA PETRÙ
(19552003)
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I. KNINÍ MONOGRAFIE
Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci. Praha 1959. Publikace státních vìdeckých knihoven.
Vývoj èeského exempla v dobì pøedhusitské. Praha 1966. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica 41. Philologica 22.
Exaktní metody v literárnìvìdné práci. Olomouc 1968. Uèební texty vysokých kol.
Zaifrovaná skuteènost. Deset otázek a odpovìdí na obranu literární medievalistiky. Ostrava 1972.
Vzruující skuteènost. Fakta a fantazie ve støedovìké a humanistické literatuøe. Ostrava 1984.
Humanismus a raná renesance na Moravì. (Spoluautor I. Hlobil.) Praha 1992.
Vzdálené hlasy. Studie o starí èeské literatuøe. Olomouc 1996.
Humanism and the Early Renaissance in Moravia. The authors of texts I. Hlobil a E. Petrù.
Transl. by J. and M. Stoddart. Ed. by M. Perùtka. 2nd rev. and extended ed. (in English 1st).
Olomouc 1999 (vylo 2000).
Úvod do studia literární vìdy. Olomouc 2000.
Zrcadlo skuteènosti. Kniha o støedovìké, renesanèní a barokní parodii. Praha 2002.
II. KAPITOLY V KOLEKTIVNÍCH DÍLECH
Dìjiny èeské literatury I. Starí èeská literatura. Red. J. Hrabák. Praha 1959. S. 271279, 216227.
Kapitoly z dìjin olomoucké univerzity 15731973. Red. J. Navrátil. Ostrava 1973. S. 5863,
6869.
Pøehledné dìjiny èeské literatury a divadla v Olomouci I. od poèátku do roku 1918. Red.
J. Stýskal. Praha 1981. S. 1549. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac. phil.
Supplementum XXV.
40 let Univerzity Palackého. Red. J. Navrátil. Olomouc 1986. S. 2829.
Panorama èeské literatury. Literární dìjiny od poèátkù do souèasnosti. Autoøi: J. Galík,
L. Machala, E. Petrù, M. Podivínský, J. Schneider, J. Skalièka, A tìrbová. Red. L. Machala
a E. Petrù. Olomouc 1994. S. 1188.
Vlastivìda moravská. Zemì a lid. Nová øada. Sv. 11. Literární Morava. Red. T. Kubíèek. Brno
2002. S. 932.
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III. TEXTOVÌ KRITICKÉ EDICE
Daèický z Heslova, Mikulá: Prostopravda  Pamìti. Texty k vyd. pøipr., dosl. a pozn. aparátem opatø. E. Petrù a E. Praák. Praha 1955. ivá díla minulosti. Sv. 9. (Text Prostopravdy.)
Olomoucké povídky. Pøíspìvek ke studiu vývoje staroèeské zábavné prózy. K vyd. pøipr.,
úvodem a pozn. opatø. E. Petrù. Praha 1957. Publikace Univerzitní knihovny v Olomouci.
Historie o válce èeské 16181620. Výbor z historického spisování Ondøeje z Habernfeldu a
Pavla Skály ze Zhoøe. Výbor sest. a pozn. opatø. J. Polienský. Ondøeje z Habernfeldu
Vyprávìní o válce èeské pøel. z lat. originálu Bellum Bohemicum Z. Kristen. Pavla Skály ze
Zhoøe Historii církevní k vyd. pøipr., text. krit. pozn. opatø., slovníèkem a rejstø. dopl. E. Petrù.
Praha 1964. ivá díla minulosti. Sv. 35.
Výbor z èeské literatury doby husitské. Sv. 2. Praha 1964. S. 782 (kapitoly Petr Chelèický a
Literatura traktátová).
Chelèický, Petr: Drobné spisy. K vyd. pøipr. a úvod napsal E. Petrù. Praha 1966. Památky staré
literatury èeské. Sv. 30.
Humanisté o Olomouci. Sborník sest. a pøedmluvu napsal E. Petrù. Lat. texty za jazykové
spolupráce M. Horny do èe. pøel. a text Bartolomìje Paprockého k vyd. pøipr. E. Petrù.
Vysvìtlivky zprac. E. Petrù za spolupr. J. Sobotky. Doslov napsal I. Hlobil. Praha 1978.
Paprocký z Hlohol, Bartolomìj: O válce turecké a jiné pøíbìhy. Výbor z Diadochu. K vyd.
pøipr., pøedml. a slovníèkem opatø. a obr. pøíl. vybr. E. Petrù. Vìcné vysvìtlivky sest. E. Petrù
a J. Sobotka. Praha 1982. ivá díla minulosti. Sv. 83.
Dubravius, Jan: Theriobulia. Lat. text k vyd. pøipr. a pozn. ke kritice textu opatø. M. Horna, red.
E. Petrù. Do èe. pøel., vìc. vysvìtl. a rejstøíky opatø. E. Petrù. Úvod E. Petrù a J. Hejnic.
Praha 1983. Památky staré literatury èeské. Sv. 34.
Rytíøské srdce majíce. Èeská rytíøská epika 14. století. Skladbu Vévoda Arnot k vyd. pøipr. E.
Petrù, skladby O Jetøichovi Berúnském a Tandariá a Floribella D. Mareèková a E. Petrù.
Pøedml., ediè. pozn., vysvìtl. a slovníèek k Vévodovi Arnotovi E. Petrù, ediè. pozn., vysvìtl. a slovníèek k Jetøichu Berúnskému a Tandariái a Floribelle D. Mareèková a E. Petrù,
historický úvod k vysvìtl. J. Sobotka. Obr. pøíl. vybr. E. Petrù. Praha 1984. ivá díla
minulosti. Sv. 96.
Copak to ale za mozeka hraje? Hanácké zpìvohry 18. století. K vyd. pøipr., textovì krit. pozn.,
vysvìtl. a slovníèkem opatø. E. Petrù. Úvod napsali E. Petrù a A. Bureová. Ostrava 1985.
Chelèický, Petr: Ze sítì víry. O rotách, o kadé zvlátì. Text podle souè. normy z hled. lexikál.,
hláskosl. a tvarosl. upr., výbor sest., vysvìtlivky, ed. pozn. a doslov napsal E. Petrù.
Praha 1990.
Ezopovy bajky. Katonova dvojverí. Rada otce synovi. K vyd. pøipr., slovníèkem, vysvìtl., ediè.
pozn. opatøil E. Petrù. Latinské pasáe pøel. J. Koláøová. Doslov naps. E. Petrù. Brno 1999.
ivot svaté Kateøiny. Edièní pøíprava, komentáø a vysvìtlivky E. Petrù podle krit. vydání
V. Váného. Praha 1999.
IV. STUDIE VE SBORNÍCÍCH A ÈASOPISECH
K mezinárodním pravidlùm pøepisu cyrilice. Èeskoslovenská rusistika 1957, è. 2, s. 268273.

250

Vývoj básnické tvorby Mikuláe Daèického z Heslova. In: Pøíspìvky k dìjinám starí èeské
literatury. Praha 1958, s. 215239.
Der literarische Wert des Chronicon Aulae Regiae. Zeitschrift für Slawistik 7, 1962, s. 703714.
Regionální prvky rukopisù a jejich význam pro literární historii. In: Knihovna. Vìdeckoteoretický sborník. Praha 1962, s. 5978.
Dvì studie o Petru Chelèickém. Listy filologické 89, 1966, s. 394402.
Jeden z pramenù básnické èinnosti Mikuláe Daèického z Heslova. Listy filologické 89, 1966,
s. 139142.
Ispolzovanije drevneèeskich pamjatnikov v èeskoj proze v period okkupacii. In: Literaturnoje nasledije prologo i sovremennyje slavjanskije literatury. Praha 1967, s. 105126. Acta
Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac. phil. 43. Philologica 23.
Problémy pøekladu Bezruèova díla. (Na materiálu pøekladu Slezských písní do francouztiny.) In: Bezruèiana 1967. Red. V. Justl a J. Opelík. Ostrava 1967, s. 116135. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac. phil. Supplementum 12.
Eusebiova Historie církevní a otázky èeského humanistického pøekladu. Listy filologické 91,
1968, s. 6273.
Traktát a øeè jako ánry èeské literatury 15. století. In: Sborník prací jazykovìdných a literárnìvìdných. Praha 1968, s. 91101. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac. phil.
47. Philologica 25.
Znovu k pùvodu Bible boskovské. In: Boskovice v dìjinách. Red. M. Trapl a J. Skutil. Boskovice 1969, s. 1122.
Nahodilost v ivotì, vìdì a umìní. (K otázkám souèasné èeské prózy.) Index 1969, è. 3, s. 3640.
Brnìnská umìnovìdná pracovitì a barokní kultura. Index 1969, è. 3, s. 1213.
K metodì mylení Petra Chelèického. Listy filologické 93, 1970, s. 120127.
Motivy ivotní praxe v uèebnicích J. A. Komenského. Obnova památek 1, 1970, è. 3, s. 106108.
Spravedlnost tiskaøùm. K textové hodnotì tiskù dìl Petra Chelèického. In: Knihtisk a kniha
v èeských zemích od husitství do Bílé hory. Praha 1970, s. 133l 50.
Bohuslav Balbín literárnìhistoricky. Studia Comeniana et historica l, 1971, è. 2, s. 8993.
Dubraviova Theriobulia ve vývoji alegorie. In: Literárnìvìdné studie. Profesoru Josefu Hrabákovi k edesátinám. Red. D. Jeøábek, M. Kopecký a K. Palas. Brno 1972, s. 5764. Spisy
fil. fak. UJEP. È. 179.
Literárnìvìdné dílo Josefa Hrabáka. Listy filologické 95, 1972, s. 201206.
Olomouc jako kulturní centrum v minulosti. In: O socialistické kultuøe a regionalismu. Václavkova Olomouc 1970. Red. F. Valouch a J. Dvoøák. Ostrava 1972, s. 208210. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac. phil. Supplementum 20.
Paradox Hádání Pravdy a Li Ctibora Tovaèovského z Cimburka. Listy filologické 95, 1972,
s. 221228.
Emblematika a divadlo èeské protireformace. Pøíspìvek k øeení podílu výtvarných sloek
na vzniku divadelního díla. In: Prolegomena Scénografické encyklopedie. Èást 20. Praha
1973, s. 105113.
Kategorie pravdy v mylení èeské reformace. Studia Comeniana et historica 3, 1973, è. 6,
s. 101110.
K otázce periodizace humanismu. In: Sborník slavistických prací jazykovìdných a literárnì-
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vìdných. Praha 1974, s. 161174. Acta Universitatis Palackianae Olomucenis. Fac. phil.
Philologica 35.
Olomoucké synopse a jejich význam pro ánrové urèení barokních divadelních her. In: O
divadle na Moravì. Praha 1974, s. 4753. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac.
phil. Supplementum 21.
Olomoucký humanismus a jeho polské podnìty. In: Slavistický sborník olomouckolublinský.
Praha 1974, s. 2738. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac. phil. Philologica 36.
Blahoslav jako teoretik literatury. In: Jan Blahoslavpøedchùdce J. A. Komenského 1571
1971. In: Sborník studií k ètyøstému výroèí úmrtí Jana Blahoslava. Uherský Brod 1975,
s. 123131.
Dubraviova Theriobulia a Rada zhovadilých zvieøat. In: Studia bohemica I. Sborník literárnìvìdných a jazykovìdných prací èlenù katedry bohemistiky a slavistiky. Praha 1975, s. 23
32. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac. phil. Philologica 37.
Václavkùv Èeský listáø a jeho význam pro souèasnou literární historii a kritiku. In: Bedøich
Václavek a úkoly marxistické kritiky. Václavkova Olomouc 1972. Praha 1975, s. 157159.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac. phil. Supplementum 11.
Der Artikelbrief und die sozialen Anschauungen Petr Chelèickýs. In: Der deutsche Bauernkrieg und Thomas Müntzer. Leipzig 1976, s. 6165.
Dubraviovy øeèi a soudobá rétorika. Studia Comeniana et historica 6, 1976, è. 15, s. 3344.
Jan Dubravius a Martianus Capella. K humanistickému pojetí alegorie. Listy filologické 99,
1976, s. 221225.
Komenský v literární historii posledních tøiceti let. Studia Comeniana et historica 6, 1976,
è. 12, s. 5865.
Pravdivost a autentiènost v teorii socialistického realismu. In: O socialistickém realismu.
Václavkova Olomouc 1973. Praha 1976, s. 5962. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac. phil. Supplementum 23.
K problematice vydávání dìl bilingvních autorù 16. a 17. století. (Bartolomìj Paprocký z
Hlohol a Paprocké Vùle.) Studia Comeniana et historica 7, 1977, è. 17, s. 2328.
Metodologická východiska zkoumání humanistické literatury v èeských zemích. In: Slavistický sborník olomouckolublinský. Praha 1977, s. 3746. Acta Universitatis Palackianae
Olomucensis. Fac. phil. Philologica 40.
Theriobulia a Krol. In: Slavica Lublinensia et Olomucensia. Lublin 1977, s. 8596. Prace slawistów
Universytetu Marii Curie-Sk³odowskiej i Universytetu imenia Franciszka Palackiego w Olomuñcu.
K poetice titulu v díle Petra Bezruèe. In: Frygickou èapku mám. Sborník k 110. výroèí narození
a 20. výroèí úmrtí Petra Bezruèe. Brno 1978, s. 1823.
Metodologické problémy zkoumání humanismu ve slovanských literaturách. In: Èeskoslovenské pøednáky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistù v Záhøebu. Literatura  folklór 
historie. Praha 1978, s. 7177.
Václavkovo pojetí kulturního dìdictví období humanismu a jeho význam pro vývoj èeské
literární vìdy po roce 1945. In: Tradice èeské meziváleèné marxistické kritiky a budování
socialismu v Èeskoslovensku. Václavkova Olomouc 1975. Praha 1978, s. 111114. Acta
Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac. phil. Supplementum 24.
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Humanismus a národní obrození. In: Pocta Frantiku Palackému. Václavkova Olomouc 1976.
Olomouc 1979, s. 4247.
Jak pøekládat latinské humanisty? In: Slavica Lublinensia et Olomucensia. Lublin 1979, s.
267285. Prace slawistów Universytetu Marii Curie-Sk³odowskiej i Universytetu imenia
Franciszka Palackiego w Olomuñcu.
Jan ze Støedy a jeho význam pro olomoucký humanismus. In: Historická Olomouc a její souèasné problémy II. Olomouc 1979, s. 95104.
Nejstarí dìjiny literatury v Olomouci. In: Historická Olomouc a její souèasné problémy. Praha
1979, s. 115122. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac. phil. Aesthetica 5.
Vztah Petra Chelèického k uèenosti a vzdìlání. In: Moravské bratrské kolství a jeho protìjky v 16. a 18. století. Sborník materiálù z kolokvia, které se konalo ve dnech 28. a 29. listopadu 1973. Pøerov 1979, s. 2226.
Znovu k problému Chelèický  Záhorka. Listy filologické 102, 1979, s. 235237.
Das Verhältnis Petr Chelèickýs zur Gelehrsamkeit und Bildung. In: ReformReformation
Revolution. Hrsg. v. S. Hoyer. Leipzig, Karl-Marx-Universität 1980, s. 7680.
Societas Maierhofiana. In: Historická Olomouc a její souèasné problémy III. Olomouc 1980, s.
183189.
Literatura doby Karla IV. a Václava IV. v mimopraském prostøedí. In: Mezinárodní vìdecká
konference Doba Karla 1V. v dìjinách národù ÈSSR poøádaná Univerzitou Karlovou v Praze
k 600. výroèí úmrtí Karla IV. 29. 11.1. 12. 1978. Materiály sekce jazyka a literatury. Red.
J. Polák. Praha 1981, s. 135143.
Jedenáct století èeské literatury v díle Josefa Hrabáka. Listy filologické 105, 1982, s. 193199.
O intencionálním a bezdìèném humoru ve starí literatuøe. Listy filologické 105, 1982, s. 255260.
Poznámka k odborné pøípravì literárních, divadelních a filmových kritikù. In: Stav a úkoly
literární vìdy v Severomoravském kraji a výchova mladé generace. Václavkova Olomouc
1980. Olomouc 1982, s. 128132.
Staroèeský cestopis z hlediska genologického. In: Studia bohemica II. Sborník literárnìvìdných a jazykovìdných prací èlenù katedry bohemistiky a slavistiky 1982, s. 718. Acta
Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac. phil. Philologica 46.
Cesty pobìlohorské historiografie. K 400. výroèí narození Pavla Stránského a Pavla Skály.
Èeská literatura 31, 1983, s. 401410.
Dialektika zákonù u Petra Chelèického. Studia Comeniana et historica 13, 1983, è. 26, s. 3741.
Olomoucká literatura nebo literatura v Olomouci? In: Historická Olomouc a její souèasné
problémy IV. Sborník referátù z celostátního sympozia konaného v Olomouci ve dnech
9. 12. února 1982. Olomouc 1983, s. 271278.
Specifiènost rytíøské epiky ve slovanských literaturách. Slavia 52, 1983, s. 250258. ánrová
specifika literárních proudù ve starích slovanských literaturách. In: Èeskoslovenská slavistika 1983literatura, folklór. Praha 1983, s. 2129.
Datace hanácké opery o Landeborkovi. In: Studia bohemica III. Sborník literárnìvìdných a
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Vorwort. In: Krbec, M.  Laiske, M.: Josef Dobrovský I. Bibliographie der Veröffentlichungen
von Josef Dobrovský, Praha 1970, s. 57.

260

Literatura a divadlo. In: Olomouc. Turistický prùvodce VIII. Olomouc v literatuøe a umìní. 1.
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Academia film Olomouc 1999. Akademický bulletin 1999, è. 5, s. 7.
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