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K NÁZORÙM FRANTIKA BARTOE
NA ÈETINU, JEJÍ SPRÁVNOST A KULTURU
MIROSLAV KOMÁREK
Frantiek Barto (18371906), nìkdejí student a pozdìji krátce i profesor nìmeckého gymnázia v Olomouci, ve Vídni ák Mikloièùv a emberùv, zaujímá ve druhé polovinì 19. stol.
v ivotì Moravy významné postavení. Jeho èinnost byla mnohostranná. Jako filolog se zapsal
do dìjin èeské vìdy svými rozsáhlými pracemi Dialektologie moravská (I1886, II1895) a
Dialektický slovník moravský (1906). Je znám i jako spoluautor kolní Mluvnice jazyka èeského, kterou vydal s M. Blakem v Brnì r. 1878, 1880 (zpracoval v ní syntax). Významné jsou i jeho
práce editorské  napø. uspoøádal tøi soubory moravských a slezských lidových písní s nápìvy
(jeho spolupracovníkem byl mj. L. Janáèek) a vydával také èítanky z lidové i umìlé poezie.
Barto vak utkvìl v naí pamìti i jako jazykový brusiè a purista, autor Rukovìti správné
èetiny, která vyla v Telèi v letech 1892, 1893 a pak a r. 1901. (V textu tìchto tøí vydání je
patrný Bartoùv vývoj, pokud jde o názory na tyto otázky.) Brusièstvím je poznamenána také
jeho edièní èinnost  jako odstraující pøíklad pøístupu k textu klasického literárního díla se
uvádí jeho úprava Babièky Boeny Nìmcové.
Oznaèení jazykový brusiè, brusièství mají dnes pro nás pejorativní zabarvení. Pokusím se
vak ukázat, e takové negativní hodnocení Bartoova pøístupu k èeskému spisovnému jazyku
je pøece jen ponìkud jednostranné.
Barto sdílí s ostatními brusièi odpor proti germanismùm v èetinì, znaènì se vak od nich
lií tím, e lék proti germanismùm s oblibou hledá právì v moravském lidovém jazyce. Uvedu
pro ilustraci z jeho Rukovìti jen nìkteré pøíklady (Rukovì, 1901, 171n.). Tak napø. za nìmecké
slovo Heimweh nabízí moravské plurale tantum tesknice, za nìmecké eingebildet ve významu
kdo se domnívá nìco nesprávného doporuèuje moravské namnìlý (ponìvad domnìlý má
prý u jiný význam), nìmecké sich fretten mít nouzi pøekládá moravským vetiti se (jako
náøeèní uvádí tento výraz u Jungmann, do spisovného jazyka proniklo a pozdìji od moravských autorù dokonavé zvetiti se). Èeský ekvivalent nìmeckého Plattfuss, plattfüssig vidí
Barto v moravském plná noha, plnolapý. místo slovesné konstrukce záleet na nìkom (von
jemandem abhängen) klade moravské je na vaí (tzn. vùli), napø. je na vaí, chcete-li nebo
nechcete.  Puristùm se právem vytýká zavádìní neologismù, které nemají oporu v jazyce, a to
samozøejmì platí také o moravismech doporuèovaných Bartoem.
Ponìkud jinak bylo tomu s moravismy v Bartoovì vlastním jazykovém úzu; ty se pak
odtud dostávaly i do Bartoových normativních výkladù èeského slovníku nebo i gramatiky.
Lze se napø. domnívat, e moravismem je u Bartoe pøemíra koncovky -e (proti -u) v lokálu
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tvrdých o-kmenových neivotných maskulin a také neuter. Barto sám uívá (i v Rukovìti)
tvarù jako v nominativì, genitivì, dativì, infinitivì a výjimeènì uvádí také tvar v oce místo
v oku. Má vak smysl pro významové rozliení dublet s koncovkami -e // -u; napø. staví proti
sobì pøedlokové pády v úøadì (tj. v budovì  navtívili ho v úøadì) a v úøadu (tj. ve funkci ,
napø. vystøídali ho v úøadu). Nesporným moravismem jsou v Bartoovì úzu (ale nikoli ji v tøetím
vydání Rukovìti z r. 1901) tvary jako jakos, platnos, výslovnos, dále spodoba sh > zh, napø.
zhoda, kterou Barto pokládá za vhodnìjí ne èeskou spodobu sh > sch.
Barto se zabýval i historií jazyka, a je si proto vìdom toho, e se èetina mìní a vyvíjí, a
nejednou na to upozoròuje i ve své Rukovìti. Èasto ho vak pøistihneme pøi tom, jak doporuèuje jazykové prostøedky u zastaralé, zvlátì soustavnì napø. genitiv záporový (genitivem
nahrazuje akuzativ i ve své edici upravené Babièky, napø.: Viktorka nikdy nemìla pìkné aty >
pìkných atù). Barto je bytostnì konzervativní a nejednou nechápe a odmítá i jazykové
zmìny, kterým nemùeme upøít uiteènost pro jazykový systém. Tak napø. nevidí sémantickou
motivaci pøechodu tvrdých maskulin jako karas, mráz, kos k mìkkému vzoru mu, jestlie se
z nich stanou muská vlastní jména; odliily se tím tvary karasa (= ryby), mrazu, kosa od tvarù
pøíjmení Karase, Mráze, Kose. Tato zmìna nespornì patøí k úèelným morfologickým zmìnám a
Bartoova obava, e by se koncovka -e mohla od nich rozíøit i k apelativùm karas, mráz, kos, je
neodùvodnìná. Zcela nesmyslná, ba a naivní je jeho námitka proti odliným tvarùm tìchto
vlastních jmen, e mluvený jazyk pøece nemá velká písmena!
Pøes taková i jiná selhání je vak tøeba Bartoovi pøiznat, jak u jsem konstatoval výe,
jemný smysl pro významové rozdíly v jazyce. Je to vidìt zvlátì v rozsáhlé kapitole vìnované
synonymii  slovùm souznaèným (Rukovì 1901, 139 n.). Zde Barto zøetelnì rozliuje výrazy
spisovné a výrazy moravské, obì oblasti nesmìuje (napø. spisovné okurka, prkno, rákos,
pytel proti moravskému oharka, deska, palach, mìch) a od pojmenování básnických , napø.
poetismù vesna, jeseò, luna, výspa, oø, lií neutrální spisovné výrazy jaro, podzim, mìsíc,
ostrov, kùò apod. Dále je vhodné a uiteèné jeho upozornìní, e mezi slovy èasto pokládanými
za souznaèná bývají i podstatné významové rozdíly, které není mono nerespektovat. Demonstruje to na èetných pøíkladech, které mu pak slouí jako praktický návod pro uivatele jazyka.
Tak napø. podrobnì vysvìtluje významové rozdíly mezi adjektivy rozmanitý, rùzný, rozlièný,
rozdílný (napø. oheò a voda jsou ivly rùzné, nikoli rozmanité, rozlièný prý znamená rozmanitost
spojenou s hojností atd.  Rukovì 1901, 144n.). V této souvislosti vìnuje Barto pozornost
také významovým rozdílùm ve slovních dvojicích, které vznikly roztìpením pùvodnì jediného
slova, napø. krabala mrkev proti koèka krábe, zvídavý proti zvìdavý apod. (Rukovì 1901,
154n.)
Z tìchto pøípadù (s jejich sémantickou interpretací nemusíme vdy souhlasit) je zøejmé, e
zde ji nestaèí mluvit jen o Bartoovì jazykovém brusièství a tím spíe ne o purismu. Barto
vede ètenáøe svým výkladem k uvìdomìlému pøístupu k jazyku a jeho uívání. Mùeme ho
tedy  s jistou nadsázkou  pokládat za pøedchùdce dneních snah o tøíbení jazyka a pìstování
kultury jazyka a øeèi. Samozøejmì se tato jeho snaha musí posuzovat v úzkém brusièském
kontextu jeho doby, v ní se do popøedí stále draly otázky cizomluvù, a to nejen nìmeckých, ale
i francouzských, latinských aj.
Barto, ijící a pracující ve smíeném prostøedí èesko-nìmecké komunikace, nevidí vak
kontaktové deformace jazyka jenom jednosmìrnì. Uvìdomuje si i deformace nìmèiny v ústech
Èechù. Deformace èeského jazyka hlavnì nìmèinou jsou v té dobì zcela nesporný fakt a
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tehdejí jazykové brusièství  nejen Bartoovo  je mono spravedlivì soudit jenom na pozadí
této skuteènosti. Je jistì paradoxní, e se Barto jako brusiè èeského jazyka odvolával jako na
autoritu na jazykové brusièství nìmecké a bral si za vzor mnohdy úspìné pokusy o oèistu
nìmecké odborné terminologie od internacionalismù. Uvádí ji v Rukovìti z let 1892 a 1893
pøíklady takové lexikální substituce jako Redaktion, Redakteur > Schriftleitung, Schriftleiter,
Telephon > Fernsprecher, Telegramm > Drahtnachricht apod. Barto s pochopením cituje
z nìmeckých pramenù, e v novìjích nìmeckých knihách, zejména kolních, jsou vecka øecká a latinská slova velmi pøípadnì (!) ponìmèována. A tak prý by to mìlo být i u nás, ba u nás
tím spíe, èím vìtí nebezpeèí nám hrozí odevad. Pøes toto velmi radikální prohláení vak
musíme konstatovat, e sám Barto k takové krajnosti nedoel. Svìdèí o tom ji to, e ve svých
kolních uèebnicích uívá internacionálních názvù pádù nebo slovesných zpùsobù (vedle
imperativu dokonce zavádí dalí modus s internacionálním názvem  prohibitiv).
Barto patøil, jak u bylo øeèeno, k té generaci èeských jazykovìdcù, která prola vzdìláním
na nìmeckých støedních kolách, a kromì toho sám na nich nìkolik let pùsobil jako profesor,
take jeho názory na nepøíznivé ovlivòování èetiny nìmèinou  nejen na kolách  jsou
zaloeny na osobní zkuenosti a dobré znalosti situace.
V jazykové výchovì mladé èeské generace Barto pokládá za velmi dùleitý èlánek kromì
rodiny a èetby pøedevím kolu, zvlátì støední. Za to, e tento svùj úkol kola neplní, mùe prý
vak vedle germanizace èeských kol také nepøipravenost jejich uèitelù. Vychovávat ke správné èetinì by toti mìli nejen uèitelé èeského jazyka  avak ani ti èasto neovládají mateøský
jazyk v dostateèné míøe  ale i uèitelé ostatních oborù, a to jazykovou úrovní svých odborných
výkladù. (S tím jistì budeme souhlasit i my a také se na to nejednou upozoròuje, vìtinou
marnì.) Ani èeská literatura vak prý není dostateènou zárukou dobrého jazykového vývoje
ákù; jednak proto, e ji áci neètou (nepøipomíná to nai dobu?), a pak proto, e èetina
èeských knih, které áci konzumují, nebo i èetina v pøekladech z cizích jazykù je mnohdy
patná.
K jazyku souèasné beletrie a poezie i literatury pro mláde (také pohádek) a k jazyku kulturní publicistiky je Barto velmi kritický. V beletrii je pro nìho velkým vzorem  i pøes èetné
výhrady k ní  pøece jen Boena Nìmcová, a to konkrétností svého jazyka. Konkrétnosti jazyka
Barto vìnuje pozornost v závìreèné kapitole Rukovìti (z r. 1901). Klade konkrétnost na první
místo ve výètu dobrých vlastností slohu, nebo prý odliuje ná jazyk od jiných jazykù (Rukovì 1893, 49, 51; 1901, 212n.). Jeví se prý nejprve v jednotlivých slovech a vazbách. Barto
uvádí jako pøíklad francouzské vìty Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, které prý jsou do
èetiny pøeloeny neèesky: Kdyby mládí vìdìlo, kdyby stáøí mohlo. My mluvíme, jak øíká
Barto, konkrétnìji a urèitìji: Kdyby mladí vìdìli, kdyby staøí mohli. Tento poadavek konkrétnosti se pak stává pro Bartoe  pøed druhým poadavkem, struènosti  základním slohovým
kritériem a také spoleèným jmenovatelem pro mnohé germanismy, které Barto souèasné èetinì vytýká. Proti tomuto poadavku konkrétnosti prý høeí èeské texty rùzných stylù, poèínaje
firemními tabulemi typu JOSEF NOVÁK, pekaøství místo JOSEF NOVÁK, pekaø (? !). Jako
pøíklad konkrétnosti, hodný následování, dává Barto naim spisovatelùm z folklorní poezie
èeské a vùbec slovanské obrazné a plastické vazby instrumentálu látky obsahové, napø.
bude-li chodníèek rozmarýnem vzcházet nebo rùemi se smála a perlami plakala.  Je myslím
zøejmé, e mezi Bartoem a soudobou èeskou literaturou byla hluboká propast  Barto je
v podstatì národní obrozenec a není divu, e se odvolává, pokud jde o básnický jazyk, na F. L.
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Èelakovského. Je proto pochopitelné, e Barto nepøilnul napø. k lumírovcùm, vyèítaje jim mj.
lexikální poetismy jako hlu, ti, er, a e se mu soudobá literární kritika za to nejednou odmìòovala ironickými poznámkami.
To jsou tedy meze, které Barto nemohl pøekroèit. Meze jeho jazykovì nápravných snah,
by sebelépe mínìných. Pokusil jsem se sice na vybraných pøíkladech z Bartoových statí
ukázat, e tam najdeme i øadu pouèek velmi uiteèných, je mohly mít na spisovné vyjadøování
a na kulturu èeského jazyka pøíznivý vliv, pøesto vak dnes nemùeme vidìt v této brusièské
oblasti Bartoova díla ivé a produktivní jádro jeho odkazu. Filolog Barto zùstane pro nás
pøedevím zásluným dialektologem a etnografem, který svými èetnými pracemi vìnovanými
geografickému rozrùznìní èeského jazyka podstatnì obohatil jazykovìdnou bohemistiku. V této
vìdní oblasti pøeil svou dobu a dává i dnení jazykovìdì, která rozvíjí jeho odkaz, mnoho
podnìtù. A toto hodnocení jistì není nespravedlivé.
FRANTIEK BARTO
AND HIS VIEWS ON CZECH LANGUAGE, ITS CORRECTNESS AND CULTURE
Summary
The treatice presents Frantiek Barto, a philologist and editor, through his opinions published mostly in the Handbook of Correct Czech (Rukovì správné èetiny, published three
times  in 1892, 1893 and 1901). Barto can be seen as a predecessor of modern tendencies
within Czech Linguistics the aim of which is to cultivate Czech language. He was interested
above all in issues of influence of foreign languages (especially German) on Czech. Barto
stressed the necessity to improve the level of linguistic education of Czech teachers. He also
criticised the quality of fiction and literature for children published in his time. His views on
Czech are often very conservative, almost puristic. That is why his dialectologic and ethnographic works are still considered more inspiring than his linguistic studies.
Translation © Josef Línek, 2004
Prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc.
Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Køíkovského 10
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K REKONSTRUKCI CYRILOMETODÌJSKÉ BIBLE
HELENA BAUEROVÁ
V souvislosti s úvahami o rekonstrukci cyrilometodìjské bible se zpravidla zvaují dva
základní okruhy problémù. Prvním je její rozsah, druhým konkrétní podoba textù.
Jak víme, cyrilometodìjská bible se ve svém pùvodním rukopisném znìní z doby velkomoravské nedochovala. Jsou známy pouze její pozdìjí opisy, pro starí období pøedevím z oblasti
bulharsko-makedonské, pro mladí dobu pak také z oblastí dalích. Ani ve starích, staroslovìnských, ani v mladích, církevnìslovanských opisech se vak nedochovala cyrilometodìjská bible celá. Proto se badatelé v názorech na její pøípadnou existenci rozcházejí. Zatímco
jedni, zejm. s poukazem k vìrohodnosti známých legendárních údajù, zastávají v tomto smìru
stanovisko optimistické, s tím, e se nedochované èásti pøedpokládaného kompletního staroslovìnského pøekladu Písma ztratily, druzí se kloní k závìru, e vedle textù novozákonních byl
v cyrilometodìjském pøekladu poøízen ze Starého zákona pøedevím altáø, z ostatních knih
pak jen výbor lekcí, dochovaný zejm. v parimejníku, tedy e cyrilometodìjská bible na Velké
Moravì v úplnosti známa nebyla.
U nìkterých badatelù lze pak sledovat v názorech na problematiku rozsahu cyrilometodìjské
bible znaèný vývojový posun (srov. napø. Vajs 1910, tý 1948). Je to dáno tím, e i tato oblast,
jakkoliv se zdá být v naznaèených souvislostech odkázána pouze do roviny hypotetické, nabízí
prùbìnì nové skuteènosti, které mohou stávající názory modifikovat. Jednou z tìchto skuteèností je i zjitìní, e vedle novozákonních textù, altáøe, dnes ji úplného (Mare 1997), a parimejního
výboru starozákonních perikop, které se pokládají témìø v obecné shodì za pøeklady cyrilometodìjské, mohou být poèítány k opisùm starobylých pøedloh i nìkteré dalí starozákonní texty,
které nejsou souèástí parimejníkù, toti ty, které se dochovaly v liturgických knihách charvátskohlaholských. Pøedevím breviáøe zachovávají velmi dobøe, èasto v paralelních opisech, vedle
mladích pøekladù pøedlohy latinské vybrané souvislé úseky starí verze pøekladu, který byl
poøízen podle pøedlohy øecké (Vajs 1948, Ribarova 1996, Bauerová 1991, 2000, Èermák 2001).
Doklady o existenci starozákonních mimoparimejních textù pøeloených podle øecké pøedlohy, které nemohly být pøejaty do breviáøù z parimejníku, lze chápat jako nový impuls k diskusi
o rozsahu cyrilometodìjské bible, tato diskuse se vak nemùe neopírat o detailní jazykovou
a textologickou analýzu pøekladù samotných. Analýza charvátskohlaholských opisù vak doposud s jednoznaènými výsledky uzavøena nebyla, zejm. pro sloitost celé problematiky, související s mnostvím i povahou rukopisù a jejich zvaovaných slovanských i neslovanských
pøedloh. V souèasné dobì je proto zøejmì mono s jistotou obhájit pouze obecnìjí konstatování  mimoparimejní starozákonní texty, které jsou souèástí charvátskohlaholských breviáøù,
mají své koøeny v tradici cyrilometodìjské.
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Prokáe-li se jejich pøedpokládaný cyrilometodìjský pùvod bezpeènì, mùeme poèítat
i s dalími teoriemi, týkajícími se geneze nejstarích slovanských biblických pøekladù. Bude-li
pak zvaován rozsah nìkdejí cyrilometodìjské bible, snad by bylo lze pomýlet i na jiný
výklad známých údajù o rozsahu staroslovìnského pøekladu Písma, ne jak jej podává napø.
Tkadlèík (Tkadlèík 1987). Soudì podle knih Malých prorokù vycházejících z øecké pøedlohy,
které jsou v breviáøích doloeny pro kadý z prorockých textù v závislosti na typu breviáøe
znìním kratím èi delím (Os, Am, Mi, Jl, Na, Hab, So, Agg, Zch, Ma), nebo úplným (Abd, Jon 
Ribarova 1987, Bauerová 2000), mohli bychom se napø. domnívat, e také dalí biblické knihy,
podobnì jako texty Malých prorokù, tak jak jsou v pøekladu z øeètiny doloeny v charvátskohlaholských breviáøích, byly v poèátcích slovanského písemnictví pøeloeny nejprve v èástech
kratích ne kompletorních, aby pak byly postupnì, alespoò pro vybrané biblické texty, roziøovány, u nìkterých knih pak doplnìny ve znìní úplné (jak se pøedpokládá napø. u evangelií).
Hovoøí-li tedy staré slovanské prameny, v mnoha ohledech prokazatelnì spolehlivé, ve
prospìch optimistických hypotéz, které s úplnou cyrilometodìjskou biblí poèítají, bylo by
mono jejich údaje o pøekladu vech biblických knih Konstantinem a Metodìjem chápat také
jako synekdochu, tj. jako oznaèení èásti za celek.
Nebudou-li vak objeveny dalí pramenné èi jiné vìrohodné indicie k øeení dané tematiky,
zùstanou i nadále teze o existenci úplné slovanské bible z doby velkomoravské v oblasti více
èi ménì pravdìpodobných hypotéz.
Otázka rozsahu nìkdejí cyrilometodìjské bible zùstává tedy zatím nedoøeena (viz i Vaica
1996). Pøesto mùeme v dìjinách paleoslavistiky sledovat pokusy rekonstruovat konkrétní
znìní biblických pøekladù z doby Konstantina a Metodìje, a to nejen u nás, ale i v zahranièí.
Novìjí snahy zahranièních slavistù v tomto smìru byly ji patøiènì komentovány (srov. napø.
Fetková 1997, Hauptová 1998), nás budou proto zajímat pøi této pøíleitosti výsledky práce
naich autorù.
Zamìøíme se pøitom na texty evangelní, které byly, poèínaje Dobrovským, v souvislosti
s pùvodním znìním textu pøedmìtem studia opakovanì (Horálek 1954, tam i dalí literatura).
Soustavnìji se rekonstrukci staroslovìnských evangelních textù, toti konkrétní rekonstrukci textù samotných, vìnovali teologové Josef Vajs a Vojtìch Tkadlèík. Vajsova rekonstrukce ètveroevangelií, vycházející ze zásad I. sjezdu slovanských filologù v Praze r. 1929, se
èasovì váe k dvacátým a tøicátým letùm (Vajs 1927, 1935, 1935a, 1936, 1936a), Tkadlèíkova
práce Cyrilometodìjský pøeklad bible  úkoly a problémy rekonstrukce, pøináející i krátkou
ukázku rekonstruovaného textu, pochází v poslední autorovì úpravì z let devadesátých (Tkadlèík 1995  tiskem posthumnì 2000). Zatímco Vajsovo snaení smìøuje k cyrilometodìjskému
znìní pøedevím textovì, na základì hledání pomìru slovanského pøekladu k øeckým ètením
caøihradským a necaøihradským, ani by chtìlo s vìtími ambicemi øeit otázky pravopisné
a jazykové, Tkadlèíkùv zámìr se co nejvíce pøiblíit té podobì textu, která odpovídá asi r. 882
(Tkadlèík 2000, s. 25), konkretizovaný také v rozepsaných zásadách rekonstrukce, hledá
i monosti vyjádøit té prostøednictvím grafiky mnohdy subtilní jazykové jevy, zejm. z oblasti
hláskosloví.
V naem pøíspìvku se chceme dále zamìøit na nìkteré dílèí otázky, které srovnání obou
rekonstrukcí, vytvoøených v rozpìtí nìkolika desetiletí, pøináí; vycházíme pøitom ze studia
paralelních rekonstruovaných úsekù Matouova evangelia (Mt 13). I tento pomìrnì krátký
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úsek textu poskytuje, jak se domníváme, sdostatek materiálu pro ilustraci problematiky, která
v souvislosti s rekonstrukcí cyrilometodìjské bible vyvstává. Doklady, které budou níe ve
výbìru citovány, zaznamenávají ve shodì s prameny písmem cyrilským zápis Vajsùv, latinkou
pak verzi Tkadlèíkovu.
Nejvýraznìji se rozdíly mezi rekonstrukcí Vajsovou a Tkadlèíkovou promítají v grafice
a hláskosloví, pøièem obì tyto oblasti jsou v mnoha ohledech tìsnì propojeny. Zatímco Vajsùv zápis cyrilicí odráí pomìrnì vìrnì klasickou staroslovìntinu, v Tkadlèíkovì rekonstrukci psané latinkou se mísí jihoslovanismy a západoslovanské støídnice, doloené zejm.
v Kyjevských listech (Kij) a Praských zlomcích hlaholských (Prag), s projekcí autorových
závìrù, vztahujících se i k platnosti liter spjatých s pøedpokládanou podobou nìkdejí Konstantinovy hlaholice.
Tak stojí ve Vajsovì verzi za psl. *dj klasické staroslovìnské d proti Tkadlèíkovu , napø.
ro'd6stvo  ro6stvo, pr5'de  prìe 1.18, praslovanské *tj/kt, *stj/skj má u Vajse reflex t,
u Tkadlèíka pak æ, è, napø. obr3[tete  obræete 2.8, no[t6¬  noæijº 2.14, kr6[taah4 s3 
kr6èachº s 3.6, s7krovi[ta  s7krovièa 2.11; po tøetí palatalizaci velár dává nìkdejí *ch
u Vajse s, u Tkadlèíka pak , napø. v6se  v6e 1.22. Shodnì s Vajsem zachovává Tkadlèík dz jako
výsledek druhé palatalizace za *g, napø. x5lo  dzìlo 2.10; 16; v souladu s praxí Vajsovou,
která se drí klasické staroslovìntiny, poèítá pak i Tkadlèík, opíraje se o Kij, alespoò ve svém
návrhu zásad (ani by vechny mohly v Mt 13 dojít uplatnìní), s jihoslovanským zjednodueným l (proti západoslovanskému dl, tl), s tzv. l epentetickým, ale i s dalími jihoslovanskými
prvky (Tkadlèík 2000, s. 3233).
Mìkkost r´, l´ a n´ (< *rj, *lj, *nj) se u Vajse naznaèuje buï oblouèkem, nebo prejotovanou
podobou grafému za palatálou, Tkadlèík píe nejèastìji konsonant + j, tj. rj, lj, nj, napø. c5sar§ 
cìsarja 2.9 (ale cìsara 1.6, zde nejspí pøehlédnutím), glagol«  glagolj 1.20, knig7y - k7njigy
1.1, ale i bez j, napø. cìsar6 1.6; 2.2, Kr6stitel6 3.1.
Rozdílnì jsou pojaty v obou rekonstruovaných verzích tzv. jery v pozici napjaté. U Vajse je
mìkký jer zachováván, zatímco tvrdý jer se dlouí (7 > y), u Tkadlèíka se naopak dlouí jer
mìkký (6 > i), tvrdý jer pak zùstává. Jinak øeèeno, zatímco se u Vajse v poloze pøed *j (v cyrilské
grafice pøed i, §, ¨, ¬) realizuje témìø dùslednì mìkký jer, Tkadlèík zapisuje vdy i, ve shodì
s územ Slovníku jazyka staroslovìnského (SJS 19661997), napø. c5sar6stv6¨  cìsarj6stvije
3.2. Naopak tvrdý jer pøed *j, který se u Vajse dlouí, zùstává u Tkadlèíka zachován, napø.
naricajem7yi  naricajem7j6 1.16; 2.23, re+en7yi  reèen7j6 3.3 (ale grdyj6!  nejspí chybou
pøi pøepisu podle Vajsova gr3d7yi 3.11). Stojí tedy v pozici pøed *j ve Vajsovì rekonstrukci
vedle sebe nedlouený mìkký a dlouený tvrdý jer proti opaènému Tkadlèíkovu dlouenému
mìkkému jeru a nedlouenému jeru tvrdému.
Je zøejmé, e protiklad v pojetí tzv. napjatých jerù u obou autorù souvisí kromì jiného
s monými výklady hláskové platnosti trojího hlaholského i (I/í, J), jemu se Tkadlèík ve
svých pracích vìnoval zevrubnì (Tkadlèík 1956, 1971), resp. s prejotovaným èi postjotovaným
krátkým i (aur 1990). Nejednotnost, a to nejen mezi obìma tvùrci, Vajsem a Tkadlèíkem, ale
i v rámci jednotlivých autorských verzí, vak nutnì vyvolává i nìkteré otázky: Jde snad v obou
rekonstrukcích o èásteèný náznak pøedpokládaného stavu praslovanského èi stavu nìkterého
z pozdnì praslovanských dialektù, anebo o skuteèný výraz pøedstav autorù o podobì tzv.
napjatých jerù ve velkomoravské staroslovìntinì? A dále  nakolik lze pro cyrilometodìjský
jazyk na Velké Moravì nepoèítat napø. s kontrakcí koncového *-7j6 / -yj6, kdy jiné sloené
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tvary adjektiv a participií vìtinovì, alespoò v nepøímých pádech tam, kde staením nevzniká
tvar homoformní se jmenným, na rozdíl od archaizující podoby Vajsovy u Tkadlèíka v souladu
s pøedeslanými pravidly, i s odvoláním na Kij, kontrakci podléhají, srov. vavulon6ska¨go 
Vavýlon6skago 1.17, v7p6¬[ta¨go  v7pijºæago 3.3, gr3d4[ta¨go  grdºæago 3.7, vavulon6sc5¨m6  Vavýlon6scìm6 1.12, sv3t7yim6  svtym6 3.11 (viz i formy imperfekta ne naa[e 
ne znae 1.25, id5a[e  j6dìe 2.9, kr6[taah4 s3  kr6èachº s 3.6). Uvedené otázky by si
zasluhovaly nepochybnì zvlátní pozornost, avak v souvislostech irích, ne jaké umoòuje
tento pøíspìvek.
Interpretace dvojího, resp. trojího hlaholského i se výraznì promítá také v dalích rùznoèteních obou rekonstrukcí. Vajsovo cyrilské i, sjednocující ortograficky rozdílné písaøské
praktiky staroslovìnských rukopisù, nabývá v Tkadlèíkovì skripci konkrétní podoby, podmínìné poziènì, a to i, j6, nebo ji, té v závislosti na autorových výkladech hláskové platnosti
starých slovanských grafémù. Tak má Vajs priimet7, u Tkadlèíka èteme prij6met7 1.23, dále pak
v komparaci obou verzí napø. tai  taj6 1.19, im3  j6m 1.21; 23; 24, id4  j6dº 2.9, ih7  jich7
1.21, ne ouboi s3  ne uboji s 1.20 atd. Navíc oproti klasickému zápisu Vajsovu lze u Tkadlèíka
nìkdy sledovat, zde snad s jistými otazníky, etymologizující tendence, napø. v7nide  v7n6de
2.21, ale i iidet7  iz7j6det7 2.6, otide  ot7j6de 2.14; 22; 23.
Pokud jde o nìkdejí ie (I/í) a i (J), zdá se, e zápis s pouitím latinky, jakkoliv by se zdál
pro dnení dobu pøijatelnìjí ne zápis hlaholicí èi cyrilicí, spíe situaci komplikuje, nebo
sugestivnì pøedjímá moné zpùsoby interpretace nìkdejích hlaholských, pøíp. cyrilských grafémù starých slovanských rukopisù realizací individuálních autorských návrhù, ne vdy obecnì pøijímaných. Vdy mnohé z otázek, které souvisejí s výkladem hláskové platnosti grafémù
staré hlaholice, zaznamenávající kdysi cyrilometodìjský pøeklad biblických textù, zùstávají dosud otevøené (srov. zejm. Tkadlèík 1956, 1963, 1964, 1971, 2000, 2000a, Mare 1971, aur 1994 
u vech té dalí obsáhlá bibliografie).
Diference mezi obìma rekonstrukcemi se projevují dále v absenci, resp. pøítomnosti etymologických, ale i neetymologických jerù. Ve srovnání s Vajsem je tu Tkadlèík peèlivìjí
a dùslednìjí, srov. s7brav7  s7b6rav7 2.4, dvo©  d7voju 2.16; 22, goumno  gum6no 3.12
(Machek 1971), ale i knig7y  K7njigy 1.1 (k7nig7y, SJS II., s. 91), murn4  zmyr6nº 2.11
(mUr6na / mr7na, SJS I., s. 677). Speciální pozornost by mohla být i z tohoto pohledu vìnována rozdílùm v zápisu pøejatých vlastních jmen, kde Tkadlèík na rozdíl od Vajse neetymologické
jery ve shodì se SJS dùslednì zaznamenává, srov. napø. v7 vitle¨m5  v7 Vit6lejemì 1.5, 2.16
(vit6leem7 / viqleem6, SJS I., s. 194), v7 egupt7 - v7 Egýp6t7 2.13; 14 (egUp6t7, SJS I., s. 563),
salmon7  Sal7mon7 1.5. (Ostatním rozdílùm v zápisu cizích jmen se zde pro jejich specifiènost
blíe nevìnujeme  jen pro ilustraci uvádíme pøíklady jako ioann7 - Ioan7 3.4, emmanouil6 Emanujil6 1.23, matqan7  Matan7 1.15, ioaqam7  Ioatam7 1.9, i¨rousalim7 - Jerusalim7
2.1, ale Ijerusalim7 2.3. Také psaní tìchto jmen souvisí mj. s ji zmiòovanou individuálnì
pojímanou hláskovou platností starého ie a i, resp. s jejich zápisem do latinky, srov. napø.
iisous7  Ijisus7 1.16; 21; 25, ot7 ouriin7y  ot7 Urijiny 1.6, ale i s názory na platnost jiných
grafémù, srov. v avulon6sko¨  Vavýlon6skoje 1.11, s názory na absenci èi pøítomnost
a eventuální zápis hiátového j, napø. aviad7  Avijad7 1.7, elioud7  Elijud7 1.14 apod.;
obecnì je ovem míra hypotetiènosti pøi rekonstrukci a zápisu jmen, která slovantinì nebyla
vlastní, pochopitelnì znaènì vysoká  srov. napø. o6§ - Ozija 1.9; ioi§, psáno té oi§, SJS
I., s. 781.)
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Na okraj zmiòme jetì alespoò variantní násloví a  ja, napø. avi s3  javi s 1.20, a7  jaz7
2.8, pøíp. zápis oum7y[l6[© - umylj6u 1.20, ni'¨  nie 2.16.
V oblasti tvarosloví nacházíme pøi srovnání Vajsovy a Tkadlèíkovy rekonstrukce jen nepatrné rozdíly. Týkají se buï kmenového zaøazení substantiv, napø. manas6i  Manasija 1.10
(manasi(i), manasi§, SJS II., s. 1856), sleaar6!  Eleazar7 1.15 (eli¨or7, SJS I., s. 5712),
pøíp. starí klasické u-kmenové èi mladí analogické o-kmenové koncovky, srov. gen. sg. s7ynou 
syna 1.1, nebo zakonèení instr. sg. o-kmenù, v nìm sleduje Vajs jako i jinde klasickou staroslovìntinu, Tkadlèík se pak pøiklání k západoslovanské koncovce, doloené Kij, napø. prorokom6
 prorok7m6 1.22 aj., douhom6  Duch7m6 3.11 (ale «o-kmenový instr. sg. zaznamenává Tkadlèík,
také podle vzoru Kij, by s prùvodní otázkou  Tkadlèík 2000, s. 31 , shodnì s Vajsem, srov.
ogn¨m6  ognjem6 3.12).
Po stránce textové se drí Tkadlèík rekonstrukce Vajsovy, také oblast syntaxe a lexika zùstává, pokud lze soudit ze sledovaného úseku, v podstatì beze zmìn: V textu Mt 13 se nachází
pouze jedno lexikální rùznoètení, toti vo'd6  vladyka 2.6 (evidentnì z dùvodù hláskoslovných: *vo6). Ovem zøejmì právì oblast lexika byla by pøi rekonstrukci jednou z nejsvízelnìjích.
e je situace sloitìjí, ne jak ji vidìl ve své dobì Vajs, ale i Horálek, je zøejmé z nejnovìjích
výzkumù (Vrana 1993), na nì upozoròuje i Tkadlèík (Tkadlèík 2000, s. 24).
Ná pøíspìvek si v ádném pøípadì neèiní nárok na komplexní analýzu obou sledovaných
rekonstrukcí ani na úplný výèet existujících rozdílù èi shod. Doklady, které byly výe komentovány, ilustrují jen nìkteré problémové okruhy, které s rekonstrukcí cyrilometodìjské bible souvisejí.
Obì rekonstrukce cyrilometodìjského pøekladu biblického textu, jak jsme je mìli monost
porovnat podle Mt 13, pøedstavují ve verzi Vajsovì i Tkadlèíkovì díla svým pojetím
i zpracováním nepochybnì originální a úctyhodná, ádná z nich vak nemùe být pøijata ve
svém celku bez pøipomínek.
Komparace textù z hlediska jazykového ukazuje, e Tkadlèíkova rekonstrukce registruje na
nìkolika místech spolehlivìji ne u Vajse výsledky historickosrovnávací jazykovìdy (etymologické i neetymologické jery), navíc se v ní výraznì promítají i vlastní badatelské pøístupy k øeení
nìkterých specifických otázek (srov. zejm. platnost trojího hlaholského i). Konkretizaci individuálního autorského pojetí jazykových zvlátností zejm. v oblasti hláskosloví, zesílenou
i zápisem v latince, nelze vak akceptovat beze zbytku, zvlátì s ohledem na nìkdejí cyrilometodìjský text psaný hlaholicí, která zùstává zèásti svou fónickou realizací na Velké Moravì
dosud v oblasti hypotéz.
Vajsova rekonstrukce sleduje v zásadì pomìrnì vìrnì bulharsko-makedonskou staroslovìntinu, která je vak nìkdejímu cyrilometodìjskému pøekladu vzdálena lokálnì i èasovì,
a tedy do jisté míry nepochybnì i jazykovì. Tkadlèíkova rekonstrukce se opírá pøedevím
o Kij, pøíp. o Prag, které jsou sice èasovì a lokálnì (Kij), pøíp. alespoò lokálnì (Prag), a tedy
i jazykovì pøedpokládané verzi cyrilometodìjského pøekladu bible blíe, z hlediska obsahu
a zejm. rozsahu vak neposkytují podle naeho mínìní dostateèné mnoství materiálu, který by
umoòoval vìrohodnou rekonstrukci jako takovou. K tomuto konstatování nás vede dùvodné, pomìrnì skeptické stanovisko k øeení nìkterých zásadních otázek, které s vlastní rekonstrukcí jazyka cyrilometodìjského pøekladu bible, ale i s cílem rekonstrukce souvisejí.
Tyto otázky se soustøeïují zejm. k problematice mísení jazykových prvkù jihoslovanských
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a severoslovanských, resp. dialektismù soluòských a moravských. Prolínání specifických znakù rozdílných jazykových prostøedí, jak je pøítomno v Kij a Prag, lze sice pøedpokládat i pro
cyrilometodìjské texty, které byly vytvoøeny na bázi jihoslovanského (soluòského) dialektu
a mohly pøijímat a jistì i pøijímaly jazykové prvky západoslovanské  míra pronikání tìchto tzv.
moravismù vak zùstává pro jednotlivé jazykové plány ve svém pøesném naplòování jakoto
spolehlivém východisku rekonstrukce neznámá. Zdá se proto pøinejmením velmi obtíné pouze na základì torzovitého objemu, ale i specifického obsahu i urèení nejstarích hlaholských
rukopisù spjatých s naím prostøedím, jakými jsou Kij a Prag, domyslet povahu a mnoství
tìchto mísících se jazykových prvkù a pøi rekonstrukci cyrilometodìjských biblických textù je
pak promítnout do konkrétního znìní. Otázkou zùstává i to, nakolik a s jakým úspìchem lze
unifikovat by snad i noremnì upravený staroslovìnský jazyk na Velké Moravì (do nìho
ovem mohly v rùzné míøe pronikat dialektismy jiného jazykového prostøedí, ne které bylo
jeho vlastní náøeèní bází) v celém znìní textu podle do jisté míry umìle, by sebepromylenìji
dotvoøených pravidel, je nutnì rekonstrukci pøedcházejí.
O rekonstrukci praslovantiny napsal Antonín Dostál: Pøirozenì nepùjde dnes ji o rekonstrukci jako cíl, nýbr jako o pomùcku pro výklad vývoje historického...(Dostál 1963, s. 72).
Také rekonstrukci cyrilometodìjských biblických textù nelze podle naeho mínìní chápat dnes
v jejím koneèném výsledku jako cílovou. Vdy vimneme-li si na okraj napø. jen grafiky, musíme konstatovat, e zatímco v oblasti praslovantiny byla ji stanovena urèitá pravidla pro zápis
písemnì nedoloeného stadia jazyka, tato pravidla byla pøijata a v obecné shodì je jich uíváno, u rekonstrukce staroslovìnských, cyrilometodìjských textù tomu tak není. Sjednocující
pravidla stanovena a pøijata být nemohla, zejm. proto, e výklad øady jazykových jevù dosud
zùstává pro rozdílná badatelská pojetí nejednoznaèný.
Zamýlíme-li se tak nad konkrétními výsledky rekonstrukce cyrilometodìjského pøekladu
bible a zvaujeme-li pøípadné dalí monosti, dospíváme i z hlediska jazykového k potvrzení
názoru Zoe Hauptové, e pùvodní cyrilometodìjský text je prakticky nerekonstruovatelný
(Hauptová 1998, s. 9).
Pøesto nacházíme dobré dùvody pro studium ji existujících rekonstruovaných verzí biblických pøekladù. Jsou pro nás pøedevím inspirací ke studiu dochovaných staroslovìnských
rukopisù samotných, ale mohou být s úspìchem vyuívány i pro úèely didaktické.
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 1  2004

K EPITOLNÍ ÈÁSTI
TZV. LEKCIONÁØE (EVANGELIÁØE) OLOMOUCKÉHO
MILADA HOMOLKOVÁ
1.1 Vìdecká knihovna v Olomouci opatruje ve své rukopisné sbírce pod signaturou M II
249 pergamenový kodex, který na 338 foliích nese zápis tøí staroèeských pøekladových dìl
náboenského obsahu, z jiného pramene neznámých. Na f. 1a  jak praví incipit  poèíná se
Vìtí ivot svatého, duostojného naeho milého otce Frantika, milovníka Jezu Kristova..., èili
pøeklad latinského spisu z r. 1261 o sv. Frantiku z Assisi od sv. Bonaventury. Po závìreèném
Amen této legendy (f. 94a) následují neevangelijní mení ètení pro celý církevní rok (f. 94b 
205b) a bezprostøednì na nì navazují ètení evangelijní podle stejného poøádku (f. 205b  331b).
Tyto dva soubory jako celek pøedstavují nejrozsáhlejí a po jazykové stránce jedineèný svod
staroèeských biblických perikop. Podle zjitìní J. Vaici1 je rozsahem srovnatelný pouze rukopis tzv. Kapitulního (Svatovítského) evangeliáøe z 2. ètvrtiny 15. století (KapPra A 172),
jeho interlineárnì zapsaný èeský text je vak shodný s pøekladem 2. biblické redakce. Do
explicitu evangeliáøe je vloeno datum dokonèení zápisu: A tak sì skonávají ètenie vecka
èasný i od svatých pøìs celý rok podle øádu meného a do konce. Léta od narozenie syna
boieho tisíc ètyøi sta jedenmezcítmého v pondìlí po Pøijetí matky boí na nebe (tj. 18. srpna
1421).2 Písaø zde také vyjádøil svùj osobní vztah k odvedenému dílu: A který toto písaø psal
a snahu o tyto knihy pilnú jmìl, prosí tìch, kto v tìchto knihách èísti bude, chválu vzdávaje
pánu Jezu Kristu, aby jeho na pamìti jmìl, také zaò prosì milého boha. Na zbylé listy posledního kvaternu zanesl pak navíc jetì velkopáteèní liturgii Boího hrobu urèenou pro enský
kláter (f. 332a  335a). Písaø svoji pilnú snahu zdùraznil oprávnìnì, by podobná vyjádøení
bývají v rukopisech bìnou souèástí kolofonù. Kvalita jeho díla vyniká zvlátì pøi srovnání s
výsledkem práce pøedchozího písaøe, jen dovedl zápis do f. 66b. Do tohoto prvního úseku
kodexu silnì zasáhla ruka korektorova a okraje stránek, popø. místo mezi øádky pokryla èetnými
opravami a výkladovými poznámkami. Jsou mezi nimi dvì cenná lexikální svìdectví o náøeèním
rozdílu èesko  moravském (naèierati gl. marg. moravsky èrpati f. 30a; horlivostí gl. marg.
moravsky horkostí f. 58b). I dalí pøípisky si tu zasluhují pozornost; nejznámìjí z nich zní:
Machomet paganos a fide fecit prophanos Thalmut Iudeos Wicleff Anglicos Husque Boemos (f. 62b). Na prvním listì dole stojí vìnovací zápis: Tyto kniehy utinila jest paní Kaèna <s>
svú cerú a mají býti v obec vím sestrám. Zatím se vak nepodaøilo zjistit, kdo byla ona
donátorka a pro které øeholnice byla kniha urèena. Dlouho tradovanou domnìnku, e lo o øád
klarisek,3 zpochybòuje nový katalog olomoucké knihovny.4 Své tajemství nevydala dosud ani
ètyøi velká písmena KGSC, kaligraficky vyvedená dole na f. 1a nad zápisem o donátorství;
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stejné znamení a vìnování nael J. Vaica v olomouckém kodexu M I 1, který obsahuje staroèeskou verzi spisu známého pod názvem O svatém Jeronýmovi knihy troje.5
1.2 První, kdo se v nové dobì seznámil s tímto kodexem, byl zøejmì Antonín Boèek, který
o nìm zprostøedkoval kusé zprávy Josefu Jungmannovi.6 Do filologického (po)vìdomí ho
deset let poté pøivedl Josef Jireèek  a rovnou s velkým dùrazem. Nejprve se zabýval významem
jeho evangelijní èásti pro poznání dìjin èeského biblického pøekladu,7 pozdìji ho zkoumal jako
nejhojnìjí pramen náøeèních zvlátností moravských.8 Touto rozpravou pronikavì zasáhl
do bojù o rukopisy, poskytnuv jejich obhájcùm sice èetné, leè zpochybnitelné argumenty
jazykové. Mnohé z onìch zvlátností, které Jireèek vyhodnotil jako náøeèní a na jejich
základì pøiøkl text evangeliáøe do oblasti dolského dialektu s vlivem náøeèí okolních,9 neobstály
pøed nezaujatì kritickým pohledem mladích badatelù  nejprve Jana Gebauera,10 pak Frantika
Pastrnka11 a po nìm Josefa Vaici.12 Moravský pùvod této památky vak nikdy nikdo nezpochybòoval. Ve zmínìných Jireèkových pracích má pùvod i oznaèování kodexu zpùsobem pars pro
toto. Název Evangeliáø olomoucký se dosud bìnì vztahuje na celý kodex (tak ho uíval i Jan
Gebauer ve Slovníku staroèeském). Jindy oznaèuje souhrnnì texty zapsané za ivotem sv. Frantika (tak i Fr. Èerný v edici, viz níe) a koneènì také soubor biblických perikop.13 Ze snahy o obsahovou zøetelnost se v dalím výkladu drím tìchto oznaèení: Lekcionáø olomoucký pro èást
kodexu od f. 94b do f. 331b, Epitoláø olomoucký pro soubor neevangelijních perikop (f. 94b 
205b ) a Evangeliáø olomoucký pro soubor perikop evangelijních (f. 205b  331b).
1.3 Olomouckým evangeliáøem jako pøedmìtem své doktorské disertace ve Vídni otevøel
jedno ze svých celoivotních badatelských témat Josef Vaica. V jeho dobì bylo ji k dispozici
transliterované vydání textu lekcionáøe a velkopáteèní liturgie, které editor Frantiek Èerný
opatøil základním filologickým popisem a výbìrovým slovníkem.14 Po deseti letech vystoupil
Vaica s dùkladnou analýzou památky a kritikou jejího vydání.15 Jeho poznámky  kromì
radikálního omezení repertoáru skuteèných moravismù  zaznamenaly více ne 170 oprav chybných ètení v edici, odhalily v ní zanedbání grafických zvlátnosti rukopisu se závanými dùsledky pro interpretaci grafiky i hláskové podoby slov a vytkly editorovi zásadní nedostatky
v kritickém aparátu a ve slovníku.16 S dalími výhradami vùèi edici, které se týkají zvlátì míry
a zpùsobu zachycení vztahu èeského textu a jeho latinské pøedlohy, se v pomìrnì pøíznivém
hodnocení této rané Vaicovy studie pøipojil Oldøich Hujer.17 Na rozdíl od Vaici vak stále vidìl
cíl studia rukopisu ve stanovení jeho dialektu. U pøíleitosti pìtisetletého jubilea vzniku kodexu
vìnoval mu J. Vaica pøednáku ve Vlasteneckém spolku muzejním v Olomouci (16. øíjna 1921).18
Je to zatím nejsoustavnìjí, by popularizaènì pojaté pojednání o vech stránkách této památky; lze jen litovat, e alespoò jedna z uvedených Vaicových prací, dnes jen tìko dostupných,
se nedostala do výbìru pro reedici. Ve své pøednáce nemohl autor nevyjádøit lítost nad tím, e
do jeho doby nebyla zveøejnìna první èást kodexu. Tento dluh vyrovnal o deset let pozdìji
moravskonìmecký bohemista Eugen Rippl, a to ve spolehlivé transliterované edici s podrobným rozborem jazykovým, v nìm se dùkladnì a leckdy i nesouhlasnì vyrovnává s Vaicovými
náhledy na tento spis.19 Rokem 1931 je také datováno vydání Vaicovy fundamentální monografie o staroèeských evangeliáøích, která vymezila i tomuto olomouckému místo ve vývojovém proudu èeského biblického pøekladu, èetnými pøíklady doloila starobylost jeho evangelijních perikop na jedné stranì a inovaèní zásahy pøi opisování z rùzných pramenù na stranì
druhé.20 Dokladù z Olomouckého lekcionáøe vyuil pak také Bohumil Ryba ve své objevné a
metodicky inspirativní studii o staroèeských mamotrektech.21
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1.4 Pro úplnost curricula vitae olomouckého kodexu M II 249 dodejme, e závìreèné
velkopáteèní liturgii vìnoval pozornost Zdenìk Nejedlý, zaujat zde uvedenou notací, uitím
èetiny v liturgii a zmínkou o krvi Pánì, v ní shledával vliv husitství.22 Jeho názory v tomto
smìru koriguje výe zmínìný soupis rukopisù.23
1.5 Dùrazem kladeným badateli na význam evangelijní èásti kodexu zùstávala v pozadí
zájmu jeho èást epitolní. Tento postoj odùvodnil hned na poèátku Josef Jireèek: Probrání
kritické ètení z epitol tak úzce souvisí s proskoumáním nejstarího zèetìní celé biblí, e je samo
o sobì podniknouti témìø nelze.24 Po nìm pak Josef Vaica, sám dobøe obeznámen s jazykovými
vlastnostmi epitoláøe, konstatuje: Vùbec zùstávají epitoly v O, i se svými chybami a nedostatky, jediným svìdkem perikopního pøekladu epitol pøed prvním svodem biblickým.25 A koneènì
Vladimír Kyas ve své knize vìnované èeské bibli uzavírá pøehled nejstarích evangelijních památek takto: Z ostatních zachovaných staroèeských evangeliáøù je zvlátì zajímavý evangeliáø
(pøesnìji lekcionáø) Olomoucký z roku 1421..., protoe obsahuje také starý pøeklad úryvkù
z jiných knih bible, který odjinud neznáme.26 V dobì, kdy zásluhou právì tohoto badatele je
z nejstarího èeského pøekladu bible pøístupný ji text novozákonních knih a také vìtí èást
Starého zákona,27 nelze tyto vìty vnímat jinak ne jako výzvu, by zatím jen k dílèí pøípravné
sondì. Ta se v následujících odstavcích zamìøí na obsahovou strukturu epitoláøe (2), na
konfrontaci paralelních textových segmentù (3) a na vybrané jevy lexikální (4).
2. Epitoláø olomoucký obsahuje úryvky (perikopy, lekce) z dvaceti sedmi knih Starého
zákona a z vìtiny knih novozákonních: mezi listy apotola Pavla není zastoupena jen epitola
k Filemonovi a z tzv. kanonik chybí 2. a 3. list Janùv a list Judùv. Ve srovnání s textem bible
vykazují perikopy odchylky zvlátì v úvodních a koncových vìtách, které jsou upraveny tak,
aby lekce mohly stát samostatnì jako významovì celistvý a uzavøený text. Nìkterá ètení vznikla
také poskládáním rùznì rozsáhlých segmentù z více kapitol (napø. epitola z Is pro oktáv po
Zjevení Pánì, srov. EVOL 10/23).28 Epitoláø (stejnì jako následující evangeliáø) zachovává tradièní èlenìní na ètyøi liturgické oddíly, které jsou v latinských misálech oznaèovány jako Proprium
de tempore (tzv. temporál; 2.1), Proprium de sanctis (tzv. sanktorál; 2.2), Commune sanctorum
(2.3) a Missae votivae (2.4). Zaèátek kadého oddílu je signalizován nadpisem, provedeným 
stejnì jako nadpisy u jednotlivých lekcí a odkazy na nì  èervenou barvou (rubrikou).
2.1 Temporál, uvedený na f. 94b obecným oznaèením Tuto sì poèínají epitoly, je nejrozsáhlejí, protoe zahrnuje ètení na nedìle, svátky a na tzv. dny feriální, jak pøicházejí v prùbìhu
celého liturgického roku poèínaje 1. nedìlí adventní (EVOL 1101/1223).
2.1.1 Kadé jednotlivé ètení má v èele tzv. rubriku, èervený nadpis, který obsahuje urèení
dne a oznaèení pøísluné biblické knihy.29 Pokud se k jednomu dni vztahuje více ètení, urèení
dne je jen u první lekce; výjimeènì pak chybí oznaèení pøísluné biblické knihy (napø. V sobotu sì ète tato epitola EVOL 4/8). V rubrikách se odráí dobová neustálenost názvù biblických knih, co je vlastnost typická pro vechny staroèeské biblické pøeklady. Tak napø. ètení
z Apokalypsy je v epitoláøi nadepsáno jako epitola sv. Jana apotola (5x), epitola sv. Jana,
epitola z knih tajemstvie svatého Jana, epitola z knih tajných svatého Jana apotola,
epitola z knih tajnosti svatého Jana. Královské knihy a novozákonní listy nemají v názvu
rozliující poøadové èíslo. Jednotlivé knihy Pentateuchu jsou oznaèovány nepravidelnì: vlastním názvem (napø. Proroctvie z knihy Exodu EVOL 47/94), nebo jako urèitá kniha Mojíova
(napø. V úterý epitola z druhých knih Mojíových EVOL 37/75), èi zároveò názvy obìma
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(napø. V stredu epitola z druhých knih Mojíových, z Exodu EVOL 32/69). Pod oznaèením
epitola z knih múdrosti se tu bez dalího odliení skrývají vechny zastoupené knihy sapienèní (srov. napø. EVOL 122123). Ne vechny rubriky urèují biblickou knihu správnì; zda tu
jde o pøehlédnutí pøi opisování,30 nebo o rozpor mezi pøedlohou pro rubriky a pro vlastní text,
nelze bez jiných pramenù zatím spolehlivì rozhodnout.
2.1.2 V nìkolika málo pøípadech, kdy pro urèitý den bylo pøedepsáno ètení uvedené ji na
jiném místì temporálu, stojí v rubrice buï jen odkaz na tento den (napø. V pátek epitola
k Øímanóm, kterúto najde v støedu ochtábóv svieèek psanú EVOL 13), nebo je tu navíc jetì
i incipit pøísluného ètení (V pátek epitola: Skuste, èso jest libé bohu. Najde ji psanú v pátek
po desátéj nedìli EVOL 95, srov. té 63, 70, 100). Srovnáme-li tyto dva textové segmenty, tj.
odkaz a skuteèný incipit, zjistíme, e ne vdy se kryjí. Zdá se, e písaø neporovnával znìní, které
mìl v pøedloze pro rubriky, se zaèátkem pøísluného ètení, na které odkazoval. Dùleitou odkazovou poznámku zapsal za ètení pro 16. nedìli po sv. Trojici (Znamenaj, e Suché dny, jen
nynie bývají, miesta jistého tuto nemohú tuto mieti. Proto poloil sem je po nedìlních epitolách EVOL 88). Poznámka se týká podzimního kvatembru, tzn. støedy, pátku a soboty po
Povýení sv. Køíe (14. záøí). Tyto postní dny byly vzhledem k øadì nedìlí pohyblivé, a proto
lekce pro nì urèené najdeme v epitoláøi (stejnì i v evangeliáøi) a za poslední nedìlí po sv.
Trojici (EVOL 97 a 243). Toto øazení bylo v dobových misálech obvyklé.31 Na konci temporálu
jsou, opìt paralelnì k evangeliáøi, zapsány dvì epitoly de dedicatione (Na posvícení kostelní...; Na posvícení oltáøní... EVOL 101/222 a 223).
2.1.3 Daleko dùleitìjí  z hlediska liturgického i textovì genetického  jsou písaøovy
marginální poznámky na stránkách, kde jsou zapsány perikopy pro zaèátek adventu. Písaø toti
dodateènì (zøejmì a po dokonèení temporálu) zjistil, e jeho pøedloha (pro rubriky?) neobsahovala na toto období ètení pro nìkteré feriální dny. Omyl napravil tím, e chybìjících deset
perikop dopsal na sám konec epitoláøe a kadou oznaèil velkým písmenem, na které odkázal
v poznámce na pøísluné stránce vpøedu. Zajímavé také je, e lekci pro pátek 15. nedìle
v mezidobí (1 J 2,18) vypsal celou, i kdy by byl mohl odkázat na støedu 3. nedìle po Velikonocích (srov. 3.1). Lze si to vysvìtlit tak, e v rubrice pro toto období, podle ní shledával a do
svého spisu zaøazoval jednotlivá ètení, takový odkaz nebyl, moná proto, e nepøedepisovala
na oba dva dny stejnou perikopu. Zde se dostáváme ke sloité otázce poøádku liturgických
ètení v jednotlivých církevních oblastech, jí se ve vztahu k staroèeským evangeliáøùm podrobnì zabýval J. Vaica.32 Pro dalí zkoumání obsahu Olomouckého epitoláøe bude proto
nutné porovnat soustavu jeho lekcí s dobovými misály a rejstøíky perikop ze staroèeských
rukopisù biblí. Komparace pak mùe ukázat, kterým liturgickým øádem se lekcionáø øídil a zda to
opravdu byl, jak pøedpokládá katalog olomoucké knihovny, øád olomoucké diecéze, který v r.
1376 reformoval a závazným pro diecézi uèinil Jan ze Støedy.33 Odchylky od Lekcionáøe olomouckého, které ve výbìru a poøadí perikop zjistil B. Ryba v Bøevnovském mamotrektu, prokazují, e liturgická ètení na feriální dny se nevázala jednotným pøedpisem.34
2.2 Tentý poadavek platí i pro dalí èást epitoláøe, která zaèíná uprostøed na f. 177a
nadpisem Tuto sì poèínají epitoly od svatých. Obsahuje podle liturgického poøádku perikopy
pro dny jednotlivých svìtcù a svìtic, vigilií pøede dnem sv. Ondøeje (30. listopadu) poèínaje a
svátkem sv. Kateøiny (25. listopadu) konèe. Samostatné ètení je tu pøedepsáno jen pro nìkteré
svaté. Vìtina rubrik odkazuje do pododdílù následující èásti epitoláøe (tj. do Commune sanctorum, srov. 2.3). V takovém odkaze je vdy uveden incipit pøísluné perikopy. V neèetných
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pøípadech odkazy smìøují naopak k urèitému dni v temporálu, nìkdy i bez uvedení incipitu.35
Také zde shledáváme, e text v odkazu a incipit pøísluné lekce se ne vdy shodují. Srovnámeli výèet svátkù v epitoláøi s evangeliáøem, najdeme rozdíly nejen v podobì osobních jmen
(opìt variantnost pro starou èetinu typická), ale i v zastoupení nìkterých svátkù. Tak napø.
v epitoláøi chybí den sv. Brigity z Kildare (1. února, EVOL 104; v evangeliáøi uveden za oktávem
sv. Aneky Panny pøipadajícím na 28. ledna, EVOL 248). Není pøipomenut ani svátek Sedmi
bratøí (10. èervence, EVOL 110; v evangeliáøi uveden pøede dnem sv. Markéty, EVOL 255/205).
Naopak na konci epitoláøe, po deseti dodateènì pøipsaných feriálních epitolách adventních
(viz výe 2.1), je dopsána epitola pro den sv. Tomáe z Canturie (Becketa, 29. prosince, EVOL
139/309), která nemá odpovídající protìjek v evangeliáøi. Uvedení svátku sv. Cyrila a Metodìje (Crhy a Strachoty, 9. bøezna!, EVOL 105 a 250) a sv. Korduly (22. øíjna, EVOL 117 a 262) se
pokládá za projev pøináleitosti lekcionáøe k olomoucké diecézi.36 Naopak neuvedení rubriky
pro svátek sv. Frantika (4. øíjna), co je v souladu s liturgickým øádem Jana ze Støedy, ale
odporuje ritu øímskému, pøijímají autoøi katalogu olomouckých rukopisù jako jeden z argumentù
proti domnìnce, e vznik kodexu souvisí s øádem klarisek.
2.3 Nadpisem Tuto sì poèíná komun, totito obecnost svatých zaèíná na f. 191b tøetí èást
epitoláøe obsahující ètení stejné pro více svátkù (EVOL 119130/253283). Ta se seskupují do
nìkolika obligátních pododdílù: Nejprve jsou uvedeny tøi epitoly apotolské, za nadpisem
od muèedlníkóv, kteøí nemají vlastních epitol, tyto èteny mají býti následuje ètrnáct lekcí
pro muèedníky (EVOL 120). Podobné záhlaví uvádí pak osm perikop pro zpovìdlníky, tj.
vyznavaèe (confessores; EVOL 125). Poslední oddíl  s nadpisem Tuto sì poèínají epitoly od
panen, které nemají zvláèích epitol  je urèen svìticím (EVOL 127).
2.4 Koneènì poslední èástku epitoláøe uvádí na f. 199a titul Epitoly k zvoleným mím
(missae votivae, EVOL 130135). Jsou tu po sobì zapsána ètení (nebo odkazy na nì) pro me
drené ke cti nìkoho nebo nìèeho (od svatého Ducha, od svatých dìdicóv, od svatého Køíe,
od matky boí, od múdrosti, od anjelóv, od spravedlnosti; EVOL 130132/284289), dále pro
me za nìkoho nebo nìco (za biskupa, za krále, za høíchy, za sì, za zdraví ivých, za nemocné;
EVOL 132133/290293). Závìreèný pododdíl pak pøináí epitoly kdy památka mrtvým se
dìje (EVOL 133135/294299). Blíe se ke konci epitoláøe, písaø si na jednom místì neobvykle
ulehèil práci: nevypsal epitolu za krále (1 P 2, 1319), ale odkázal na její text v temporálu, kde je
ovem souèástí delího úryvku z 1. Petrova listu (1 P 2, 1119; EVOL 56/113): Kdy mi za krále
drí, tehdy tato epitola má ètena býti: Poddáni buïte. Hledaj v tøetí nedìli po velice noci na
prostøed epitoly (EVOL 132). Tento odkaz mùe být chápán coby nepøímé potvrzení toho, e
Olomoucký lekcionáø nebyl pouitelný jako bohosluebná kniha, ale pouze jako èetba vzdìlávací. V jiných pøípadech, kdy se dvì ètení takto pøekrývala, podobný zpùsob odkazování
písaø natìstí nevyuil. Ve tøech pøípadech se dokonce epitola opakuje v celém rozsahu (1 J 2,
18 v temporálu, Ph 2, 511 v temporálu a sanktorálu, Hb 13, 919 v sanktorálu a Commune). Na
pomìrnì rozsáhlém textovém vzorku tak máme monost sledovat diference mezi tými úseky
perikopního textu; zároveò tu vystupují nìkteré vlastnosti slovní zásoby celého epitoláøe.
3. Následující odstavce pøináejí pøehled nejvýraznìjích lexikálních jevù ve zjitìných
paralelních úsecích perikop Olomouckého epitoláøe, a to jevù, které jsou diferenèní buï
v rámci epitoláøe, nebo vzhledem k biblickému pøekladu první a druhé redakce. Omezený
prostor èlánku neumoòuje zachytit vechna rùznoètení, jak by se sluelo na kritický aparát.
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Pominuty zcela byly varianty pouze hláskoslovné a morfologické; po této stránce vykazuje
celý lekcionáø velké rozpìtí zpùsobené tím, e jeho pùvodce text pøedloh zámìrnì, by ne
dùslednì pøizpùsoboval svému èasovì a místnì podmínìnému jazykovému úzu. Nejsou zachycena slova liící se pouze pøedponou, uití vztaných zájmen k-ových proti j-ovým, výskyt
zájmene kadý proti ve (a jeho odvozenin) apod. Proto také ve výètu paralelních míst chybí
sub 3.1 odstavec pro 1 J 5, 4 (EVOL 54/107 | 91/196) a sub 3.5 odstavec pro Ja 5, 16 (EVOL 59/119
| 133/293).
Perikopní úseky jsou seøazeny do skupin podle toho, v jakých oddílech epitoláøe se objevují. Kadý odstavec má v èele urèení biblického místa a odkazy (oddìlené lomítkem |) na
stránku/èíslo pøísluné dvojice ètení v EVOL. Za indexovým èíslem vere stojí latinské znìní
z Vulgáty (pøíp. varianta, pokud je zde uvedena), pak ekvivalenty z EVOL v poøadí podle záhlaví
odstavce, opìt oddìlené lomítkem |. Za nimi po èárce následuje ekvivalent první redakce biblického pøekladu, tj. z Dráïanské bible (D), z Olomoucké bible (O) nebo z Litomìøicko-tøeboòské
bible (LT), a koneènì ekvivalent z bible reprezentující druhou redakci, a to buï z Bible litomìøické (L), olomoucké nebo boskovické (B).37
3.1 Rùznoètení z paralelních míst v temporálu prokazují, e ani v jednom pøípadì pùvodce
tohoto perikopního svodu neopsal svou verzi textu, ji jednou v kodexu zapsanou, a to ani tehdy,
kdy se perikopa opakovala celá (1 J 2, 18; srov. výe 2.1.3). Ve srovnání s biblickým pøekladem
lze tu pozorovat zøetelnì vìtí závislost na latinské syntaxi. Pøeklady, které jsou vzhledem
k vulgátnímu textu významovì odliné a chybné, mohou mít v nìkterém pøípadì své koøeny u
v (pokaené) latinské pøedloze (zvl. èasté matení zájmen nos a vos). Vìtinou jsou asi dùsledkem
toho, e autor pøekladu nebo opisu neporozumìl urèitému slovu (napø. in agnitione eius ku
poznánie jeho | v rodu jeho E 1, 17), jinak interpretoval syntaktické vztahy ve vìtì (napø. et vos
1 Th 1, 5; aeterna Hb 9, 12) nebo dobøe nechápal smysl kontextu (srov. Is 19, 21 solvent; 1 J 2, 8
lucet). U nìkterých latinských výrazù se setkáváme s obvyklým støídáním ekvivalentù (pán | bóh
| hospodin, chvála | sláva, skutek | dielo). Za pozornost dále stojí napø. osobová interpretace lat.
abstrakta propitiatio v obou verzích vere 1 J 2, 2 (pøímluvce | orodovník); v jiných perikopách
nalézáme ekvivalent smilovánie (Lv 23, 28 EVOL 99/217; 1 J 4, 10 EVOL 71/144).
Is 19,2122 EVOL 101/223 | 136/303: 21dominus pán | pán, hospodin D, O, pán L; vota
vovebunt sliby slibovati budú | sliby uèiní, sliby budú slibovati D, O, L; solvent nesplní | zruí,
(budú) splnievati D, O, L; 22percutiet bíti bude | zbije, potepe D, O, L.
A 10,4243 EVOL 51/101 | 65/130: 43testimonium perhibent svìdectví vydávají | èiní, dávají
D, vydávají O, L; remissionem peccatorum accipere høiechóm odpuèenie vzíti | odpuèenie
høíchóv vzíti, e... mají pøijieti D, e ... pøijmú O, L.
1 C 11,2329 EVOL 46/92 | 70/143: 23a Domino od boha | ode pána, od boha D, ot hospodina
O, od boha L; 24gratias agens podìkovav | diek uèiniv, podìkoval D, O, dieky vzdávaje L;
tradetur zrazeno bude | zrazeno bude, bude dáno D, O, L; 25cenavit veèeøel | otveèeøel, veèeøal
D, O, L; 26mortem Domini smrt boí | smrt pána, smrt boí D, O, pánì L; donec dokud | donovad, a D, O, L; 27indigne neduostojnì | nehodnì, neduostojnì D, O, L.
G 4,12 EVOL 7/17 | 8/18: 1quanto tempore koliko èasuov| koliký èas, kolikého èasu D, jak
dlúhý èas O, kterak dlúhý èas L; nihil differt nic neodluènìjí jest | nic nenie promìnìn, nic
nenie rozjednán D, nic nenie rozdielu O, nic nenie rozdìlen L; 2sub tutoribus pod obraniteli |
pod poruèníky, pod pìstúny D, O, L; actoribus èiniteli | èinìníky, mistry D, O, obráncìmi L; ad
praefinitum do rozkázaného | vyrèeného, ujednaného D, uloeného O, L.
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E 1,1618 EVOL 10/25 | 74/152: 16gratias agens diek èinì | diek èinì, chválu vzdávaje D, dieky
èiniti O, dieky èinì L; memoria vestri faciens památku vai èinì | památku vai èinì, památku vás
èinì D, památku vai èinì O, L; 17vobis nám | vám, vám D, O, L; in agnitione eius ku poznánie
jeho | v rodu jeho, k jeho poznání D, O, L; 18inluminatos osvìcujíc | osvícené, osviecenie D, L,
osvìcujíce O; quae sit která jest | která by byla, která je D, O, L; vocationis povolání | zavolánie,
pozvánie D, povolánie O, L; gloriae chvály | slávy, chvály D, slávy O, L.
C 3, 17 EVOL 13/32 | 73/149: 17in opere v skutce | v diele, v skutku O, L; per ipsum skrze Jezu
Krista | skrze neò, skrzì nìho O, L.
1 Th 1,26 EVOL 14/34 | 97/212: 2pro omnibus vobis za vickny vás | za vecky vy, za vy za
vecky D, O, L; nostris vaich | naich, naich D, O, L; sine intermissione bez odpoèívanie | bez
pøìstávanie, bez pøestánie D, O, bez pøestávanie L; 3memores památlivi jsúc | pamatujíc, pomniece D,
pamatujíce O, L; operis úèinku | skutek, èiny D, skutek O, skutky L; laboris usilovánie | diela, úsilé D,
O, L; sustinentiae pøídrnosti | setrvalosti, èekánie D, O, zdrenie L; 5evangelium nostrum ètenie vae
| ètení nae, zvìstovánie ètenie D, O, ètenie L; in sermone v hlahole | v øìèi, v øeèi D, O, L; vobis
propter vos u vás pro nás i vás | u vás pro vás, mezi vámi pro vy D, O, mezi vámi pro vás L; 6et vos
imitatores následovníci | a vy následovníci, a vy následovníci D, O, L; Domini hospodina | pánì,
hospodina D, O, pána L; in tribulatione v zamúcení | v truchlosti, v núzi D, v zamúcení O, L.
Hb 9,1112 EVOL 40/81 | 100/221: 11per amplius et perfectius tabernaculum jièejie a dokonalejí chrám | více a dokonaleje v chrám, v prostranìjí i v svrchovanìjí stan O, irie dokonalejie L; 12vitulorum telcuov | telat, telecí O, býková L; introivit vel | vstúpil, vel jest O, vyel
jest L; in sancta v posvátnost vìènú | v posvátnost vìènú, v svatyni O, L; aeterna redemptione
inventa vykúpeniem nalezeným | spasenie nalezené, vìèné vykúpenie nalez O, ... nalezl L.
Ja 4,710 EVOL 78/162 | 89/192: 7fugiet odbìhne | uteèe, odstúpí D, uteèe O; 8purificate
ozdobte | zèise, èistá jmìjte D, oèiste O; duplices animo dvojím úmyslem | dvojím úmyslem,
jeto ste dvojitého úmysla D, dvojého úmysla O; 9miseri miserní | bídní, hubení D, biední O;
lugete et plorate plaète | lkajte, elejte D, lkajte O; in maerorem v alost | v truchlost, v pláè D, O;
10
humiliamini ponite sì | pokoøte sì, pokoøte sì D, O; in conspectu Domini pøed pánem |
v opatøenie pána, pøìd hospodinem D, pøìd oblièejem boím O.
1 J 2,18 EVOL 57/114 | 87/186: 1si quis peccaverit jestlie kto shøìí | aè kto høìil by, pakli
který shøeí LT, shøìí li kto O; advocatum øeèníka | pøímluvèího, øeèníka LT, pøímluvci O;
2
propitiatio pøímluvce | orodovník, slitovánie LT, O; 3cognovimus jsmy poznali | známy, známost
mámy LT, známe O; 5servat verbum chová slova | zachovává slova, chová slova LT, O; vere
vìru / vìrú? | vìrnì, vìrnì LT, O; perfecti fuerimus var. dokonáni budemy | dokonalí jsmy,
svrchovaní budem LT, dokonalí budem O; se in ipso manere sì v nìm pøìbývati | sì v Kristu
pøìbývati, e on v nìm pøìbývá LT, sì v nìm pøìbývati O; 8et in ipso et in vobis v nìm ale ne
v nás | v nìm ale ne v vás, i v nìm i u vás LT, i v nìm i v nás O; lucet svítí | nesvítí, svietí LT, O.
1 J 4,1116 EVOL 71/144 | 138/307: 11alterutrum jeden druhého vespolek | vespolek, jeden
druhého LT, O; 13in hoc intellegimus v tom poznávámy | na tom rozumímy, poznáváme LT, v tom
známe O; 15confessus fuerit vyznávati bude | vypravovati bude, vyzná LT, O; 16cognovimus et
credidimus (credimus var.) smy poznali i vìøímy lásce | vìøímy lásce a poznali smy lásku,
poznáváme a vìøímy milosti LT, sme poznali a vìøíme láscì O.
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3.2 Nìkolikeré opakování segmentù z knihy Sirach v Commune sanctorum se slovesnými
tvary protikladných èasù hlásí k rozdílné latinské pøedloze. Spolu s pøeklady bible se odchyluje
od vulgátního znìní v Sir 45, 3 a 6 (coram > coronam, iussit > iunxit?).
Sir 24,14 EVOL 126/273 | 128/279: 1laudabit (laudavit var.) chválila | chváliti bude, chváli O,
chváliti bude L; 2Altissimi najvyího | najvyího, vrchnieho O, najvyého L; in conspectu
v obezøìní | v obezøìní, v vidìní O, L; gloriabitur chválen bude | slaven bude, bude slavena O,
oslavena bude L; 3exaltabitur poccen bude | povýen bude, bude povýena O, L; 4benedicetur
poehnán bude | poehnán bude, bude blahoslavena O, bude poehnána L
Sir 44,27 EVOL 119/253 | 125/270: 27homines misericordiae milosrdenství | milost, lidi milosrdné
O, L; in oculis omnis carnis v opatøìní veho tìla | pøìd oèima pánì, pøed oèima velikého tvoru O, L.
Sir 45,2, 4, 6 EVOL 119/253 | 126/274: 2magnificavit eum in timore rozmnoil jej v bázni |
rozmnoil jej v bázni, vzpanil jeho hrózu O, vzvelebil jej v hruoze L; 4de omni carne ze veho tìla
| ze veho tìla, ze veho stvoøenie O, L; 6dedit illi coram praecepta (et var.) legem vitae et
disciplinae dal jemu pøikázaní a zákon ivota a posluenství | dal jemu srdce k pøikázaní a
k zákonu ivota i k posluenství, dal jemu srdce ku pøikázaní a zákon ivota i kázni O, L.
Sir 45,3 EVOL 119/253 | 125/270 | 126/274: glorificavit illum in conspectu regum oslavil jej
pøed krály | zvelebil jej v obezøìní králóv | oslavil jej v obezøení králóv, oslavil jeho pøed králi O,
L; iussit illi coram (coronam var.) populo suo (populi sui var.)  | dal jemu koronu slávy | spojil
jemu koronu lidu svého, a pøichýlil jemu korunu svého lidu O, ...u lida svého L; ostendit illi
gloriam suam ukázal jemu slávu |  | ukázal jemu slávu svú, ukázal jemu svú slávu O, L.
Sir 45,8 EVOL 119/253 | 125/270: testamentum zaloení | zákon, ustavenie O, svìdectvie L.
3.3 Textový vzorek paralelních míst, který dává k dispozici temporál a sanktorál, je bohatý
na lexikální rùznoètení a prozrazuje jimi mj. i vazbu na rùzné latinské variantní pøedlohy. Zdá se,
e temporální ètení si tu podrují více archaismù (srov. Mal 3, 14). Sanktorál se dùslednìji drí
stejného ekvivalentu za urèitý latinský výraz (forma podobnost Ph 2, 67; agnus beran Ap 5,
68). Je zøejmé, e poøadatel epitol tyto pasáe neporovnával, nesnail se je lexikálnì sjednotit,
ale pøi úpravì pøedlohy postupoval u kadé lekce samostatnì.
Mal 3,14 EVOL 2/4 | 104/226: preparabit viam proklestí cestu | pøipraví cestu, pøipraví cìstu
O, L; ante faciem pøed oblièejem mým | pøìd tváøí mú, pøede mnú O, pøed tváøí mú L; dominator
vladatel | pán, pán O, panovník L; testamenti svìdectvie | zákona, ustavenie O, svìdectvie L;
2
poterit cogitare mù pomnieti | bude moci mysliti, bude moci vymysliti O, bude moci mysliti L;
stabit ad videndum státi bude k vidìní | ostane k obezøìní, stane k vidìní O, L; ignis conflans
oheò vzdúcí | oheò rozdutý, oheò slévaje O, oheò pøìehuje L; 3conflans vzdýmaje | slévaje,
slévaje O, pøeehuje L; emundans èistì | èièuje, oèistije O, pøeèistije L; colabit (conflabit var.)
rozedme | slije, zcìdí O, pøecedí L; erunt Domino offerentes budú hospodinu nesúce | budú
pánu ofìrovati, budú hospodinu ofìrovati O, ofìrovati budú pánu; sacrificia in iustitia obìt
v pravdì | obìti v spravedlnosti, obìti spravedlnosti O, posvìceniny v spravedlnosti L; 4dies
saeculi dnové svìdèí | dnové svìta, den vìku O, dnové vìku L; anni antiqui léta dávná | léta
stará, stará léta O, L.
Ph 2,57 EVOL 44/88 | 116/248: 6in forma v postavì | v podobnosti, v podobenství D,
v tvárnosti O, v osobì L; rapinam lúpeem | draním, lúpeem D, O, L; arbitratus est chtìl dosíci
| poádal jest, nadál sì jest D, domnìl sì jest O, L; 7exinanivit sì poníil | sì poníil, sì pokoøil D,
sì jest zmaøil O, L; formam servi osobu sluební | podobnost sluebnièí, podobenstvie sluhy D,
tvárnost sluhy O, zpósob sluhy L; habitu zpósobem | odìvem, obcováním D, O, L.
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Ap 5,610 EVOL 57/115 | 118/251: 6throni stolice | thronu, stolicì O, tronu B; agnum beránka
| berana, beránek O, B; 8viginti quattuor ètrmezcítma | ètyøi a dvadseti, ètyømezidcietma D, O,
ètrmezdcietma B; coram agno pøed beranem | na tváøi své pøìd beranem, pøìd beránkem D, O, B;
citharas et fialas altáøe a húsle | húsle a píèalky, húslièky a zahrdlité bánì D, O, B; 9occisus es
zahuben jsi | zabit jsi, jsi zabit D, O, B; 10regnabunt (regnabimus var.) kralovati budú | kralovati
budem, budem kralovati D, O, B.
3.4 Text spoleèný pro temporál a Commune i pøes minimální rozsah a totonost v. 4 a 6
potvrzuje pøedpoklad, e tyto dvì skupiny perikop vycházejí z odliných pøedloh. V závislosti
na nich se v. 3 rozchází ve slovesných èasech a odlinì prezentuje subjekt slovesa firmabitur:
v první perikopì je vztaen k pøedchozímu neutru zdravie, ve druhé ke spojení blahoslavený
mu, které stojí v úvodu perikopy. Lekce v Commune pøináí významovì i formálnì pøesnìjí
pøeklad spojení aqua sapientiae salutaris (podobnì jako bible). V pøedloze pro pøeklad,
z nìho vyel temporální text, stál zøejmì gen. sg. salutis (chybnou interpretací zkratky pro adj.
salutaris ?), souøadnì pak pøipojený spojkou et k pøedchozímu genitivu sapientiae, jistì
i vlivem syntaktických vztahù v pøedchozí vìtì (panem vitae et intellectus).
Sir 15,3, 4, 6 EVOL 7/15 | 124/267: 3 cibabit (cibavit var.) nakrmil | nakrmí, nakrmil jest O, L;
aqua sapientiae salutaris vodú múdrosti a zdraví | vodú múdrosti spasení, vodú spasené múdrosti O, vodú múdrosti spasitedlnú L; potabit (potavit var.) napojil | napojí, napojil O, L; firmabitur potvrzeno bude | utvrzen bude, stvrdil sì O, utvrzen bude L.
3.5 Pøeklad votivních perikop je vzhledem k jejich paralelám v temporálu lexikálnì znaènì
odliný, ale pro existenci dvojí latinské pøedlohy tu chybìjí zøetelné dùkazy. Vztah k biblickým pøekladùm je kolísavý u obou oddílù. Vere 1 C 13,48, které jsou souèástí perikopy pro
nedìli pøedcházející Popeleèní støedì, jsou vzhledem k svému votivnímu protìjku a k biblickému pøekladu nápadné substantivy milost a køivda, které prozrazují starí pùvod textu, a
pøedevím archaickým ekvivalentem za lat. non aemulatur. Názor B. Ryby, e nenávidí zde
stojí chybnì místo nezávidí,38 lze vyvrátit odkazem na dalí starobylé doklady slovesa návidìti ve významu ,øevnit proti komu, árlit, soèit, nevrait na nìkoho, závidìt nìkomu (srov.
Staroèeský slovník s.v. návidìti 1).
Is 58,1011 EVOL 19/45 | 135/299: 10orietur zjeví sì | vynde, vzende D, L, vzejde O; in
tenebris ve tmách | v temnostech, ve tmách D, O, L; 11splendoribus svìtlostmi | bleskotí,
blýskotami D, O, L; liberabit vykúpí | vysvobodí, zprostí D, O, L; inriguus zplozená | vlaná,
vlhká D, O, vlaná L; fons aquarum studnice vod | studnì vod, studnicì vodná D, O, L; non
deficient nezbývají | nezahynú, nezhynú D, O, L.
1 C 12,711 EVOL 80/169 | 130/284: 7unicuique velikému | velikému vainci, kadému D, O,
L; ad utilitatem k uitku | k potøebnosti, k uitku D, O, L; 8sermo øìè | øìè, mluvenie D, O, øeè L;
9
sanitatum uzdravování | zdraví, uzdravenie D, O, uzdravovánie L; 10operatio virtutum úèinek
moci | uèinìní cnosti, divóv èinìnie D, O, L; genera linguarum rozliènost jazykóv | rozeznání
plod jazykù, rozliènost jazykuov D, O, L; interpretatio sermonum vykládaní øìèi | vypovìdìnie
kázni, vykládanie øeèí D, O, L; 11operatur zjednává | èiní, èiní D, O, L; unus atque idem jeden a tý
| jednostajný, jeden a tý D, O, L; prout vult jak chce | jak ráèí, jak chce D, O, L.
1 C 13,48 EVOL 17/41 | 132/289: 4caritas milost | láska, láska O, L; patiens pokorná |
pokorná, trpìlivá O, L; benigna milostivá | milostivá, dobrotivá O, L; non aemulatur nenávidí |
nehnìvá se, nezávidí O, L; 5non inritatur nedrání | nebývá zdránìna, nedrádí sì O, nepopuzuje se L; 6super iniquitatem køivdì | nad zlostí, zlosti O, nad zlostí L; 7suffert snese | snáí, trpí
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O, snáie L; sperat úfá | v nadìji má, sì nadìje O, L; sustinet strpie | zdruje, pokojnì èaká O, L;
8
excidit nesejde | nevytrhá sì, nevypadne O, L.
3.6 Úseky, které jsou spoleèné pro sanktorál a Commune, mírou shod svìdèí ve prospìch
domnìnky, e oba tyto oddíly mohly mít spoleèné východisko. Sanktorální text z 2 T podstoupil zøetelné inovace gramatické (náhrada latinské vazby ak. s inf. vedlejí vìtou obsahovou)
i lexikální (do vìzení za starí do okov). Obì perikopy z Hb shodnì uvádìjí pøeklad vycházející
z chybného ètení lat. abl. pl. escis (èteno jako 2. os. pl. estis), který implikuje chybnou interpretaci subjektu slovesa v následující vztané vìtì. Z lexikálních jednotlivostí tu za pozornost stojí
adj. památlivý (2 T 2, 810); jde o podobu ve staré èetinì jen øídce doloenou, v epitoláøi
olomouckém ovem opakovanì (srov StèS s.v. pamìtlivý a 1Th 1, 3, viz výe sub 3.1).
U substantiva obìt zaznamenáváme v instr. pl. jinak øídký o-kmenový tvar.
2 T 2,810 EVOL 111/238 | 124/266: 8memor esto památliv buï | památliv buï, pomni D,
vzpomínaj O, pamìtliv L; surrexisse e jest vstal | vstáti, vstave D, jen jest vstal O, e jest
vstal L; 9laboro usiluji | usiluji, praciji D, usiluji O, usiluje L; ad vincula do vìzení | do okov, do
okov D, O, L; 10ideo ale | ale vak, ale D, proto O, L; sustineo zdrím | trpi, trpím D, O, L.
Hb 13,916 EVOL 112/239 | 127/276: 9peregrinis pútnièím | pútnièím, neznámým D, pútnièím
(toèí neznámým) O, pútnièím L; stabiliri ustanoviti | ustaviti, ustanoviti D, O, L; non escis quae
non profuerunt nejste, kteøí neprospìli | nebuïte ti, jen neprospívají, ne jestojskú, jeto
nebylo prospìno D, ne krmìmi, kteréto neprospìjí O, ne krmìmi, kteréto sú neprospìly L;
ambulantibus in eis chodíce mezi nimi | chodíce mezi vámi, pøebývajícím v nich D, chodícím
v nich O, L; 10tabernaculo chrámu tìla | chrámu tìla, stanu tìlesnému D, O, L; 11extra castra pøìd
mìsty | pøìd mìsty, napøed stanóv D, vnì z stanoviè O, vnì stanovi L; 12extra portem za
branú | pøìd branú, pøed branú neb vraty D, vnì pøed branú O, L; passus est trpìl jest | trpìl jest,
umuèen jest D, O, L; 13inproperium zloøeèenství | utrpení, následovánie D, hanìnie O, L; 15fructum
labiorum ovoce rtù | ovoce rtù, uitek a plod rtuov D, uitek rtóv O, L; confitentium zpovídajících sì | vyznávajíc, chválejících D, vyznávajících O, L; 16hostiis promeretur obìtím odplacuje
| obìty ukrocen bývá, obìty bude za odplatu D, obìtmi zaslúen bývá O, L.
3.7 Votivní perikopa má ve srovnání se svou sanktorální paralelou výraznì odliný pøeklad
právì tìch latinských výrazù, kde se sanktorální a biblická verze sbliují. Ekvivalenty, v nich
se obì perikopy shodují, jsou naopak velmi odliné od slov z biblických pøekladù. Prùnikový
text je vak pøíli krátký na to, aby se z nìj dal vyvodit urèitìjí závìr jak o vztahu perikop
k pøekladu obou redakcí, tak o totonosti pøedlohy pro oba tyto oddíly epitoláøe.
Sir 24,1516 EVOL 114/244 | 131/286: 15similiter take | podobnì, take D, O, L; potestas moc
| moc, vládanie D, L vladenie O; 16radicavi plodila sem | èepovala sem, vzplozena jsem D, O, L;
honorificato poctivém | poctivém, cstném D, O, poctivém L; detentio zdrení | schování, zadrenie D, O, zdrenie L.
3.8 V ètveøici verù, která jako jediná spojuje tøi oddíly epitoláøe, tj. temporál, sanktorál a
votivní me, znovu nápadnì vystupují shody mezi perikopou sanktorální a votivní (srov. 3.7).
Na starí pùvod temporálního ètení, které je urèeno pro Kvìtnou nedìli, tzn. pøísluí k nejdùleitìjímu, protoe postnímu okruhu perikop, ukazují uité spojky a sloveso zvìstovati.
Ph 2,811 EVOL 44/88 | 116/248 | 131/285: 8autem ale | 0 | a, a D, O, L; crucis køíe | køíovéj |
køíovéj, køíovú D, køíì O, L; 10Iesu Jeíovo | Jeíe | Jeíe, Jezukristovo D, Jeíovo O,
Kristovo L; 11confiteatur zvìstoval by | zpovídal by | aby vypravoval, vyznal D, vyznával O, L;
quia nebo | e | e, e D, O, L; Dominus pán | pán | pán, hospodin D, pán O, L.
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3.9 Ve zmínìné jubilejní pøednáce J. Vaica konstatoval, e tak jako je Olomoucký evangeliáø kompilací z nìkolika zdrojù, i v epitolách lze pozorovati dvojí pøedlohu, nebo druhá
jejich èást, Proprium a Commune Sanctorum, s vìtí pøesností jazykovou a úchylkami textovými ve stejných perikopách zakládá se patrnì na jiném prameni.39 Na základì výe uvedeného
srovnání textových úsekù, které se v epitoláøi opakují, lze tuto domnìnku potvrdit (srov. 3.3,
3.4, 3.5) a zároveò upøesnit: i pro perikopy v rámci jednoho oddílu lze pøedpokládat rùzné
prameny, pravdìpodobnì i v závislosti na tom, k jakému okruhu liturgického roku perikopa
pøísluí a pro jakou kategorii dní (nedìlní, sváteèní, feriální) je urèena. Zároveò je vak nutno
vzít v úvahu, e lekce pro dùleitìjí dny byly zøejmì pro kazatele potøebnìjí, a proto èastìji
opisované, a tím i výrazovì obnovované. Èetná rùznoètení lze vysvìtlit variantní latinskou
pøedlohou; míra závislosti èeského textu na latinském znìní mùe být pak dána jednak omezenou jazykovou kompetencí autora pøekladu, nebo naopak snahou zùstat co nejvíc vìren originálu. Uvedená rùznoètení pøesvìdèivì dokládají, e Epitoláø olomoucký povstal nezávisle na
pøekladu celé bible do èetiny. Pøece vak  vzhledem k dobì vzniku rukopisu  je tøeba poèítat
s tím, e v perikopách se objeví lexikální èi gramatické shody s textem staroèeské bible. A
daleko podrobnìjí analýza mùe odhalit, zda urèitá skupina lekcí vykazuje tak nápadnou míru
shod, e nelze vylouèit urèitou souvislost s první èi druhou redakcí staroèeského biblického
pøekladu. Ale  jak opìt èteme u Vaici  jest obtíno jíti bezpeènì po stopách pùvodních
zdrojù, z nich E(vangeliáø) O(lomoucký) vznikl ....40
4. Jedna z cest, která by mohla alespoò smìøovat, kdy ne pøímo dovést k leckteré stopì
pùvodu epitoláøe, je zjitìní pøekladových ekvivalentù za frekventovanìjí biblická slova èi
slovní spojení, zvl. za ta, která mají povahu náboenských termínù. Je to cesta, která v bádání
o staroèeském pøekladu bible pøinesla ji mnohé ovoce, a u v pracích Vaicových, Rybových,
Kyasových nebo Vintrových.
4.1 V Epitoláøi olomouckém se tento postup ji jednou osvìdèil: V souvislosti s analýzou
staroèeských dokladù, které nemìl k dispozici F. V. Mare pøi rozboru písnì Hospodine, pomiluj ny, se ukázalo, e v naprosté vìtinì pøípadù (ètrnáctkrát) je latinské pax v perikopách
pøeloeno jako pokoj, jednou je uito ekvivalentu mír (ve spojení pax Dei Ph 4,7 EVOL 4/9) a
jednou pøekvapivì izn (ale buoh nadìje naplní vy vie radosti a zzizzny u víøe R 15,13 EVOL
2/3). Staroèeské pøeklady bible volí na tomto místì také výraz pokoj. Zde doloený význam ,ití
v pokoji (klidu, míru) je mono vidìt jako spojovací èlánek mezi staroslovìnským a staroèeským slovem izn.41 Tato epitola, urèená pro druhou adventní nedìli, se vyznaèuje i dalími
archaismy a nalézáme zde také ojedinìlý pøeklad zkazovati sì budu za latinské confitebor; jiné
perikopy v epitoláøi kladou za toto sloveso ekvivalenty zvìstovati, zpoviedati sì nebo vypravovati (celá trojice je zastoupena v opakovaném veri Ph 2,11, srov. výe 3.8).
4.2 Jako první výhodné východisko pro získání svìdectví o lexikálním svérázu a genetické
vícevrstevnosti textu Epitoláøe olomouckého se jeví latinské výrazy, jejich pøeklady byly
smìrodatné pro V. Kyase pøi analýze prvního èeského pøekladu bible. V následujícím srovnání
se soustøedíme jen na nìkolik lexémù, na jejich základì badatel identifikoval dva rùzné pùvodce epitol.42
4.2.1 Za subst. conversatio se ani na jednom místì Epitoláøe olomouckého neobjevuje
obcovánie nebo pøiebytek, co jsou ekvivalenty Dráïanské bible. Epitoláø tu ve shodì
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s prvním pøekladatelem volí substantivum verbale, ale od stejného slovesného základu jako
pøekladatel druhý, tj. pøìbývanie; v jednom pøípadì pak klade bydlenie (G 1, 13 EVOL 109/235).
4.2.2 Latinské ecclesia je ve vìtinì pøípadù pøekládáno jako kostel, ale ètení na Popeleèní
støedu, o nìm lze pøedpokládat, e vzhledem k významu toho dne v rámci liturgického roku
patøí k starí vrstvì perikop, uvádí výraz sòatek (Jl 2,16 EVOL 18/42). Stejný pøeklad èteme také
v perikopì pro støedu nedìle po Nanebevstoupení Pánì (Hb 2,12 EVOL 61/124), tedy opìt
v období liturgicky výraznì akcentovaném.
4.2.3 Ekvivalent dlúhost, které se v epitoláøi objeví tøikrát za lat. longanimitas, se shoduje
s øeením, které volil druhý pøekladatel biblických epitol. Ten, na rozdíl od prvního pøekladatele, jen uíval spojení dlúhé èakánie, si u tohoto latinského kompozita nebyl zøejmì jist
významem a snail se nìkdy napodobit slovotvornou strukturu latinského originálu pøekladem
dlúhomylenstvie nebo dobrodrustvie. Pùvodce perikopy na 14. nedìli po sv. Trojici si poèínal stejnì, rozhodl se vak pro sloeninu dlúhovìènost (G 5,22 EVOL 85/181).
4.2.4 V pøípadì lat. substantiva patientia se vedle vìtinové náhrady slovem pokora setkáme se dvìma výjimkami. První se nachází v bezprostøedním sousedství právì zmínìného
slova: ve výètu uitkù ducha tu po sobì následuje pokoj (pax), pokojnost (patientia), dlúhovìènost (G 5,22 EVOL 85/181). Tato perikopa má i dalí lexikální pozoruhodnosti: dokládá napø.
uití slovesa poádati v archaické imperfektivní platnosti (G 5,17)43 a lat. veneficia pøekládá
jako jedovactvie (G 5,20; první pøeklad bible volí èarovánie). Ke stejnému motivaènímu východisku se hlásí druhý ojedinìlý ekvivalent, a to pokoj v jedné lekci pro apotoly v Commune
sanctorum (EVOL 122/261) a také první pøekladatel biblických epitol svým výrazem pokojenstvie. Jeho pøekladatelský druh se drel ekvivalentu utrpenie.
4.2.5 Pøekladovou dvojici spasenie a zdravie za lat. salus, kterou má první pøeklad bible,
nalézáme i v epitoláøi; výraznì tu ovem pøevauje spasenie. Dvakrát se ale objeví ekvivalent
sláva, a to v sanktorálních perikopách pro den sv. Jana Køtitele (Is 49,6 EVOL 108/232) a pro den
Vech svatých (Ap 7,10 EVOL 118/252).
4.2.6 Dalí dva latinské výrazy jsou v epitoláøi nahrazovány pomocí jiných ekvivalentù,
ne které vystupují jako pøíznaèné pro oba nejstarí pøekladatele biblické. Za sloveso blasphemare tu stojí (po)rúhati (v bibli hanìti, láti proti potvoøovati, potvoru èiniti). Frekventované
adverbium invicem, pro nì má bible spojení v hromadu nebo mezi sobú, se v epitoláøi vyjadøuje bìnì spøekou vespolek. Jen jednou se objeví spojení rùzno povzdál, a to v prorocké
lekci pro sobotu pøed 4. postní nedìlí (Dn 13,51 EVOL 34/72).44 Dvakrát tu pak èteme adverbium
spoleènì (G 5, 17 EVOL 85/181; E 5,21 EVOL 91/197). A je opravdu jen náhoda, e jedno toto
vyboèení z vìtinového úzu (G 5, 17) se opìt váe na perikopu pro 14. nedìli po sv. Trojici, v ní
jsme ji výe (4.2.4) shledali i jiné pøekladové lexikální výjimeènosti?
5. Nekoneènì mnoho podobných a jiných otázek je moné si klást nad textem epitolní èásti
Lekcionáøe olomouckého a nìkteré snad najdou nakonec i odpovìï. Pøed osmdesáti lety byl
J. Vaica pøi své jubilejní pøednáce pøesvìdèen, e tato staroèeská památka rodu moravského
bude stále jetì pøedmìtem bedlivého studia a nejedné vìdecké diskuse. Mùj pøíspìvek byl
veden upøímnou snahou oivit obé.
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ZUM EPISTEL-TEIL
DES SOGENANNTEN OLMÜTZER LEKTIONARS (EVANGELIARS)
Zusammenfassung
In der Familie der alttschechischen Bibelübersetzungen stellt das sog. Olmützer Evangeliar
(richtiger Lektionar) aus dem J. 1421 die umfangreichste, und was seine Sprache betrifft, ganz
einzigartige Gesamtheit der Perikopen dar. Die Lesungen aus den Episteln wurden bis jetzt
nicht ausführlich untersucht. Im vorliegenden Artikel  nach kurzer Zusammenfassung der
sich mit der Handschrift M II 249 (bewahrt in der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von
Olmütz) befassenden Fachliteratur (1)  wird zuerst die Reihenfolge der Perikopen beschrieben
(2). Dann werden die paralellen Textabschnitte verglichen, und zwar nach ihrer Angehörigkeit
zu den einzelnen Gruppen der Perikopen (3). Schließlich werden die festgestellten alttschechischen Äquivalente der ausgewählten lateinischen Ausdrücke analysiert (4).
Translation © Milada Homolková, 2004
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O JEDNÉ UÈEBNICI PRO CIZINCE ZE 16. STOLETÍ
MARIE HÁDKOVÁ
Kníka v èeském a Nìmeckém jazyku sloená, kterak by Èech Nìmecky a Nìmec Èesky
èísti, psáti i mluviti uèiti se mìl je konverzaèní pøíruèka s morfologickým a foneticko-pravopisným úvodem sepsaná pøedevím pro potøeby tovaryù kupectví. Jejím autorem je, jak se lze
doèíst v Tobolkovì Knihopisu,1 Ondøej Klatovský z Dalmanhorstu, vlastním jménem imkoviè.
Narodil se v Klatovech, patrnì kolem roku 1504 a po absolvování tamní latinské koly odeel
studovat na praskou univerzitu, kde se stal v roce 1524 bakaláøem. Prostøednictvím Matoue
Kollina se dostal do blízkosti Jana starího z Hodìjova, do jeho básnického kruhu také náleel.
Podle Jireèka2 se obrátil k uèitelství hned po univerzitì a ji v roce 1530 vydal v Norimberku
rukovì k poètáøství Nové kníky vo poètech na cifry a na liny (znovu v roce 1558 v Praze).
Od roku 1545 uíval Ondøej imkoviè erbu Klatovských z Dalmanhorstu. Z hlediska míst
vydávání jeho kníky o èetinì je vak zejména významný rok 1547, kdy byl vypovìzen z Èech.
Stalo se tak v dùsledku jeho vystupování bìhem malkaldské války, kdy byl staromìstským
purkmistrem. Kdy nespokojený lid útoèil na radnici, ádal po stavech váleènou pomoc Praanùm. Dne 24. záøí 1547 (pøed 455 lety) mu byl povolen pobyt v Olomouci, kde patrnì r. 1551
zemøel. ivil se v této dobì výchovou a vyuèováním lechtické mládee.
Kolem autorství dvou nejstarích uèebnic èetiny pro cizince panují v literatuøe pochybnosti. Jde o výe ji uvedenou Kníku v èeském a nìmeckém jazyku sloené a spisek s ponìkud
výètovým názvem Nauèení krátké obojí øeèi,èesky a nìmecky uèiti se èísti i mluviti, Èechùm
nìmecky a Nìmcùm èesky. Zpráva o vlastnosti nìkterých liter, kterak ty v obojí øeèi ouplnì
vysloveny býti mají. Pøitom: Cesta z Prahy do Norimberka a do Vídnì. Ten poprvé vyel
v Plzni u Jana Pekka v roce 1531 a mìl 18 stran. Je, soudím, zajímavé, e za ivota Klatovského
tento spisek vyel v roce 1548, a to v Prostìjovì, tedy bìhem jeho olomouckého pùsobení.
Tobolka ve svém Knihopisu praví, e Jireèek bez dùvodù pøisuzuje Ondøeji Klatovskému
z Dalmanhorstu kromì Kníky v èeském a nìmeckém jazyku sloené té toto Nauèení krátké
obojí øeèi, a tento titul uvádí samostatnì, bez autora. Podobnì je pak uvádìno Nauèení
i v pøehledech uèebnic pro cizince. Domnívám se vak, e Jireèkovy závìry byly vcelku logické:
v obou spiscích se objevuje pouèení o vlastnosti nìkterých liter a zejména také Cesta z Prahy
do Norimberka a do Vídnì.
Nauèení se podobnì jako Kníka v èeském a nìmeckém jazyku tìilo velké popularitì.
Vycházelo a do konce 18. stol. Celkem je doloeno tøináct vydání (a na jednu výjimku výe
uvedenou 1548  Prostìjov) vechna v Èechách: 16551664 v Starém Mìstì Praském u Lidmily Sedlèanské, 1685 v Starém Mìstì Praském u Daniele Michálka, 1701 v Praze u Petra Antonína Benka, 1709 v Praze u dìdicùv Jeøábkových, 1709 opìt u Daniele Michálka, 1715 ji vydal asi
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Kapar Vusín, 1731 vyla v Litomìøicích u Frantika Jiøího Sokrochowskýho, 1764 u Karla
Jauernicha v Praze, 1783 v Praze. Jetì bývají uvádìna dvì sporná vydání, a to 1742 v Kutné
Hoøe  Tobolka ale tvrdí, e tam v té dobì ádná tiskárna nebyla  a jetì nìkdy ve 2. pol. 18.
stol. v Jindøichovì Hradci.
Aby bylo moné vyjádøit se k tìmto nejasnostem, musely by být podrobnì textologicky
prozkoumány oba materiály a stanoveny jejich vzájemné vztahy. Na tomto místì se vak omezuji jen na pøiblíení Kníky v èeském a nìmeckém jazyku a vycházím z textu vydaného
v Olomouci v roce 1641, tedy z posledního doloeného vydání.
Poprvé vyla Kníka v èeském a nìmeckém jazyku v Mením Mìstì Praském u Bartolomìje Netolického v roce 1540 a mìla 167 stran. Byla velice populární, a do poloviny 17. stol.
byla vydávána dosti èasto:
1551  opìt u Bartolomìje Netololického, 1564 v Holomúcy u Jana Güntera (188 stran),
1567  v Starém Mìstì Praském u Jiøíka Melantricha z Aventýnu (174 strany) a tamté v roce
1578, tamté (ale jen 151 stran) v 1590, 1595 na Starém Mìstì Praském u Daniela Adama z Veleslavína
a 1603 u jeho dìdicù. V Praze vyla naposledy nejspíe v roce 1631. V Olomouci byla pøíruèka
vydána hned dvakrát: 1614 u Jiøíka Handle (151 stran) a 1641 u Mikuláe Hradeckého (147 stran).
Bartolomìj Netolický, v jeho tiskárnì byla kniha poprvé vydána, je podle Petra Voita3
prvním tiskaøem v Èechách, který právì poèínaje rokem 1540 pouíval ve svých tiscích namísto
vabachu nové písmo zvané fraktura. Významné je také to, e v souvislosti s péèí dohliitelských institucí (katolické konzistoøe, praského purkmistra a konelù), k nim patøila i praská
univerzita, byl text pøehlédnut jejím rektorem, samozøejmì v roli cenzora.
Texty jednotlivých vydání se na první pohled lií pøítomností ilustrujících døevoøezù, renesanèních vlysù, vinìt, rùzných ozdùbek, jako jsou napøíklad pìti- a esticípé hvìzdièky.4 Døevoøezy
byly jen v prvních dvou vydáních  v roce 1540 ètyøi, v roce 1551 ji jen jeden døevoøez.
Kníka obsahuje, øeèeno velmi struènì, motivaèní prvky, gramatická doporuèení, vstupní
monologické texty vybrané ze svìtové literatury a urèené nejspíe k nácviku realizace èeských
hlásek. Nejvíce místa je vìnováno dialogùm, objevují se i popisy cest do zahranièí, a dokonce
i formy úøedních dokumentù psaných, napø. kvitance a zplnomocnìní.Ve je pøísnì dvojjazyèné, nìmecko-èeské nebo èesko-nìmecké, podle toho, kdo je tazatelem.
V úvodu je dialog Nìmce a Èecha vymezující cíle jazykového vyuèování, k nìmu se oba
mladíci pøipravují. Autor upozoròuje na rùzné výchozí pozice adepta podle mateøského jazyka
a èetinu v tomto místì srovnává s latinou.
Èech:

Zná-li litery vechny, které se v latinské øeèi uívají?

Nìmec:

Znám, vak jsem se nìkolik let uèil v latinské kole.

Èech:

To jest dobøe, daleko snáze bude se moci uèiti, znaje litery latinské.
Nebo ti, kteøí té známosti nemají, velmi tìce se èeské øeèi uèí.
Proto já tobì z latinských liter pøedepsaných ukái i èeského
jazyku litery i jich rozdíly, jeto jim snadnì porozumí.5

K velmi zajímavým èástem pøíruèky patøí bezesporu pasáe o regionálním rozliení (A)
a poètu (B) svìtových jazykù, v nich lze pozorovat podobnost s názory J. A. Komenského:
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(A)
Nìmec:

Èech:
(B)
Nìmec:
Èech:
Nìmec:
Èech:

Jest tak, e tìká promìnitedlnost jest tím, e podlé rozliènosti krajin jináè
a jináè lidé z obyèeje jazyk svùj nìmecký promìòují.
A kdy rakouské, slézské, bavorské, mienské, saské, nydrlandské, vábské
a jiných krajin øeèí etøí, vudy nìjakou promìnitedlnost a zvlátnost podlé zvyku vlasti najde. Pøi nìkterých pak rozdíl takový jest, e mnohý Nìmec Nìmci nerozumí.
Toliké i pøi mém jazyku èeském mnoho promìnitedlnosti a rozdílù nalezne, kteøí umìním vickni stieni býti nemohou.
Nebo v svìtì dva a sedmdesát jazykùv nalézáme, a ty vecky øeèi hrubé
jsou, jeto umìním a jinými správami stíeny býti nemohou. Krom tìchto tøí:
idovský, øecké a latinské (sic), ty své jisté správy a regule mají.
Umí-li také øecky neb idovsky?
Neumím ne latinì a nìmecky, a kdy se dobøe èesky nauèím, víc umìti
neádám.
Vak já také více umìní nepotøebuji. Kdy svùj jazyk èeský, k tomu nìmecký a latinský dobøe umìti budu, pøestanu na tom. A to pro tu pøíèinu, e
kdybych víc chtìl umìti, neli by pamìt má snésti mohla, tak bych naposledy ádné øeèi dokonale neumìl.

Rozmlouvající se dále vzájemnì upozoròují na typické chyby pøi postupném ovládání cizího jazyka, na nápadnosti v øeèi cizince. Èech se pøedevím zamìøuje na prezentaci tvarové
rozmanitosti:
Èech:

Jistì veliký rozdíl pøi tìchto artikulích se nachází, které, kdyby mimo
náleitost obyèejnou jináè mluvil, velmi erednì se mluví. A to poznávám
z vaí øeèi, kdy se Nìmec èesky uèí, jak velmi ohyzdnì podlé artikulù
mluví, jako takto: Mùj milý ena. Mùj, ten artikul k muskému pohlaví
se uívá, ale k enskému takto: Má milá paní.
Té také pøi vykládání a vynáení èeské i nìmecké øeèi velikou pilnost
a opatrnost pøi artikulích míti musí, aby ne vech artikulùv, kteøí se
v nìmèinì uívají, do èetiny kladl.

Dosti rozsáhlá èást je tvoøena èesko-nìmeckým pøedvedením textù pøisuzovaných alamounovi, Pythagorovi, Senekovi, Quintilianovi a Katonovi. Texty jsou vybrány tak, aby pøispívaly té k morálnímu rozvoji osobnosti. Jsou vesmìs orientovány proti typickým nevarùm
studentského ivota, zejména proti pití a zahálce. Na podobná témata rozmlouvají v dalích èástech Jan s Wolfem, Albrecht s Bohuslavem, Václav s Jaroslavem, ale i celé skupiny: Kapar, Divi
a jejich kamarádi. O vyuívání studijního èasu mluví áci i s mistrem. Tento rozhovor vak není
vìnován odborným tématùm, jako je tomu napø. v pozdìjím teyerovì áèkovi, který se
zamìøuje pøedevím na rodilé uivatele jazyka, a to na získávání kompetence v oblasti jazyka
psaného.V Kníce v èeském a nìmeckém jazyku je rozmluva s mistrem vìnována pouze vyuití
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volného èasu, uvolnìní z výuky. Mistr to umoòuje, ale doporuèuje, aby áci spolu konverzovali v jazyce cílovém. Ve zprávì o tomto dialogu áka s mistrem nacházím klíèové místo pro
potvrzení svého názoru, e Kníky byly adresovány hlavnì Nìmcùm uèícím se èesky.
Kapar:

Nue páni muí, slyte nyní toto potìení a mé legátství.
To dobøe znáte, e po netìstí bývá tìstí, po høímání a hromobití jasno.
Mnì se dobøe zdaøilo, pan mistr z velikého høímání a hnìvu dal nám odpovìd jasnou a dobrou.
A tuto zapovìd v tomto hraní nám dal: ádný z Nìmcùv nìmecky aby nemluvil, také jeden druhého aby etøil, aby koda ádnému se nestala.

Nejrozsáhlejí èást pøíruèky tvoøí realisticky vypadající záznamy konkrétních komunikaèních událostí (obchodování, maloobchod i velkoobchod, ubytování a stravování, volný èas 
lov apod.), s jasným vymezením pozice komunikantù, jejich rolí a vzájemných vztahù.
Takto jsou pøedstavovány komunikaèní normy ovlivòující úspìnost, napø. vliv hierarchického uspoøádání spoleènosti (sluhùm se tyká), enám v urèitém postavení vyká:
Pán:
Hausknechte, mùj milý bratøe, zùj mne z bot a vytøi mi je. Dám spropit.
Hausknecht: Rád já poslouím Vai milosti.
Pán:
Schovej mi meè, kuklici, kornì, uzdu i sedlo.
Paní hospodynì, prosím vás, schovejte mi pisací.
V této èásti se objevuje zajímavé slovo pisací. Nebylo mi jasné, o co jde, ale toto slovo
(s variantou bisací) má vak v èesko-nìmeckém slovníku Jungmann, ale jen s doklady právì
z Klatovského, kterého tedy nepochybnì excerpoval. A výraz pisací, v nìmeckém pøekladu
Satteltaschen znamená pøedmìt pøipomínající pøíruèní taku, aktovku.
Za zmínku jistì stojí i fakt, e se Klatovský neomezoval jen na mluvenou komunikaci, ale
zabýval se i psanými texty. Vybíral z pochopitelných dùvodù formálnì ustálené textové typy:
Já, Kornelius z N., mìtìnín mìsta N., známo èiním touto cedulí pøede vemi etc., jako mi
jest byl zùstal slovútný pan Wolff, mìtìnín mìsta N. v Èechách 1193 zlatých rejnských, kadý
zlatý po 15 pacích poèítajíc, krejcarùv 29 za sukna vedlé register aneb ultpryfu, e já,
svrchu jmenovaný Kornelius, od tého pana Wolffa summu napøed dotèenou vecku zouplna
a docela pøijal a z té touto kvitancí kvituji a propoutím ho sám od sebe i od svých dìdicùv
a budoucích nyní i na èasy budoucí a vìèné. Tomu na svìdomí a pro lepí jistotu sekrét svùj
vlastní k této ceduli a kvitancí sem pøitiskl, jen jest dána dobrovolnì etc.
V textu najdeme i náznak ceníku a kurzovního lístku, samozøejmì spolu s potøebnou jazykovou výbavou. Nechybí ani upozornìní na odlinosti kulturní v èásti, která je vìnována cestì
do Norimberka a do Vídnì:
Jan:
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A loní aty byly by mohly státi, ne nevím, kdy jsou se praly.
Vak cejcha na svrchní peøinì i na spodní velmi pinavá, prostìradlo,
cejky na podukách i na poltáøí zapinìné a hanba.

Petr:

A k tomu tak jsou oklivì smrdìly jakýms kyselým potem, e bych ta rád byl
na senì leel.
A kuchaøka tak bystøe ustlala i blechy vybrala, e jsem ji déle leeti nijak
nemohl.
Mùj milý Jene, to jest jetì dobøe, ale kdy do Nìmec aneb do Uher pøijede, najde lùe ustlané pod kobercem a aty velmi nièemné, v svrchní
peøinì tak mnoho peøí nebude, jako v té poduce.

Z textù Kníky bychom mohli samozøejmì citovat mnoství dalích zajímavostí a kuriozit,
pøípadnì se detailnìji zabývat nìkterým konkrétním jevem, a v budoucnu by jistì stálo za to
podrobit ji komplexnìjímu rozboru. V tomto informativním pøíspìvku mi vak lo pøedevím
o to, upozornit na tradici výuky èetiny jako cizího jazyka u nás.
POZNÁMKY
1
2
3
4
5

Tobolka, Z.: Knihopis èeských a slovenských tiskù. Praha 1950, s. 67.
Jireèek, J.: Rukovì k dìjinám literatury èeské. Praha 1875. S. 345346.
Voit, P.: Minulost praského knihtisku. Praha 1987. S. 31.
Tobolka, op. cit.
Zachováno kolísání, napø. stieni/ stíeny; dobová délka samohlásek, velká písmena, interpunkce.

ON A TEXTBOOK OF CZECH FOR FOREIGNERS (FROM THE 16TH CENTURY)
Summary
The article deals with the oldest textbooks of Czech for German speaking foreigners: Kníka v èeském a Nìmeckém jazyku sloená, kterak by Èech Nìmecky a Nìmec Èesky èísti, psáti
i mluviti uèiti se mì and Nauèení krátké obojí øeèi,èesky a nìmecky uèiti se èísti i mluviti,
Èechùm nìmecky a Nìmcùm èesky. Zpráva o vlastnosti nìkterých liter, kterak ty v obojí øeèi
ouplnì vysloveny býti mají. Pøitom: Cesta z Prahy do Norimberka a do Vídnì . According to
Z.Tobolka, in contrast with J. Jireèek, these books were written by two different authors.  The
author of this article is of the opinion, that they both were written by O. Klatovský  who was
undoubtedly the author of Kníka. This article does not solve this problem it just points to the
similarities of both these texts, analysing Kníka and appreciating its structure.
Translation © Marie Hádková, 2004
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 1  2004

VELEHRADSKÝ RODÁK JOSEF VALENTIN ZLOBICKÝ
A JEHO VÝZNAM PRO NÁRODNÍ OBROZENÍ
JANA PLESKALOVÁ, JARMILA VOJTOVÁ
Je obecnì pøijímáno, e J. V. Zlobický sehrál v poèátcích èeského národního obrození dùleitou roli. Tu mu pøiznávali jak jeho souèasníci, tak pozdìji vichni dobøí znalci obrozenské
problematiky. A dodnes se bez jeho jména neobejde ten, kdo chce vìrnì zachytit tehdejí
kulturní dìjiny habsburské monarchie, atmosféru spoleènosti usilující o povznesení èeského
jazyka, úsilí o doplnìní slovní zásoby, èeskou nauènou i literární produkci a poèátky výuky
èetiny. Prostudujeme-li vak pøíslunou odbornou literaturu podrobnìji, zjistíme, e v ní Zlobický èasto nebývá docenìn, ba dokonce e byl postupem doby zatlaèen do pozadí. O této
tendenci výmluvnì svìdèí fakt, e vìtina èeských encyklopedií a nauèných slovníkù 2. poloviny 20. stol. a øada publikací s tematikou národního obrození se o Zlobickém vùbec nezmiòují.
Pøestoe není pochyb, e jeho rozsáhlá rukopisná pozùstalost má pro dobu národního obrození, jeho jazyk a literaturu svou výpovìdní hodnotu, nebyla dosud zevrubnì prozkoumána. Do
konce 20. stol. byly Zlobickému vìnovány pouze dvì starí samostatné studie: Paterova (1908),
je uvádìla edici korespondence Zlobického s Dobrovským, a Jakubcova, uveøejnìná v r. 1909
v Listech filologických; ta zase byla vydanou korespondencí inspirována. V této souvislosti
nelze nepøipomenout, e o rok pozdìji, kdy uplynulo 100 let od jeho smrti, pøechází redakce
Listù filologických toto výroèí bez povimnutí. Pozdìjí práce ji nepøináejí nic nového a pøi
popisu období, v nìm il a pùsobil Zlobický, buï o nìm mlèí, nebo v rùzné míøe reprodukují
pøesné èi ménì pøesné údaje ze starí literatury (tj. z obou citovaných studií a literatury v nich
obsaené). Znamená to tedy, e uvedené téma je ji vyèerpáno? Ale pokusme se nejprve
ukázat, jak je J. V. Zlobický prezentován v dosavadní èeské nauèné literatuøe.
Hlavním zdrojem informací o tomto významném buditeli jsou publikace o vývoji èetiny,
díla vìnovaná jeho významným souèasníkùm, Dobrovskému aj., studie o konci 18. a zaèátku
19. stol., dìjiny èeské literatury a také nìkteré encyklopedie a nauèné slovníky. V tìchto pracích nacházíme následující charakteristiky: 1. (první) profesor èeského jazyka na vídeòské
univerzitì (od 1775), uèitel èetiny na C. k. tereziánské vojenské akademii ve Vídeòském Novém
Mìstì (od 1773); 2. úøední pøekladatel zákonù (pøedevím na základì svých funkcí na nejvyím justièním úøadì), ne vdy úspìný tvùrce právnické terminologie, cenzor èeských prací
a studií slavistických; 3. slavista a dobrý znalec èeského jazyka a literatury; 4. jeden z prvních
buditelù, vlivná osobnost té doby, která pìstuje èilé odborné styky s tehdejími uèenci slovanskými i nìmeckými, usiluje o povznesení èetiny a podle moností podporuje své krajany;
5. pilný sbìratel starých, zvlátì èeských rukopisù, knih, listin, lexikálního materiálu, majitel
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jedné z nejbohatích soukromých knihoven té doby, jen své sbírky ochotnì pùjèuje i jiným
badatelùm.  Nejèastìji bývá citován jako autor dopisù významným osobnostem a pøíjemce
jejich odpovìdí (zejména vydaná korespondence Zlobického s Dobrovským, Patera, 1908);
jeho korespondence poskytuje dùleité poznatky o dobì, stavu vìdìní, konkrétních významných osobnostech  i o Zlobickém samém.
Ale málo zatím víme o jeho konkrétní odborné èinnosti. Obvykle se tradují fakta známá
z jeho dopisù a starí literatury 18. stol. opøená o dílo Das gelehrte Oesterreich (de Luca, 1778,
I, 2, s. 289), v nìm Zlobický oficiálnì oznámil své odborné plány. Pøi mechanickém pøejímání
tìchto údajù se nìkdy stalo, e jeho zámìry byly zamìnìny za skuteèná díla (napø. Vlèek 1960,
s. 260, ve svých Dìjinách øadí mezi mluvnice dílem nesprávné a dílem zastaralé neexistující
èeskou gramatiku Zlobického). K tìmto omylùm a jejich opakování dochází proto, e Zlobického pozùstalost nebyla dosud dùkladnì prozkoumána a e ádnému z dìl, které mu bylo pøisuzováno, nebyla dosud vìnována soustavná pozornost. (Podle výe uvedených údajù chystal
úplnou èeskou mluvnici, úvod do èeské literatury, èeskou rukovì o spisovatelích, topografii
markrabství Moravského, dìjiny èeské øeèi, dìjiny èeské literatury, èesko-nìmecký slovník
(Jakubec, 1909, s. 123).
Teprve na konci 20. století, kdy dochází ke zvýenému zájmu o barokní období a poèátky
národního obrození, obrací se pozornost badatelù k dosud neprozkoumaným archivním pramenùm a mezi nimi i k rozsáhlé pozùstalosti J.V. Zlobického. Prvenství patøí vídeòské bohemistice, jmenovitì J. Vintrovi, profesoru vídeòské univerzity, který na konferenci vìnované 225.
výroèí zaloení bohemistiky na této univerzitì vyzvedl ve svém úvodním referátu (Vintr, 2000,
s. 1332) prvního profesora èeského jazyka a literatury J. V. Zlobického a upozornil na skuteènost, e dosud nebyl docenìn. Dalí bádání o této významné osobnosti u probíhá v rámci
èesko-rakouského projektu J. V. Zlobický a jeho význam jako iniciátora a zprostøedkovatele
èeských a slovanských studií v habsburské monarchii 18. století. Hlavním øeitelem je J. Vintr,
spoluøeiteli za Rakousko S. M. Newerkla a W. Reichel, za ÈR J. Pleskalová (garant projektu za
ÈR), J. Vojtová z Filozofické fakulty MU a V. Petrbok z Ústavu èeské literatury AV ÈR. Cílem
projektu je dùkladnì prozkoumat rozsáhlou pozùstalost Zlobického, vydat jeho zbývající rukopisnou korespondenci, doplnit dosavadní znalosti o jeho ivotì a díle, najít a v kontextu doby
zhodnotit jeho jazykovìdné rukopisné práce a poznámky, èeské pøeklady i dochované bohaté
sbírky lexikálního materiálu. Projekt zatím dospìl do své druhé poloviny. Dále se budeme
vìnovat výsledkùm naeho zkoumání v oblasti jazykovìdných zájmù Zlobického.
Jak ji bylo naznaèeno, jsou dosavadní informace o Zlobickém neúplné. Z jeho jazykovìdné èinnosti bývají nejèastìji zmiòovány právní pøeklady a doplòky ke slovníkùm, ale ná výzkum ukázal, e jeho pùsobení v této oblasti bylo daleko rozsáhlejí.
Na poèátku bylo nae bádání zamìøeno na Moravský zemský archiv v Brnì, kde ve fondu
G 11 je z vìtí èásti uchována Zlobického rukopisná pozùstalost. Z ní byl pro nás nejdùleitìjí
karton 899, obsahující jazykovìdné zápisky Zlobického. Tyto záznamy se nacházejí pøedevím
v následujících slokách: 14. Slovanská jazykovìda, 15. Èeská jazykovìda, 16. Dìjiny jazyka,
17. Pøísloví a poøekadla, 20. Astronomie (èeská jména hvìzd). Byly prozkoumány i dalí kartony,
ale ty obsahovaly jen listiny s tematikou pøevánì historickou. V dalí fázi výzkumu pøila na
øadu rukopisná pozùstalost (soupis pozùstalosti viz Køivský 1978) uloená v Praze v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví na Strahovì. Zde se jazykovìdné problematiky týká
zejména Zlobického autograf Böhmischer Dialekt a pojednání Slawische Sprachgeschichte
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pøisuzované M. imkovi (uloeno v pozùstalosti F. Durycha). Zvlátì pøínosné pak bylo pátrání v Knihovnì Národního muzea v Praze, kde jsme objevili exempláøe slovníkù ze Zlobického
pozùstalosti opatøené jeho pøípisy a doplòky.
Dalí zdroj informací o jeho èinnosti, zámìrech i názorech pøedstavovala publikovaná, ale
zejména doposud nepublikovaná rozsáhlá korespondence Zlobického s tehdejími významnými osobnostmi habsburské monarchie (napø. s J. Dobrovským, F. M. Pelclem, V. F. Durychem,
J. V. Monsem, J. P. Cerronim atd.). Pro jazykovìdu je zajímavá korespondence Zlobického
s Dobrovským (vydal A. Patera 1908), obsahující rozpravy o rùzných jazykovìdných otázkách, které oba pisatele zajímaly.
Poznámka: Z obsahu dopisù vyplývá, e Zlobický pùsobil jako prostøedník pøi pøedávání
dùleitých kulturních zpráv mezi Prahou a Vídní. Vekerá jeho rukopisná pozùstalost slouí
navíc jako cenný pramen poznání tehdejích zájmù o èetinu (postihuje té úlohu èeského
jazyka ve Vídni).
V této souvislosti je tøeba poznamenat, e vekerá korespondence Zlobického je psána
buï nìmecky, nebo latinsky. Podle rukopisných materiálù, je máme k dispozici, soudíme, e
mimo pøekladù spontánnì souvisle èesky nepsal (nenalezli jsme napø. ádný soukromý dopis èi
poznámky psané èesky).
Jazykovìdnou problematikou se Zlobický zabýval po celý ivot, co dokládají datace jednotlivých jeho zápiskù. Z objevených rukopisných materiálù a jeho korespondence vyplynuly
následující okruhy jeho odborných zájmù:
1. Zlobický znal vìtinu starích i soudobých èeských gramatik i slovníkù. O tom svìdèí
sloka Böhmische Sprachlehre (karton 899, fond G 11, MZA) s oddíly Böhmische Sprachlehren
a Böhmische Grammatiken und Sprachbücher, obsahující velké mnoství jeho zápiskù (v podobì kartotéèních lístkù) o rukopisných i titìných knihách a soupisy nejen gramatik a slovníkù, které vlastnil, ale i tìch, které ve svých sbírkách postrádal.
Zlobický si z nich vypisoval rùzné zajímavé údaje, které patrnì plánoval pouít pøi pøípravì
svých pøednáek na univerzitì. Mnoství excerpt, je se zachovalo, svìdèí o jeho obírném
pøehledu o odborné literatuøe (dokladem toho je i jeho rukopisný abecednì øazený Catalogus
librorum bohemicorum, uloený v Knihovnì Národního muzea pod sign. III A 2, obsahující
bibliografický popis více ne 1000 rùzných knih). Z jazykových publikací znal napø. dobøe tyto
èeské gramatiky: Nejedlého, Tomsovu, Pelclovu, Rosovu, Thámovu, i slovníky: Veleslavínùv,
Vusínùv, Wiedemannùv, Tomsùv, Rosùv, známo mu bylo samozøejmì té dílo Komenského,
Dobrovského aj. Nadto jako cenzorovi èeských knih se mu dostala do rukou vechna tehdy
vycházející hodnotnìjí díla. Vlastnil rozsáhlou knihovnu (F. Menèík, 1897, s. 81, uvádí na
základì soupisu, který poøídil J. Dobrovský, e v knihovnì Zlobického pøedstavují bohemika
374 poloek, èeské mluvnice a slovníky 78, rukopisy èeské øeèi se týkající 193 atd., celkem 1533
poloek týkajících se èetiny a ostatních jazykù, zejména slovanských). Jeho znalosti bohemistické literatury potvrzují, e byl velmi vzdìlaný a e se právem stal prvním profesorem èeského
jazyka na vídeòské univerzitì.
2. Jako zkuený a uznávaný pøekladatel shromaïoval ve, co pøispívalo ke zkvalitnìní jeho
pøekladù do èetiny (od r. 1776 pùsobil jako pøekladatel u nejvyího soudního dvora ve Vídni).
V Knihovnì Národního muzea jsou uloeny jeho èeské pøeklady nìmeckých právních spisù.
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Pro zkoumání a zhodnocení jazyka pøekladù jsme vybrali paralelní nìmecko-èeský text spisu
Práva veobecná nad provinìními, a jich trestmi, Vídeò 1787 (KNM sign. 6 A 42).
Zajímavé by bylo srovnání jazyka soudních pøekladù s jazykem jeho pøekladu Crantzovy
knihy Umìní babické (uloen v Knihovnì MZA pod signaturou XX m 20).
3. Zabýval se také studiem slovanských jazykù. Jeho zájem dokumentují zápisky zaznamenávající vývoj slovanských jazykù a slovanské dialekty (uloeny v MZA ve sloce Slawische
Sprache, karton 899, G 11) i hojné zmínky v korespondenci. V této souvislosti je zjiováno, zda
byl spoluautorem rukopisného textu Slawische Sprachgeschichte, jen byl prozatím pøipisován jeho vrstevníku M. imkovi. Tento dvanáctistránkový koncept zamýleného díla pojednává o klasifikaci Slovanù, jejich jazyce, náøeèích, historii atd.
4. K jeho celoivotním zálibám patøilo zaznamenávání èeských výrazù a snaha o roziøování
slovní zásoby èetiny. Pøi tvorbì nových slov byl pod vlivem Pohlovým a je známo, e nebyl
vdy úspìný. Hlavním jeho pøínosem jsou doplòky ke slovníkùm Tomsovu (F. J. Tomsa:
Wörterbuch der böhmisch-deutsch und lateinischen Sprache mit Zusätzen von Professor
Zlobický, Praha 1791  KNM, sign. 63 D 13) a Rosovu (V. J. Rosa: Thesaurus linguae Boëmicae
quadripartitus  tzv. muzejní opis, KNM  sign. IV E 11). Nejvíce pøípiskù obsahuje Tomsùv
slovník, celkem est set stran, je jsou pøivázány do stejnì rozsáhlého pùvodního slovníku
Tomsova.
Nejèastìji doplòuje slova, která ve slovnících scházejí, ke slovùm zaznamenaným pak pøipojuje slova odvozená, frazémy, doplòuje chybìjící významy, pøíklady na uití slova v daném
významu v typickém kontextu, koriguje chyby/pøepisy v pùvodním textu slovníku. Doplòky
získává jak z literatury odborné, náboenské i z beletrie, ale také z vlastních zkueností získaných pøi tlumoèení u soudu (patrnì pøímo ze spontánních projevù úèastníkù soudních pøí).
Z korespondence víme, e patrnì stejným zpùsobem doplòoval i slovníky Vusínùv a Thámùv. Tyto exempláøe se vak nedochovaly.
Pøejímání náøeèních prvkù (a lidových frazeologických obratù) do spisovného jazyka povaoval Zlobický za jeden z dùleitých zpùsobù, jak obohatit slovní zásobu. O jeho bohatých
sbírkách jazykového materiálu (jich rovnì vyuíval pøi doplòování slovníkù) se vak dovídáme jen zprostøedkovanì/nepøímo  ze zmínek v korespondenci, nedochovaly se (nebyly zatím
nalezeny). Svìdectvím o jejich existenci jsou hojné zápisy moravských náøeèních/lidových
slov a frazeologických obratù v ji zmiòovaných slovnících (v Tomsovì slovníku nacházíme
napø. tyto Zlobického pøípisy: ploka f. ist mährisch tìnice, morák, morka mährisch krocán,
kruák; u hesla mák pak doplnil: ani za mák udatnosti nemá).
(K Zlobického jazykovým sbírkám mìli pøístup J.Dobrovský i J. Jungmann, èerpali z nich
patrnì pøi sestavování svých prací  srov. hojné odkazy na Zlobického v Jungmannovì slovníku.)
Do naich bádání jsou zahrnuty i práce, o nich se domníváme (na základì odkazù a poznámek v odborné literatuøe i v rukopisných sbírkách), e se na nich Zlobický nìjakým zpùsobem
podílel. Jde zejména o dosud nevyøeenou otázku jeho spoluautorství na dílech M. imka
(Handbuch für einen Lehrer der böhmischen Literatur, Vídeò 1785), A. Spurného (Cvièení pro
schovance, Vídeò 1793  kapitola Zaèátkové èeského jazyku, s. 289372), na zmiòovaném
imkovì rukopisu Slawische Sprachgeschichte a rukopisném plánu nové èeské gramatiky
(uloen v MZA).
Ná projekt zatím dospìl do své druhé poloviny, tu budeme vìnovat dùkladnému zpraco56

vání shromádìného materiálu. Teprve po detailní analýze celé pozùstalosti budeme moci podat definitivní vestranné zhodnocení pøínosu Zlobického pro nae národní obrození. Výsledky naich bádání budou uveøejnìny v kniní publikaci v roce 2004. Vìøíme, e zpracování této
rozsáhlé pozùstalosti pøispìje k hlubímu poznání jedné etapy naich spoleèných (èesko-rakouských) dìjin.
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JOSEF VALENTIN ZLOBICKÝ, IN VELEHRAD GEBOREN,
UND SEIN BEITRAG FÜR DIE NATIONALE ERNEUERUNG
Zusammenfassung
Der Beitrag informiert über die Arbeitsergebnisse des tschechisch-österreichischen Kooperationsprojektes Josef Valentin Zlobický  seine Bedeutung als Initiator und Vermittler der
böhmischen und slawischen Studien in der Habsburgermonarchie des 18. Jahrhunderts. Der
erste Teil bietet einen Überblick über die Darstellung J. V. Zlobickýs in der bisherigen tschechischen Fachliteratur. Der zweite Teil ist den sprachwissenschaftlichen Interessen gewidmet,
die sich aus Zlobickýs umfangreichen handschriftlichem Nachlass, seiner Korrespondenz,
seinen Übersetzungen und sprachlichen Materialsammlungen erschließen lassen. Die endgültigen Forschungsergebnisse und eine umfassende Wertung von Zlobickýs Beitrag zu unserer
nationalen Wiedergeburt sollen in einer Buchpublikation dokumentiert werden, deren Erscheinen im Jahr 2004 vorgesehen ist.
Translation © Jarmila Vojtová, 2004
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VLASTNÍ JMÉNA V TEXTECH JANA ÈEPA
KAREL KOMÁREK
Mùj referát vychází ze známého faktu, e vìtina spisovatelù ve svých textech nevolí
vlastní jména náhodnì, nýbr naopak s nimi plánovitì pracuje. Nápadité uívání vlastních jmen
se dokonce povauje za projev vyí stylistické dovednosti èi kvality textu. Vlastní jména, a
u osobní, nebo místní, pak nejsou v umìleckých dílech pouze prostøedky usnadòující komunikaci, nýbr také organická souèást jejich obsahu a estetického úèinku. Spisovatel Jan Èep,
autor jednoho románu a devíti sbírek povídek a novel, byl za stylistické kvality svých textù
pozitivnì oceòován u od své první kníky Dvojí domov z roku 1926. Mým cílem bude zjistit,
nakolik také on vìdomì zacházel s vlastními jmény a jakým zpùsobem je zapojoval do celkového umìleckého vyznìní svých textù.
I ten, kdo nepíe beletrii, si mùe pøedstavit, e uití vlastního jména v textu se do jisté míry
podobá procesu jeho vzniku. Vysvìtlím proè. Kdy vlastní jméno vzniká, je jetì zøetelný motiv
jeho volby i vazba na obecné jméno, ze kterého je tvoøeno. Tak napø. pøi vzniku jména Bohuslav
mìl jeho dávný tvùrce jetì na mysli pùvodní apelativní sémantiku ten, kdo slaví Boha, a tato
sémantika mìla korespondovat s osobními vlastnostmi nositele jména. Jakmile se zaèalo jméno
uívat v komunikaci a dávat dalím osobám, vztah k pùvodní sémantice se vytratil: Bohuslav se
mohl jmenovat i nìkdo, kdo Boha neslaví, a jméno samo fungovalo pouze jako identifikaèní
znak jednotlivce, jako prostøedek k jeho oslovování. Kdy autor umìleckého textu vytváøí
postavu a volí pro ni jméno, pak jakoby znovu opakuje pojmenovací proces a dbá na to, aby
pùvodní význam jména byl v urèitém souladu s vlastnostmi postavy nebo pøinejmením aby
jim neodporoval. Nìkdy mùe pouít jméno jako slovní høíèku, která ilustruje roli dané postavy
v pøíbìhu. Konkrétnì øeèeno, mùe u jména vyuít buï jeho pùvodní apelativní sémantiku,
napø. kdy dá krejèímu jméno Nitka, nebo aspoò jeho referenci èili informace, které se nám pøi
daném jménu vybaví, napø. kdy postavì z urèitého regionu dá náøeènì zabarvené jméno.
Prózy Jana Èepa jsou z velké èásti autobiografické; pøíbìhy, které se v nich vyprávìjí, se
èasto detailnì shodují s autorovými záitky, co si mùeme ovìøit po pøeètení Èepových pamìtí
nazvaných Sestra úzkost. Øada postav Èepových povídek a novel mìla jistì vzory v lidech, se
kterými se autor v ivotì skuteènì setkal, a vìtina dìjù se odehrává v prostøedí, které mùeme
podle jasných náznakù ztotonit s Èepovým rodným krajem, konkrétnì s jeho rodnou obcí
Myslechovice u Litovle a s nìkolika pøilehlými vesnicemi. A snad byla tato autobiografiènost
a umístìní do konkrétní lokality pøíèinou, e Èep pracoval s vlastními jmény promylenì a
plánovitì. Na jedné stranì se jistì pokouel pouít vlastní jména k charakterizaci postav
i prostøedí; na druhé stranì ale musel zachovat fiktivní ráz textù a urèitá vlastní jména mìnit, aby
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nevyvolal negativní reakce ètenáøù. To se nicménì pøesto stalo: po vydání kníky Dvojí domov
se nìkteøí Èepovi spolurodáci v popisovaných postavách poznali a dotèenì si stìovali spisovatelovým rodièùm, jak to líèí Èepùv ivotopisec Mojmír Trávníèek v monografii nazvané Pou
a vyhnanství. V následujícím rozboru osobních i místních jmen z Èepových povídek a novel se
pokusíme ukázat souvislosti uitých jmen s konkrétními lidmi a lokalitami, které se staly inspirací pro jedno z nejpozoruhodnìjích dìl moderní èeské literatury.
Jak u bylo naznaèeno, naprostá vìtina postav Èepových próz jsou obyvatelé hanáckého
venkova zhruba v první tøetinì 20. století. Konzervativní a patriarchální ráz tohoto èasoprostoru, urèovaný pochopitelnì té náboenskými tradicemi, je zøetelnì ilustrován osobními jmény.
Je jistì logické, e øada Èepových postav nese køestní jméno podle církevního kalendáøe, který
byl tenkrát obecnì známìjí ne dnes. Jde o jména svìtcù, z nich nìkterá dnes u nejsou
v takové oblibì: je tu vícekrát nejen Anna, Aneka, Frantiek, Jakub, Josef, Marie, Matìj èi
Vojtìch, ale také Anastázie (v domácké podobì Stázka), Cecilie (Cilka), Cyril (jistì v souvislosti
s nárùstem cyrilometodìjského kultu v 19. století), Florián (podle patrona hasièù sv. Floriána,
kterému je mimochodem na Olomoucku zasvìceno nìkolik desítek kaplí), dále Frantika, Ignác,
Jeroným, Jiljí, Rajmund èi Silvestr. Lokalizaci na Moravu odpovídají i nìkteré domácké podoby
køestních jmen, napø. Francek nebo Marya. Lokální hanácké zabarvení má i vìtina uitých
pøíjmení, zejména typická l-ová pøíèestí Hradil, Nepustil, Spáèil, Zavadil, Zhánìl, Zlámal a dalí
podobná. Z nich nejèastìjí je pøíjmení Roubal (celkem u 13 postav) a Hrabal (u 9 postav).
Specifickým dùkazem lokální pøíslunosti pøíjmení Èepových postav mùe být návtìva høbitova
v obci Cholina, která sousedí s Èepovými rodnými Myslechovicemi a kde bývali pohøbíváni
myslechoviètí obèané: na zdejích hrobech se vícekrát vyskytují pøíjmení Èamek, Èep, Hrachovina a Vavrda, která spisovatel také èasto uíval (napø. pøíjmení Hrachovina u pìti postav).
Dále jsme øekli, e Èep musel osobní jména èasto mìnit, pokud nechtìl danou postavu
výslovnì ztotonit s jejím ijícím vzorem. Tam, kde jde o jména Èepových sousedù, sedlákù a
chalupníkù, nebude asi identifikace postav informaènì pøínosná. Jiná situace je ale u veøejných
èinitelù  knìí, profesorù, umìlcù a podobnì: tady mùe identifikace zajímat pøinejmením
spisovatelovy ivotopisce. Z mnoha postav tohoto okruhu upozorníme aspoò na básníka
Vojtu Vápeníka z novely Dìravý plá: ten je v textu líèen jako renomovaný autor, jeho básnì
se u dostaly i do èítanek, a zároveò jako náruivý milovník vína a en; je pravdìpodobné, e
vzorem této postavy je Vítìzslav Nezval, se kterým se Èep stýkal bìhem svého pùsobení
v Praze. Za pozornost stojí také jména hlavního hrdiny Èepových próz. Tento hrdina, který pod
rùznými jmény vystupuje v naprosté vìtinì Èepových povídek a novel, je evidentnì spisovatelùv autoportrét. Je to vdycky mu, který zakusí oputìní domova, vykoøenìní z rodného
prostøedí a deziluzi po opìtovném návratu  podobnì jako to ve svém ivotì zakusil sám Èep.
V nìkolika prvních povídkách  jetì jako chlapec  se tato postava jmenuje Jeník nebo
Vojtìch. V dalích prózách dostává rùzná jiná jména, mezi nimi té jméno Cyril Nedoma, které
mùe sugerovat jednak moravský pùvod, jednak ivotní osud toho, kdo opustil rodný kraj. Pro
zajímavost  jménem Cyril Nedoma bylo podepsáno nìkolik èlánkù v kontroverzním èasopise
Národní obnova v letech 19371938. Jejich autorem byl pochopitelnì Jan Èep, ale k jeho cti
budi øeèeno, e v nich nenapsal nic, za co by se musel po válce stydìt nebo zodpovídat. To u
pøecházíme k malé skupince tzv. mluvících jmen, kde Èep vyuil k charakterizaci postavy té
pùvodní apelativní sémantiku daného slova: kromì Cyrila Nedomy je to jetì holiè Josef Rypáèek z povídky Èlovìk na silnici, kterým pro toto smìné jméno pohrdali jeho sousedé a po60

tenciální zákazníci, nebo sedlák Hrabal z povídky Pøièinlivá rodina, jeho pøíjmení metaforicky
vyjadøuje jeho kardinální vlastnost  haminost, lakotu.
Podobné tendence, to znamená úmyslnou zámìnu jmen na jedné stranì a volbu jmen
s charakterizaèní funkcí na stranì druhé, pozorujeme také na uitých jménech místních. Jak je
známo, dìjitìm vìtiny Èepových próz je jeho rodná ves Myslechovice, dále sousední obec
Cholina, kde mìli Myslechoviètí farní kostel a kolu, pak nìkolik dalích okolních vesnic a
nedaleké mìsto Litovel. Jména tìchto obcí Jan Èep dùslednì mìní, ale pøi jejich popisu zpravidla uvede takové detaily, e se dá podle nich ono místo jednoznaènì identifikovat. Myslechovice mají v jeho prózách rùzná jména. Hned v úvodní povídce jeho prvotiny Dvojí domov jsou
to podobnì znìjící Mysletice. V jedné z dalích povídek nesou jméno Kozlovice, co je zase
jméno mluvící: povídka líèí bouølivou vesnickou tancovaèku, pøi které se pod bujarým veselím
skrývá tíha ivota a duevní prázdnota. Povídka konèí takto: A ty, poutníku, který jde do
svìta kolem chalup zaatých hluboko do zemì, viz kapky krve na kamení! A neposmívej se,
kdy ète: Osada: obec: Kozlovice. Ve tøech dalích povídkách jsou Myslechovice pojmenovány Pøísenice, ale ve vìtinì Èepových próz  poèínaje novelou Rozárka Lukáová z knihy
Vigilie (1928)  je pro nì ustáleno jméno Lípov. Farní ves Cholina je stabilnì jmenována jako
Habøiny; v textech ji poznáme podle novogotického mariánského kostela s nápisem Zdrávas,
Hvìzdo moøská, co dodnes odpovídá skuteènosti. Dále se v Èepových textech èasto vyskytuje místní jméno Hlubkov; je to obec, kde bydlí prarodièe hlavního hrdiny z matèiny strany.
Èep èasto popisuje pìí cestu z Lípova do Hlubkova, která vedla za lípovskými humny kolem
potoka, a tomuto popisu skuteènì odpovídá vesnice Kluzov, vzdálená asi 3 km od Myslechovic, roditì Èepovy matky. Pro mìsto Litovel, kde vystudoval gymnázium, pouívá Èep vude
jméno Sedmimostí: zase jméno mluvící, nebo ulicemi Litovle protéká nìkolik ramen øeky Moravy a mìsto je doslova protkáno mosty. A domnívám se, e mluvící jméno má i obec Vrahovice
z novely Jakub Kratochvíl: jestlie v ní stojí zámeèek se ètyømi vìièkami, jak se v novele píe,
pak jde o vesnici Chudobín asi 2 km od Myslechovic. V Chudobínì roku 1920 pøi zakládání
Církve èeskoslovenské dolo nìkolikrát k násilnostem a k fyzickému napadení katolických
knìí; jeden z nich byl doslova vyhnán z vesnice. U katolicky cítícího Èepa je docela pravdìpodobné, e jménem Vrahovice naráel na tyto otøesné události.  Kromì tìchto pseudonymù
se v Èepových textech samozøejmì vyskytují i taková místní jména, která se shodují se skuteèností: jde nejenom o Prahu a její ètvrti, kde se odehrává napø. novela Dìravý plá, ale i o
nìkolik hanáckých vesnic v okolí Èepova roditì: Savín, Slavìtín, Luká, Vojtìchov, Slatinice,
Plumlov.
Tímto rozborem jsem samozøejmì nemínil význam vlastních jmen v Èepových textech pøeceòovat; jsem si vìdom, e estetický úèinek díla se projeví i bez znalostí reálií, které jsme tu
sledovali. Na druhé stranì se snad podaøilo ukázat, e Èep zacházel s vlastními jmény vìdomì
a zároveò decentnì, e jejich charakterizaèní schopnost sice vyuíval, ale nepøehánìl ji do
samoúèelnosti, take stylová èistota a vyrovnanost jeho textù není tímto zpùsobem naruena.
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PROPER NAMES IN THE TEXTS BY JAN ÈEP
Summary
In his texts, Czech writer Jan Èep (19021974) thought out and planned using proper
names. His short stories and novellas are mostly authobiographical and set in his native village
in Central Moravia. That is why Èep changed personal and local proper names but his intention had always been that the proper names point to certain people and places. Choosing names,
Èep often used their original meaning (Hrabal = Greedy, the surname of a greedy farmer,
Sedmimostí = Seven Bridges  the name of a city in which several branches of the Morava river
meet).
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NÁZORY NA NEPLNOVÝZNAMOVÁ SLOVA
V MLUVNICKÝCH PRACÍCH FRANTIKA TRÁVNÍÈKA
A JEJICH SROVNÁNÍ S PØÍSTUPY V LINGVISTICKÝCH PRACÍCH
VZNIKLÝCH NA MORAVÌ V 60.  90. LETECH 20. STOLETÍ
IVANA KOLÁØOVÁ
Neplnovýznamovým slovním druhùm je vìnována pozornost v teoretických lingvistických pracích monografických i v èasopiseckých studiích zamìøených jak na souèasnou èetinu, tak na vývoj èeského jazyka a dùleité místo zaujímají výklady o nich také v mluvnických
pracích jazykovìdcù pùsobících na Moravì. Trávníèek hovoøí o slovnìdruhových pøechodech v øadì kapitol v Neslovesných vìtách v èetinì (1930) a v Mluvnici spisovné èetiny
(1949).1 Bauer ukazuje pøechod neplnovýznamových slovních druhù a citoslovcí ke spojkám,
ale také vznik spojek z plnovýznamových slov nebo ze slovních spojení a útvarù vìtné povahy
ve Vývoji èeského souvìtí (1960). Od 80. let 20. století se lingvisté vìnují stále více èásticím pøi
sledování vyjadøování komunikaèních funkcí výpovìdí, èásticím a spojkám pøi zkoumání konektorù v textu a jejich funkce (z lingvistù pùsobících na Moravì pøipomínáme napø. Grepla,
Karlíka, M. Komárka, Nekulu, pøipomínáme té jména praských lingvistek a lingvistù Danee, Hoffmannovou, O. Müllerovou). Pøesunu plnovýznamových slov do kategorie kontaktových a upozoròovacích èástic, popø. i citoslovcí2 se vìnují práce orientované na mluvené
projevy, a to i na projevy náøeèní (ipková, Michálková, Chloupek aj.). Ji u Trávníèka (1949)
nezùstávají stranou ani pøedloky a vývoj výrazù pøedlokové povahy, na které se zamìøuje
pøedevím M. Jelínek (1964).
Spojkám se Trávníèek vìnuje nejen v krátké pasái na posledních stránkách (1949, s. 842
845), ale také v kapitolách o jednotlivých slovních druzích a jejich syntaktických funkcích.
Uvádí i nìkolik pøíkladù, v nich ke spojkám pøela pùvodní substantiva. Vìtinou jsou to
spojky dnes ménì frekventované, napø. slovo tøeba, vyskytující se nejèastìji s pøíklonným -s,
-e, tj. v podobì spojek tøebas, tøebae (1949, s. 446), typických pro vedlejí vìty pøípustkové
(Trávníèek 1949, s. 99). Podle Bauera (1960) se slovo tøeba (ve starí podobì tøìba) do pøípustkového významu dostávalo nejprve v uití èlenském (Bauer 1960, s. 335). Ke spojkám podle
Bauera pøelo slovo tøeba a v nové èetinì. Také Kopeèný (1962) hovoøí o slovu tøeba jako
o výrazu s platností pùvodnì adverbiální.3 Cituje pøíklady, v nich tøebae, tøebas fungují jako
spojky: Kleknìme si sem, tøebae do snìhu (Kopeèný 1962, s. 250); Pøijdu, tøebae bude pret
(s. 251). Grepl a Karlík charakterizují slovo tøeba jako modální èástici (1998, s. 483) a tøebas,
tøebae jako spojky uvozující vìty pøípustkové (Grepl  Karlík 1998, s. 305306). Kromì toho
zvaují monost fungování slova tøeba(s) jako pøíslovce vyjadøujícího lhostejnost (Grepl 
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Karlík 1998, s. 305). Jak funkci modálního adverbia, tak funkci pøípustkové spojky pøipisují
slovu tøeba Kopeèný, aur a Polák (1980, s. 696697). Za spojku, která byla pùvodnì jmennou
vìtou, povauje Trávníèek div, resp. spojení div e. Významové posuny slova div vyvozuje
z jeho uití v souvìtí Tak utíkal, e div dechu popadal, tvoøeného podle jeho názoru pùvodnì
tøemi vìtami: Tak utíkal, e div, dechu popadal.Vìtu e div (e byl div) hodnotí jako pùvodní
úèinkovou vìtu jmennou, která postupnì ztrácela vìtnou povahu, splynula s tøetí vìtou ve
vìtu e div dechu popadal4 a spojení div e nabylo pøísloveèné platnosti synonymní s platností
slova sotva (1949, s. 8889). Trávníèek dokonce navrhuje, e by se mìlo psát dive, popø.
i divdiv, divdive (Trávníèek 1949, s. 89). Bauer (1960, s. 270272) ji hovoøí o výrazech div, div
e pouze jako o výrazech spojkových a o samotném slovì div píe jako o adverbiální souèásti
spojkového výrazu, která mùe podle nìj stát pøed spojkou i po ní (1960, s. 272).5 K adverbiální
platnosti slova div se pøiklánìjí i Kopeèný, aur a Polák (1980, s. 168). Ve Skladbì èetiny
Grepla a Karlíka (1998, s.) i døíve v Mluvnici èetiny 2 (1986, s. 227) jsou výrazy div e / dive
hodnoceny jako výrazy spojkové, homonymní s pøíslovci nebo èásticemi. Trávníèek si vímá
také jednoduché spojky buï, buïto (1949, s. 813), její pùvod z imperativu slovesa být vysvìtluje Bauer (1960, s. 9293). Ve spojku podle Bauera postupnì pøecházel imperativ slovesa být
jako slovesa sponového (Bauer 1960, s. 98). Signálem zmìny imperativu buï ve spojku bylo to,
e stálo i ve spojení se slovesným pøísudkem (Bauer 1960, s. 100; Kopeèný 1962, s. 250, s. 279).
Signálem pøechodu buï ve spojku je jeho výskyt ve vìtách s urèitými tvary slovesnými. Novì
vzniklá spojka buï (buï  buï) nahradila zaniklé spojky vyskytující se pøevánì v reduplikované
podobì leè  leè, libo  libo (Bauer 1960, s. 99). Dalí spojovací prostøedek slovesného pùvodu,
slovo by, charakterizuje Trávníèek jako výraz vzniklý spojením kondicionálu a pøíklonky -.
Zdùrazòuje, e i ve spojení s - je by stále kondicionálovým tvarem slovesa, nikoliv spojkou.
Uívání by v èistì spojkové platnosti povauje Trávníèek za chybné, neústrojné (Trávníèek
1949, s. 98). Bauer vak hovoøí pøímo o spojkovém uití slova by (tj. by, které bývá pøíklonným
- zesíleno; 1960, s. 326327). Kopeèný konstatuje, e v souèasné èetinì chápou uivatelé
jazyka slovo by jako výraz spojkové povahy synonymní napø. s tøebae, aèkoliv, pøipomíná
Trávníèkùv názor o neústrojnosti spojkového uití by. V souèasné dobì je slovo by ve
vìtinì pøípadù nahrazeno podmínkovou spojkou kdyby a je povaováno za výraz archaický
(té Grepl  Karlík 1998, s. 306).6 Na slovesný pùvod zøejmì ukazuje i spojka nech (Bauer 1960,
s. 100), tvoøící podle Chloupka (1958) ve východomoravských náøeèích ve spojeních nech 
nech, nech  nebo protìjek spojky a z jazyka spisovného. Výklady o sloených nepùvodních spojkách jestlie, tøebas, tøebae i jiných spojuje Trávníèek s kapitolami o ztrátì vìtné
platnosti (1949, s. 845). Detailní vysvìtlení nabízí Bauer (1960, s. 311312): -li jako pøíklonná
spojka se pøipojuje ke vem tvarùm slovesa být. Pokud spojila se s archaickým tvarem 3. osoby
jest, spojení jest + li ustrnulo (zøejmì z toho dùvodu, e jest ji bìný uivatel jazyka v dobì,
kdy spojky jestli, jestlie vznikaly, nevnímal pravdìpodobnì jako ivý slovesný tvar). Spojení
jest-li, jest-li,e tedy ztrácejí pùvodní vìtnou platnost a stávají se jedním slovem (Trávníèek
1949, s. 845; té aa 1958). Monosti výkladù o vývoji tìchto spojek dokumentuje Trávníèek
na výkladech o vedlejích vìtách (1949, s. 94, s. 102, s. 141). Na vedlejích vìtách úèinkových
a následkových ukazuje Trávníèek také fungování spojky take, cituje vìty Poranil si jedno
oko, take na nì patnì vidí; Je nemocen, take nepøijde (1949, s. 8889). Kopeèný, aur a Polák
vysvìtlují toto slovo jako spøekové spojení pøíslovce tak v hlavní vìtì a spojky e ve vìtì
vedlejí úèinkové (1980, s. 643).7
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Trávníèek nazývá spojky a èástice mluvnickými èástmi vìty, které plní svou funkci pøi
utváøení nikoliv obsahové, ale výrazové stránky vìty (Trávníèek 1949, s. 181 n.). Mluvnický
úkon èástic je podle Trávníèka uvozovací, èástice pøedevím urèují ráz vìty/výpovìdi, proto
se jimi od 80. let zabývají studie a syntaktické práce orientované na výpovìdní modalitu a
komunikaèní funkce výpovìdi. Trávníèek doporuèuje odliování èástic: obsahových a citových a citoslovných (z výkladu vyplývá, e je povauje za homonymní s citoslovci). Obsahové
èástice podle Trávníèka naznaèují obsah vìt (ké, -li, zda, zdali/zdalipak; 1949, s. 846), citové
naznaèují citový ráz vìt (co, co, copak, zdalipak), stejnì jako èástice citoslovné: nue, s chutí
do toho! (Trávníèek 1949, s. 316, s. 319, s. 840, s. 846). Ze srovnání Trávníèkových výkladù
s analýzou Nekuly v Pøíruèní mluvnici èetiny (1996, s. 358367) vyplývá, e v souèasné dobì
je klasifikace èástic mnohem detailnìjí (srov. Mluvnice èetiny 2 1986, s. 228238).8 Také se
ukazuje, e øadu výrazù, které Mluvnice èetiny 2 a Nekula v Pøíruèní mluvnici èetiny hodnotí
jako èástice, Trávníèek klasifikoval jako pøíslovce. Nekula rozdìluje èástice na modální, intenzifikaèní, vytýkací, modifikaèní, odpovìïové, pøací a negaèní, vìtná adverbia. K modálním
èásticím øadí Nekula napø. výrazy asi, snad, nejspí, moná, zajisté (1996, s. 359), z nich Trávníèek napø. slova moná (1949, s. 819), zajisté (1949, s. 817) povauje za pøíslovce. Kopeèný
navrhuje øadit výrazy jistì, patrnì, tøebas, zøejmì, asi, snad, sotva
do zvlátní skupiny
modálních slov (uívá i termínu modální slovce, srov. Kopeèný 1962 s. 90). Také Grepl a Karlík
(1998, s. 483) je øadí bezvýhradnì k èásticím. Za výrazy èásticové povahy povaují Grepl a
Karlík i Mluvnice èetiny 2 (1986, s. 233) tzv. pokleslé slovesné vìty myslím, tuím, hádám,
doufám aj., Trávníèkem charakterizované jako pøíslovce (1949, s. 140). Jako výrazy s povahou
modálních èástic hodnotí Grepl a Karlík i ustálená vìtná spojení jak to vypadá, zdá se, e; jak se
zdá (1998, s. 482483); to si pi, dám za to krk, e; nic bych za to nedal, e (Grepl  Karlík 1998,
s. 480). Intenzifikaèní èástice jsou v pojetí Nekuly èasto homonymní s mìrovými adverbii (1996,
s. 359360). K vytýkacím èásticím (s. 362363) se podle Nekuly poèítají napø. i výrazy teprve,
u, zpøesòující pøísloveèné urèení èasu (Teprve Harald mi ukázal, jak se to dìlá; Z lázní pøijela u
ve ètvrtek apod.). Miroslav Komárek (1979) charakterizuje teprve, ji jako tzv. partikule endocentrické. Ve velké skupinì modifikaèních èástic (Nekula 1996, s. 362364) opìt nacházíme slova,
která Trávníèek hodnotil jako pøíslovce (vlastnì, zrovna, srov. Trávníèek 1949, s. 821), stejnì tak
ve skupinì èástic odpovìïových a negaèních (Nekula 1996, s. 365366; Trávníèek 1949, s.
821n.). Èástice, které Nekula øadí k pøacím (ké, kdyby, kdyby tak, a, nech aj.; Nekula 1996, s.
366), by vìtinou odpovídaly nìkterým z tìch, které Trávníèek hodnotil jako obsahové (naznaèující ráz vìty; srov. Trávníèek 1949, s. 846). V závìru kapitoly o èásticích vìnuje Nekula pozornost
tzv. vìtným adverbiím (s. 366367): urèují ráz celé vìty, nelze se na nì ptát, nelze je negovat. Tyto
vlastnosti je sbliují s èásticemi. Zabýval se jimi mj. té aa (1979, s. 135138), a to jako prostøedky podílejícími se na vyjadøování postoje mluvèího k propoziènímu obsahu výpovìdi.
Delí pasáe jsou v Trávníèkovì Mluvnici spisovné èetiny vìnovány citové funkci
deiktických výrazù to, ono (1949, s. 530 n.). U vìt To prí; Má ty to tìstí; Vám se to smìje.
Trávníèek konstatuje, e to zøetelnì není podmìtem ani jinou obsahovou èástí vìty, ale je
èástí mluvnickou (1949, s. 532). Také u vìt To jsme si dali! To jsme se nasmáli! je podle Trávníèka zøejmé, e to není podmìtem (1949, s. 532). Ovem mùeme namítat, e v urèitém kontextu by
bylo moné chápat slovo to v tìchto vìtách jako zájmeno, popø. i jako pøíslovce intenzifikaèní
(Tolik jsme se nasmáli). V souvìtí To je vidìt, jak je s hospodyní spøeen. bychom dnes zøejmì
to chápali jako referenèní zájmeno vztahující se k závislé vìtì. Ve vìtách To nejde./ Nejde to.
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(Trávníèek 1930, s. 149150) nazývá Trávníèek slovo to bezbarvým, spíe èásticí, dnes bychom v nìm zøejmì vidìli skuteèné deiktické zájmeno odkazující na obsah pøedchozího textu.
Ve vìtì To se podívejme! (Trávníèek 1949, s. 533) mùeme to povaovat za èástici zprostøedkovávající návaznost na pøedchozí text, ale také za zájmeno tvoøící vlastnì vazbu slovesa podívat
se a nahrazující pøedlokový pád na to: To se podívejme! / Na to se podívejme! Pasáe o posunu významu slova to se objevují i u dalích lingvistù. Trávníèek sám neopomíjí výroky typu
v hodinách to hrklo (Trávníèek 1949, s. 8, s. 1112) a charakterizuje tyto vìty jako bezpodmìtové. Stejný názor vyslovuje i Kopeèný (1962, s. 322323). Ani jeden z nich vak neøíká pøímo,
zda slovo to je zájmenem nebo za èásticí (té K. Komárek 1994, s. 25). Krobotová povauje to ve
vìtì Vechno se to kácelo dolù za èástici (1994, s. 2930). Grepl a Karlík oznaèují tyto vìty
pojmenovávající dìje probíhající v neivých organismech (Grepl  Karlík 1998, s. 233; 1992, s.
175); øíkají, e tyto procesy mají skrytého, neurèitého pùvodce, který bývá vyjádøen slovem
to èásticové povahy (Grepl  Karlík 1992, s. 175). Vìtami se slovem to, které oznaèuje skrytého, neurèitého pùvodce, popø. nespecifikovanou ivotní sílu (ipková 1993, s. 43), se zabývají pøedevím práce náøeèní. ipková ukazuje, e paralelnì jsou uívány jako vìty se slovem to
tzv. expletivním (Encyklopedický slovník èetiny 2002), tak vìty bez tohoto výrazu: noho mo
to hotrhlo (Hrochov, okr. Prostìjov); potom jo zhróilo (ebìtín, okr. Brno-mìsto; cituje ipková 1993, s. 43). Michálková povauje to v takových vìtách za deiktické citoslovce (1961, s.
106), stejnì jako F. Trávníèek (1949, s. 533 n.; 1930, napø. s. 13, s. 135136). Ovem Trávníèek
povauje slovo to za citoslovce i ve výroku, v nìm bychom je dnes chápali jako syntaktický
podmìt, popø. jako to v pøívlastkové pozici: Aj, to miesto, kde poloili jeho (1930, s. 135).
Ukazuje se tedy, e v øadì pøípadù, v nich to neplnilo funkci vìtného èlene, se Trávníèek
pøiklánìl k platnosti citosloveèné a pozdìji stejný názor zastávala Michálková (1961).9 V souèasné dobì je slovo to ve spojeních typu to prí, to jsme se nasmáli povaováno vìtinou za
èástici, stejnì jako expletivní to oznaèující skrytého konatele, nespecifikovanou sílu.10
Pomìrnì rozsáhlou kapitolu vìnuje Trávníèek pøedlokám (1949, s. 615688). Rozliuje
dùslednì pøedloky pùvodní a nepùvodní (s. 618). Upozoròuje, e nìkteré pøedloky (vedle,
kolem ) mívají té funkci pøíslovcí, explicitnì vak nevyslovuje, zda vznikla pøedloka
z pøíslovce, nebo naopak (1949, s. 618619). Trávníèek uvádí nejen nepùvodní pøedloky vyjadøující prostorové vztahy (kolem, prostøed, uprostøed, krajem  napø. krajem lesa, s. 619) a
jednoslovné pøedloky vzniklé ustrnutím abstraktního substantiva následkem, vlivem, nákladem, bìhem (s. 620). Za nepùvodní pøedloky povauje té ustálené víceslovné výrazy
v dùsledku, na základì, s pomocí. Jejich uívání vak povauje za neústrojné (1949, s. 620). Ve
2. polovinì 20. století se nepùvodní (nevlastní, sekundární pøedloky) staly jedním z hlavních
badatelských zájmù M. Jelínka. Ten vysvìtluje vznik a vývoj nových výrazù schopných vyjadøovat pregnantnì vztahy mezi vìtnými èleny zvlátì ve stylu odborném (1964, s. 120) jako
dùsledek komunikaèních potøeb, ukazuje, e nepùvodní pøedloky mívají funkci intelektualizaèní a kondenzaèní (s. 120121). Zvauje také kritérium, podle kterého mohou být pøiøazovány do
slovnìdruhové tøídy pøedloek víceslovné (vìtinou frazeologizované) výrazy s pøedlokovou
funkcí. Za dùleitá hlediska povauje ustálenost výskytu a monost nahradit nový výraz pøedlokové povahy (1964, s. 122, s. 123 n.) pøedlokou pùvodní nebo starí nepùvodní pøedlokou. U øady výrazù s pøedlokovou funkcí tedy Jelínek zachovává termín výraz pøedlokové
povahy, a nehovoøí pøímo o nové nepùvodní (sekundární) pøedloce (napø. u výrazù v souladu
s, souhlasnì s, ve spojitosti s, s ohledem na ). Na s. 124129 pak Jelínek klasifikuje výrazy
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pøedlokové povahy podle významových vztahù, které vyjadøují. V Pøíruèní mluvnici èetiny
(1996, s. 346349) jsou k nepùvodním pøedlokám øazeny i nìkteré ustrnulé pøechodníky poèínaje (+ instrumentál) / poèínaje od, poèínajíc (+ instrumentál) / poèínajíc od (1996, s. 348).
Trávníèek neopomíjí pøípady, v nich nepøecházejí plnovýznamová slova k neplnovýznamovým, ale stávají se pouhou souèástí slova jiného  plnovýznamového. Tak je tomu u výrazù
bùhvíkdo, bùhvíco, kdovíco, nevímkdo, nevímco, nevímkterý apod. Podle Trávníèka se u nich
zmìnila v pøedponu øídící vìta v souvìtí (1949, s. 556557). Èásti slov bùhví-, kdoví-, nevímcharakterizuje Trávníèek jako pøedpony. V 70. letech vìnoval tomuto typu slov pozornost M.
Komárek. Øadí výrazy bùhvíkdo, kdovíkdo, èertvíkdo, bùhvíkde, kdovíkam aj. (1978, tabulky
na s. 11  13) k indefinitùm (1978, s. 67). Komárek upozoròuje na konkrétních pøíkladech, e
grafická podoba tìchto výrazù jetì není ustálená: je moné psát bùhví i bùh ví, kdoví i kdo ví,
nevímkdo i nevím kdo , uití ustrnulé formy (tj. psané vcelku) je vázáno jen na nìkteré
gramatické formy (uíváme nevímkdo, ale ne nevíkdo). Nezvauje jako Trávníèek, zda první
èást tìchto deiktických slov je pøedponou, nebo zda ji máme chápat jako plnovýznamovou èást
spøekové sloeniny. Slovnìdruhovou platnost tìchto výrazù posuzují Trávníèek (1949, s.
556558) i Komárek (s. 1213) podle poslední èásti, tj. bùhvíkdo, bùhvíco jsou zájmena, kdovíkde, nevímkde pøíslovce apod. Autoøi Mluvnice èetiny 2 hovoøí také o modální funkci prvních
komponentù kdoví, bùhví; jako samostatná slova je povaují za modální èástice (1986, s. 233).
Uití výrazù nevímkdo, nevímco, popø. i v jiných gramatických formách nevímkomu, nevímèemu, kdovíkomu aj. mùe také signalizovat negativní postoje mluvèího k obsahu výpovìdi,
popø. nezájem mluvèího o upøesnìní obsahu, srov.: No a tak sem jsem se tedy dostal na ten
zaslouený nebo nevímjaký odpoèinek; ona je nevímvodkaï, ale ne moc zdaleka, proto nemá
koleje ; dìcka tady poslouchají já nevímco vecko (výroky z pøepsaných mluvených textù).
Vysvìtlení Trávníèka ukazují, e jedním z dùleitých momentù vedoucím k slovnìdruhovým
posunùm mohla být zmìna grafické, popø. i zvukové podoby slova. Ta je èasto dùsledkem
zmìny v chápání významu a funkce slova, popø. skupiny slov, zejména oslabení pùvodního
vìcného významu (napø. u slova div) nebo funkce (napø. u imperativu buï), oslabení povìdomí o struktuøe slovního spojení/vìty (napø. u slov jestlie, nevímkdo). Pøi srovnání výkladù
v pracích Trávníèka, popø. i Kopeèného a v pracích 80. a 90. let (Grepl  Karlík, Nekula) jsou
zøejmé rozdíly v pøístupu k interpretaci nìkterých slovních druhù, pøedevím k èásticím, nebo
pøíslovcím. Souvisejí zøejmì s kritérii interpretace: v souèasné dobì je stále více kladen dùraz
na zámìr mluvèího pøi uití konkrétních výrazù. Výrazy moná, tøeba, zajisté aj., které Trávníèek
hodnotí jako pøíslovce, mají pøedevím podíl na vyjádøení jistotních postojù v komunikaci.
Tato charakteristika je v souèasné dobì pøisuzována èásticím. Trávníèek jim pøisuzuje urèité
vìtnìèlenské funkce, napø. Nekula upozoròuje, e modifikují platnost celé vìty, co je vlastnost
právì èástic. Na výkladech o spojkách a pøedlokách je vak zøejmé, e názory Trávníèka se
staly východiskem pro lingvistické práce od 60. let do souèasnosti. Èerpají z nich i práce
zabývající se funkcí slov ve výpovìdích náøeèních textech.
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POZNÁMKY
1 Výklady v Mluvnici spisovné èetiny z r. 1949 (viz Literatura) povaujeme pro tuto sta za výchozí.
2 Citoslovcím a pøechodu plnovýznamových slov do slovnìdruhové skupiny citoslovcí v této stati speciální pozornost nevìnujeme. Podle Mluvnice èetiny 2 nejsou slovním druhem nesamostatným jako
pøedloky, spojky a èástice, ale slovy speciálními (1986, s. 24); tvoøí samostatné, rudimentární nevìtné
výpovìdi (Mluvnice èetiny 2 1986, s. 239) .
3 Podle Kopeèného mùe adverbium tøeba udávat tzv. èlenskou modalitu, pøimyká-li se k jinému vìtnému
èlenu ne k pøísudku (srov. sednìte si tøebas na lavici), nebo vìtnou, pøísudkovou (tøeba leí, srov.
Kopeèný 1962, s. 90, s. 113). Mùe fungovat také jako vytýkací modální slovo ve spojení tøeba i
(Kopeèný 1962, s. 288).
4 Signálem tohoto splynutí je zøejmì ztráta interpunkèní èárky.
5 Bauer podotýká, e slovo div bez spojky nezachytil. Kopeèný (1962, s. 208, s. 269) uvádí výskyt slova
div ve vìtách tzv. doplòkovì urèovacích: jednou pøila za mnou, div nebreèela.
6 I Grepl a Karlík povaují by za spojku.
7 Trávníèek uvádí souvìtí upadl, tak tak, e se nezabil, v nìm tak tak oznaèuje jako vìtu jmennou a
postupnì splynulo se spojkou e v následující vìtì; vznikl výraz taktake s pøísloveèným významem,
který vak významovì s dùsledkovou spojkou take v citovaných vìtách nesouvisí.
8 Mluvnici èetiny 2 jsou èástice rozdìleny na apelové (tázací, ádací, pøací, pøesvìdèovací, ujiovací,
odporovací, èástice signalizující výhrùku, výtku), hodnotící (modalitní, srovnávací, rektifikaènì hodnotící, pøedpokladovì hodnotící, mìrovì hodnotící, zdùrazòovací), emocionální a èástice strukturující
text.
9 Zevrubnou pozornost slovu to vìnuje milauer (1947, s. 2931).
10 Domníváme se vak, e i v rùzném uití slova to jako výrazu expletivního by bylo vhodné dìlat rozdíly
a vycházet i dnes z pøístupu milauera, tj. z jeho pojetí zdánlivých vìtných èlenù (1947, s. 2931).
Pak bychom zøejmì nepovaovali kadé expletivní to za èástici, ale napø. v citovaných vìtách V hodinách
to hrklo; popø. Vechno se to kácelo dolù. stále jetì za (neurèité) zájmeno.
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THE THEORY OF SYNSEMANTC WORDS
IN THE GRAMMARS AND STUDIES OF FRANTIEK TRÁVNÍÈEK
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OF THE MORAVIAN LINGUISTS IN 1960S  1990S
Summary
Synsemantic words are analysed in the books on linguistics, linguistic studies and articles
on contemporary language and in the studies on language development, too. Some of them
were written or published in Moravia. We are going to deal with Frantiek Trávníèeks grammar
Mluvnice spisovné èetiny 2. Skladba (published 1949), with the books and essays of M.
Grepl, P. Karlík, M. Komárek, F. Kopeèný, M. Nekula, S. aa (they deal with the Czech syntax).
Then we are going to try to explain some theories of J. Chloupek, V. Michálková, M. ipková,
who have written o lot of articles and studies on the syntax of the Moravian dialects, and some
theories of J. Bauer, an expert in the Czech language development. Those linguists worked
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 1  2004

K MORAVSKÝM ASPEKTÙM SOUÈASNÉ ÈETINY
OLDØICH ULIÈNÝ
Jako rodilý Støedomoravan ijící u skoro dvì tøetiny ivota v Èechách a z toho ètvrtstoletí
v Praze nemohu nesrovnávat a ze svého u nìkolikerého jazykového povìdomí (rodný hanácký dialekt okrajový i olomoucká hanáètina centrální a dalí moravské dialekty; severovýchodní
èetina i èetina tzv. obecná, neboli mluva praské inteligence, jako i v neposlední øadì èetina
spisovná) nevyvozovat závìry, pro mne samého nìkdy pøekvapivé.
Nejprve vak bych rád odkázal na konferenci, která u svým názvem provokuje; sborník z ní
je vak málo znám. Jde o sborník z konference konané v únoru 2001 v Brnì pod názvem Èei,
nebo Moravané? (srov. Ulièný 2001). Za povimnutí stojí, jak se tu solidní a erudovaní moravtí historikové snaili distancovat od insitních a agresivních moravských separatistù, a to
v podobì jakési umírnìné loajality k praskému centru. Pøitom opomíjejí øadu ekonomických,
politických i kulturních skuteèností potvrzujících, e pragocentrismus existuje a je negativní
jak v uvedených oblastech, tak v jazykovìdì.
Zachovávat jakoukoli, nejen moravskou specifiènost je vak nutné a nezbytné. Morava a
Slezsko, staré historické zemì vèlenìné i do úvodu k ústavnímu zákonu ÈR, jsou takové kulturní památky, jako jsou hrady, zámky, kostely a památné stromy, a mìly by tedy takto být vyhlaovány a oetøovány. Mìly by být vytyèeny napø. staré zemské hranice a na kadé stezce,
cestì, silnici i dálnici a eleznici by mìly být nápisy typu Vítá vás Zemì Èeská, Vítá vás
Morava Atp. Nové krajské zøízení vak historické hranice ruí, take je ponìkud protiústavní. Na druhé stranì starostové obcí a mìst z obou stran mohli u dávno takovou iniciativu
vyvinout. Obávám se, e tu chybí akceschopnost a e moravské obyvatelstvo se nechá snadno zakøiknout. Jak jinak si vysvìtlit, e pøi nedávném sèítání lidu (po masivní protimoravské
propagandì zvl. v deníku Mladá fronta Dnes) se po deseti letech ztratil celý jeden milion
Moravanù?
Jak s tímto úvodem souvisí jazyková problematika? Jakkoli Josef Dobrovský svého èasu
geniálnì vyøeil sociolingvistickou situaci v morfologii èetiny své doby tím, e na spisovnou
normu povýil normu zèásti ivì neexistující, pøesto lexikon zùstal v Jungmannovì slovníku
zaloen na èeských náøeèích v uím smyslu. Dalí kodifikaèní zásahy byly vedeny také z Prahy,
a tak se není co divit, e moravské stále ivé okoupat se je zachyceno jen v SSJÈ, v SSÈ je jen
vykoupat se, subst. Kromìøí, Olomouc v rozporu s domácím územ jsou kodifikována jen jako
feminina, zatímco èeské mìsto A má rod variantní, atd. Známé je povyování obecnì èeského
bejt za rovnocenné se spis. být v Èermákovì slovníku (1994)  s moravskými obdobnì mluvnými podobami byt, by, bét se nepoèítá. Poslední popis údajnì hovorových podob v akademické
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Mluvnici èetiny 2 (1986) pracuje s tvarem 3. pl. prés. typu kupujou  do kodifikaèních pøíruèek
vèetnì kolních Pravidel èeského pravopisu (1993) a reedic se vak ádné vysvìtlení nedostalo. Podle Martincové (199394) údajnì proto, e jde o jev dostateènì známý. Proti tomu
zatím nikdo neuvauje o hovorovosti moravských interdialektických tvarù typu chodijou,
dìlajou, jijou, vijou. Pøíruèní mluvnice (1995) sice oznaèuje moravský typ dvì sta za hovorový
(s. 308), avak její pojetí hovorovosti je ponìkud nestandardní: hovorovost se vyznaèuje
napø. na s. 303 pomocí zápisu Vy ste teda dvojka (dvojice), ale mor. ètverka na s. 306 se chápe
jako prostá varianta výrazu ètyøka. Za substandardní, tj. zøejmì nespisovné, se vak na s. 313
povaují podoby 1. pl. prés. nesem, tisknem, kupujem, které se u dávno bìnì povaují za
spisovné hovorové, a naopak za hovorové (s. 314) se povauje uití formy bysme (na tée str.
pak srov. rozporné hodnocení typu vidìls, smál ses a mn. j.). Zdá se, e Pøíruèní mluvnice
(1995) zvaná brnìnská se rozhodla nahradit èasto asymetrický funkèní indikátor obl. s významem
oblastní moravský oznaèením hov. Jednotu zde vak nenacházíme, pøesto je to první, by ne
soustavný pokus o popis odliností interdialektických moravských gramatických odchylek od
spisovné normy.
Je tøeba øíci, e tyto kradmé pokusy o legalizaci èi aspoò pøipomenutí odliností moravské
mluvy se v praském centru setkaly s lhostejným nezájmem. Tady bují spíe èechocentrické
ideje èetiny bez pøíkras, tj. touhy po povýení nespisovných obecnìèeských prvkù na
úroveò spisovné hovorovosti. Agresivita je tu znaèná a sahá od oznaèení J. Bartoka jako
kritika bezpøíkrasovosti za moravského èetináøe a po vystoupení jedenáctky lingvistù
v didaktickém èasopise Èeský jazyk a literatura s názvem Umìjí dìti èesky? (2001  02); ádají
neopravovat obecnìèeské tvary v dìtských kolních projevech. Podepsáni tu jsou i tøi ameriètí nerodilí mluvèí (takto se nám ani sovìttí soudruzi neodváili radit), ani jeden z podepsaných
není Moravan èi Slezan (a ádný nemá didaktickou kolskou minulost). A ani slovo o tom, e by
se napø. nemìla snad paralelnì opravovat také ostravská kvantita èi pøízvuk, nebo jiné moravské oblastní jevy. Jak se praví v oné federální anekdotì  Morava byla vybagrována
Druhým extrémem v posuzování moravských jevù v èeském kontextu jsou snahy o èistì
moravskou gramatiku. Pokoueli se o ni v 19. století Èei ák a Trnka, v poslední dobì podal
takový pokus Slovák (?) Zbyek ustek. ustek (1998) se svou moravskou gramatikou také
nepøesvìdèil. Vylouèil sice ze svých dubletních flexí laské tvary, ale hanácko-východomoravská paradigmata skloòovací i èasovací mají plno nedùsledností a dokonce faktických chyb,
chybí skuteèný samostatný interdialektický vývoj postihující celou Moravu a Slezsko, zvl.
tvary chcou, dìlajou, chodijou, aglutinaèní typy kostima, lidima, aj. Diletantsky pùsobí zruení grafému ì, ale jen èásteèné zruení y/ý (dìti, nìkterí, mjesto, ale dýchat, týrat).
Skuteèný vìdecký a soustavný výzkum moravských odchylností, tzv. oblastních jevù,
vývojové dynamiky souèasných interdialektù na území Moravy a Slezska zatím chybí. Dobrým
podkladem tu mùe být budovaný olomoucký korpus mluveného jazyka, øada starích i souèasných folklornì orientovaných náøeèních slovníkù a nìkteré cenné monografie vímající si
pøedevím severních území (Davidová 1997, Kloferová 2000, aj.), jako i Èeský jazykový atlas.
Cílem by mìl být vìdecky pojednaný diferenèní slovník moravskoslezsko-èeský a diferenèní
interdialektická moravskoslezsko-obecnìèesko-spisovnìèeská mluvnice, zvl. ovem morfologie. (Ani na pragmatiku by se nemìlo zapomínat, srov. rùzné uívání èástic, diference v pozdravech aj.).
V kodifikaèních aktivitách je pak nutné opustit èechocentrické postoje a k Daneovým
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kritériím noremnosti, funkènosti a systémovosti jazykového prostøedku, který má být kodifikován, pøidat jetì kritérium celoúzemní pøijatelnosti na základì shody v regionálním chápání
spisovnosti (Ulièný 1994). Tak by se jako obl. è. mìly oznaèit napø. tvary bydlejí, myslejí
nebo zbyde, táhnul a mn. j. Symetrie, tak neoblíbená v èeském veøejném ivotì i v èeské lingvistické bohemistice, by tak koneènì vystihla skuteèný stav uívání spisovné èetiny v západní
i východní èásti naí vlasti.
Vedle vìdeckých cílù výzkumu moravských aspektù èetiny je tøeba zdùraznit èetné praktické aspekty celé vìci.
Ve zaèíná ve kole. V mnoha praských základních a støedních kolách se hodiny vedou
v obecné èetinì. Na praských vysokých kolách se nezøídka pøednáí ve stejném jazyce,
nìkteøí lingvisté a literární vìdci tak èiní programovì a jsou na svou neznalost èi neschopnost
formálního vyjadøování hrdí. Proti tomu na ostravských kolách se setkáváme s nespisovným
nedostatkem kvantity i s pøízvukem na penultimì. Øeení: víc hodin èetiny, dùraz na formální
typ vyjadøování ve výukových komunikaèních situacích, dùsledná kontrola ze strany nadøízených úøadù. Konec èeské lenosti maskované tzv. liberalismem. Snad tu pomùe evropské chápání funkcí mateøského jazyka, zvl. v nìmecky mluvících zemích a ve Francii. Zvlátní pozornost je tøeba vìnovat kultivaci výslovnosti; praské dìti mají zøetelnì více výslovnostních
vad, take fonetikové dokonce uvaují o perspektivì ploného rozíøení èeského lambdacismu
(Volín 2002). Na vysokých kolách vech typù by se mìly nabízet kursy rétoriky.
K mluvním vzorùm patøí také vichni veøejní mluvèí na úøadech a ve slubách. Stát tu mùe
poadovat pro formální styk také formální, tj. kultivovaný a spisovný jazyk.
4.3. Nejdùleitìjím mluvním vzorem zùstávají média, zvl. televize. Tato mocná lingvální
kouzelnice u ovlivòuje napø. výslovnost smíeného obyvatelstva na bývalých nìmeckých
územích  na Liberecku se výslovnost irokého i, e stává témìø normou i u veøejných mluvèích.
Tato stále ploí, nediferencující pøíznakovì profánní výslovnost produkovaná vìtinou moderátorù praských studií vede nejen k nekultivovanosti veøejného diskursu a k desintelektualizaci spisovných projevù, ale stává se i obtínì srozumitelnou; srov. J. Voldánová v ÈT 1:
est en se pøipravuje //pøepravuje na mírovou misi v Iráku.
V zájmu nejen jazykové symetrie by bylo zøízení centrální moravskoslezské televizní stanice
s celodenním programem srovnatelným s praským. Tak by i pratí a èetí posluchaèi mohli
být ovlivòovaní jinou artikulaèní bází ne praskou a uvìdomili by si, e i v neoficiálních
situacích lze nenásilnì uívat spisovnou morfologii.
Toto demokratické øeení jazykové i obecné kulturní situace dnení doby by výraznì pøispìlo k pøedcházení neblahého vývoje, který mùe nastat  z hlediska historie  dosti brzy:
oficiálním komunikaèním prostøedkem v Èechách se stane obecná èetina, a to i zèásti v psaných
projevech, na Moravì zùstane stará èetina spisovná. Dva spisovné jazyky by byly pøece
jen luxusem  pokud by pragocentristé neprosadili svou západní variantu èetiny i pro Zemi
Moravskoslezskou ádoucí je ovem vývoj opaèný, tj. smìrem k relativnì jednotnému a
sjednocujícímu kultivovanému èeskému jazyku spisovnému.
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 1  2004

OBECNÁ ÈETINA A OBECNÁ SLOVINTINA
BOJANA MALTARIÆ
0. Stratifikace slovinského jazyka na základì sociálního, resp. geografického hlediska je
jednou z nejdùleitìjích otázek, jimi se zabývali jazykovìdci a píící veøejnost od poèátkù
formování spisovného jazyka v 16. století. Tyto pokusy nabyly na intenzitì zejména bìhem
posledních dvou set let, od doby tzv. národního obrození, kdy se zaèala slovintina utváøet a
standardizovat jako spisovný jazyk. Teoretický podklad pro výzkum stratifikace vzniká èásteènì ji v 30. letech 20. století, definitivnì pak v 60. a 70. letech v pracích Joe Toporiièe. Problematika zaèíná být opìt aktuální na poèátku 90. let se vznikem samostatného národního státu,
Slovinské republiky.
Pro studium stratifikace národního jazyka v 19. století je charakteristické dichotomní pojmenování útvarù jazyka: na jedné stranì se objevuje tzv. ljudski jezik (lidový jazyk), jazyk
kadodenní komunikace, který pøedstavují èetná lokální náøeèí; proti nìmu stojí knjini jezik
(spisovný jazyk), tehdy èasto nazývaný pismeni jezik, který byl urèen vyím komunikaèním
cílùm. Na zaèátku dvacátého století se, nejvýraznìji v díle Boa Voduka ve 30. letech, èím dál
více roziøuje povìdomí o nedostateènosti tohoto dichotomního dìlení a o nutnosti vytvoøení
dorozumívacího mezikódu coby zprostøedkovatele mezi spisovným jazykem a náøeèími. Byly
pro to dva dùvody: 1. Spisovný jazyk je, podobnì jako v pøípadì èetiny, zaloen na spisovné
normì 16. století, kdy reformace pøinesla do Slovinska první knihy ve slovintinì, a tudí je
velmi vzdálen normì kadodenního dorozumívání. 2. Mluvenou formu jazyka pøedstavují èetná
a velmi rùznorodá slovinská náøeèí, co mnohdy témìø znemoòuje vzájemnou komunikaci
mluvèích z rùzných èástí slovinského území. Právì výjimeèná náøeèní èlenitost  na území
Slovinska se vyskytuje pøes ètyøicet náøeèí, rozdìlených do sedmi náøeèních skupin  je druhým dùleitým faktorem, který podmínil vznik mezikódu. Takto se od 30. let 20. století vytváøí
trichotomní model, který vedle spisovného jazyka na jedné stranì a náøeèí na stranì druhé
uplatòuje jetì tøetí, prostøední prvek, který bývá nejèastìji oznaèován termínem pogovorni
jezik (hovorový jazyk) a který by mìl mít funkci víceménì celonárodního dorozumívacího
kódu pøi kadodenní komunikaci.
Takto vidí slovinskou sociolingvistickou situaci také èetní slovantí badatelé. Roku 1973
chorvatský sociolingvista Dalibor Brozoviæ ve sborníku Govornite formi i slovenskite literaturni jazici srovnává postavení mluvených forem jazyka v jednotlivých slovanských jazycích.
Jakoto jazyky s velmi podobným vývojem, v nich se pøedevím z výe uvedených historických dùvodù vyvinul zvlátní kód pro kadodenní komunikaci, vyzdvihuje slovintinu a èetinu (èásteènì v souvislosti s nimi pøedstavuje také situaci v obou formách luické srbtiny).1
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Ve stejném sborníku vyel té èlánek praského sociolingvisty Vladimíra Barneta, který ve svém
pøíspìvku Diferenciace národního jazyka a sociální komunikace pøipravil teoretický model pro
pozdìjí výzkum stratifikace v jednotlivých slovanských jazycích, pøièem i on doel k závìru, e
ve slovintinì stejnì jako v èetinì existuje zvlátní jazykový útvar pro potøeby kadodenní
komunikace.2 Barnetovo chápání slovinské sociolingvistické situace je v Èechách pøítomno dodnes, co je patrné i z toho, e jsou jeho závìry èasto citovány i v souèasné odborné literatuøe.3
1. Po tomto ponìkud rozsáhlém úvodu, který je vak nutným východiskem pro kritiku
modelu v pokraèování èlánku, se alespoò v hlavních rysech podívejme, jak se vytváøela teorie
jazykových útvarù ve Slovinsku v druhé polovinì dvacátého století. Základním úèelem tohoto
pøehledu bude pokus odpovìdìt na otázku, zda ve slovintinì skuteènì existuje dorozumívací
kód, který se víceménì obecnì uplatòuje na celém slovinském území a jeho funkcí je plnit
úkoly kadodenní hovorové komunikace.
1.1 Teorii tzv. sociálního èlenìní, zaloenou ve velké míøe na èeském modelu stratifikace
národního jazyka, který ve svých pracích vyvinul pøedevím Bohuslav Havránek, do slovinského prostoru pøináí jazykovìdec a gramatik Joe Toporiiè. První dùleité definice formuloval ji na zaèátku 60. let, definitivnì pak svùj model rozvinul v prvním vydání své Slovinské
gramatiky roku 1976 (takový model s meními úpravami v posledním vydání najdeme také ve
vech tøech pozdìjích vydáních gramatiky).4
Model tzv. socialnih zvrsti,5 co je ve slovintinì výraz pro to, co je v èetinì obvykle
oznaèováno termínem útvary národního jazyka, je vytvoøen dichotomnì; na jedné stranì
nalezneme spisovný jazyk, který má dvì varianty: zborna (kniní) a splona pogovorna
(obecnì hovorová). Na druhé stranì stojí nespisovný jazyk, jen je reprezentován krajovými
hovorovými jazyky (interdialekty) a náøeèími:
1. KNJINI (spisovný) JEZIK:
2. NEKNJINI (nespisovný) JEZIK:

a) ZBORNI (kniní) JEZIK
b) SPLONI POGOVORNI (obecnì hovorový)
JEZIK
a) POKRAJINSKI POGOVORNI (krajové hovorové) JEZIKI
b) NAREÈJA (náøeèí, vesnická a mìstská)

(Model zùstává, jak ji bylo øeèeno, nezmìnìn do ètvrtého vydání gramatiky roku 2000, kde
je v bodu 1b zmìnìn výraz obecnì hovorový na spisovnì hovorový a kde jsou ponìkud
odlinì popsané jednotlivé útvary.)
Zde se pochopitelnì nebudeme pøesnì zabývat jednotlivými útvary, omezíme se pouze na
nìkolik definic a charakteristik, které nás v daném kontextu zajímají nejvíce; to je definice
obecného hovorového jazyka ve vztahu k jazyku kninímu a ke krajovým hovorovým jazykùm.
1.1.1 Termín zborni (kniní) jazyk oznaèuje ve slovinské terminologii uí, vìtinou pouze
psanou podobu spisovného jazyka, která se pouívá v odborné literatuøe veho druhu, ve
vìtinì médií, v oznámeních pro veøejnost v rùzných spoleèenských, politických a kulturních
organizacích a vìtinou i v krásné literatuøe. Autorem takových textù bývá vzdìlaný èlovìk,
adresát je vìtinou skupinový. Toporiiè uvádí, e se kniním jazykem za jistých okolností také
hovoøí (jde pøedevím o èetbu, resp. recitaci pøedem pøipravené písemné pøedlohy). Tento
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jazykový útvar je tedy vázán vìtinou na veøejné, formální komunikaèní situace, kdy jeden
mluvèí komunikuje se skupinou adresátù, která mùe být vzdìlanostnì, náøeènì nebo i sociálnì nejednotná.
1.1.2 Vedle této vyí kniní formy má slovinský spisovný jazyk podle Toporiièe jetì
jeden útvar, tzv. obecnì hovorový jazyk. Vzhledem k tomu, e je obecnì hovorový jazyk ústøedním
termínem daného pøíspìvku, zamìøíme se na nìkolik rysù tohoto útvaru:
Spisovný jazyk má vedle vysoké, kniní formy jetì ménì pøísnou hovorovou variantu. Ta
se pouívá vìtinou tehdy, kdy mluvíme bez pøedem pøipraveného a vytvoøeného textu. Obecnì hovorový jazyk je dùsledkem nedokonalé realizace pøísné kniní normy, jeho základem vak
je obyèejná kadodenní mluva nenáøeènì mluvících lidí na celém slovinském území, pøedevím
pak v jeho centru, tj. v Lublani a jejím více èi ménì urbanizovaném okolí.6
V pokraèování Toporiiè uvádí, e nositelé kniního a obecného hovorového jazyka jsou
stejní, druhý z nich se vak pouívá pøi jiné komunikaèní situaci; jde o dialog, kdy si partneøi
neustále vymìòují úlohy mluvèího a posluchaèe, vìtinou jsou také v bezprostøedním styku,
co jim umoòuje pouívání mimiky, gestikulace a jiných neverbálních komunikaèních prostøedkù. Narozdíl od kniního jazyka se obecný hovorový jazyk pouívá pøi mluvní komunikaci,
ani by byl text pøedem pøipraven. V písemné formì se ho uívá témìø výhradnì jen v krásné
literatuøe, hlavnì v dialozích, resp. k vykreslení jednotlivých literárních hrdinù.
Dále jsou dùleité odstavce, kde je definována obecnost slovinského hovorového jazyka:
Obecný hovorový jazyk se dodnes nepouívá obecnì v celém Slovinsku, i kdy je právì
on nejpraktiètìjí pro rozhovor mezi lidmi z odliných náøeèních skupin (samozøejmì o jakémkoli námìtu). To, co by se mìlo stát obecným (tak, jako je obecný slovinský kniní spisovný, a ve
velké míøe i ètený jazyk), vak ve skuteènosti existuje pomìrnì dobøe zformováno v centrální
goreòsko-doleòské oblasti s centrem v Lublani a okolních, èásteènì i vzdálenìjích mìstech. 
Na tomto území se urèité vrstvy obyvatelstva ji ,rodí s hovorovým jazykem, tady v urèité
sociálnì-vzdìlanostní vrstvì obyvatelstva hovorový jazyk (i kdy krajový) ji témìø vytlaèil
tradièní zemìpisné venkovské náøeèí, tj. buï gorentinu nebo dolentinu. Právì proto, e je
hovorový jazyk Lublanì jaksi mimo kompetenci z pozice toho èi onoho náøeèí (konkrétnì goreòského nebo doleòského), má ji význam obecnosti. Stane se jìtì obecnìjím, pokud z nìj
uvìdomìlým zásahem odstraníme vlastnosti, které ho èiní zároveò i krajovým. (Takovýto uvìdomìlý zásah do jazykové struktury pozorujeme i u slovinského kniního jazyka). Pokud bude
obecnì hovorový jazyk normován v tomto smyslu, stane se opravdu bìnou dorozumívací
variantou slovinského spisovného jazyka (tedy vedle ménì èasté kniní).7 (Zvýraznila B. M.)
Oveme si není tøeba myslet, e by takovýto obecnì hovorový slovinský jazyk musel být
na vech svých strukturních úrovních zcela bezvariantní, vdy takový není nakonec ani
kniní jazyk. Má vak na kadé své strukturní úrovni nemìnné, stálé jádro. Toto jádro hovorových rysù nyní postupnì vnáíme do povìdomí lidí. A bude tento proces dokonèen, bude
moné obecnì hovorový jazyk takté snáze uplatnit skuteènì na celém slovinském území, aby
se také v tomto smyslu stal obecnì slovinským.8 (Zvýraznila B. M.)
Dále Toporiiè vypoèítává nìkteré íøe uznané charakteristiky spisovného hovorového
jazyka, hlavnì na hláskoslovné úrovni; ty jsou pøedevím dùsledkem vokální redukce, která je
v centrální èásti Slovinska, spolu s Lublaní, mimoøádné rozíøena, podstatnì více ne ve východní a zcela západní èásti státu, a pøináí samozøejmì i urèité zmìny na úrovni tvarosloví
(krátký infinitiv, zmìnìné tvary pøíèestí minulého aj.).
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1.1.3 Po tomto omezení spisovného jazyka následuje popis nespisovných útvarù jazyka.
Nejdøíve jsou zpracovány krajové hovorové jazyky, které vznikají jako zemìpisné nadnáøeèí
pro plnìní úkolù, které má v celonárodním rámci spisovný jazyk.9 Ve Slovinsku existuje nìkolik rùzných krajových hovorových jazykù, vytvoøených pøedevím v okolí mìstských center
jednotlivých krajù.10 Zvlátní pozornost vìnuje Toporiiè v této kapitole lublaòskému krajovému hovorovému jazyku a popisuje jeho charakteristiky na jednotlivých úrovních jazykové
struktury. Poslední kapitola je vìnována zpracování náøeèí a tzv. zájmových mluv, slangu,
argonu a argotu, jakoto èásti (resp. modifikaci) sociálních útvarù, které nás vak zde nezajímají.
1.1.4 To je ústøední teorie stratifikace slovinského jazyka tak, jak se vyvinula ve slovinském
prostoru v posledních tøiceti letech; pod vlivem skuteènosti, e její zakladatel Joe Toporiiè je
autorem jediné slovinské gramatiky druhé poloviny dvacátého století, získala urèitým zpùsobem statut obecné platnosti, pøestoe si v nìkterých bodech sama odporuje, pøestoe ji kritizovali nìkteøí domácí jazykovìdci a pøestoe je, pokud ji podrobnì prostudujeme, v rozporu
s cizími, v úvodu zmínìnými charakteristikami stratifikace slovinského národního jazyka.
1.2 Nejostøejí (a dlouho i jedinou) kritièkou takto postaveného stratifikaèního modelu je ji
od edesátých let Breda Pogorelec, která modelu oponuje pøedevím ze dvou dùvodù.
Jednak se zdá, e je ji definice obecnì hovorového jazyka jakoto podútvaru jazyka spisovného nemístná. Spisovný jazyk toti má (jak konstatuje i Toporiiè) svou mluvenou podobu, která je pak pøedevím citovaná (ètení pøedem pøipravených textù). Umisování jakékoli jiné
varianty do spisovného jazyka se proto zdá být velmi sporné. Podle mínìní Bredy Pogorelec
bychom museli, pokud cheme rozíøit termín spisovného jazyka i na mluvenou variantu, mluvit
o jazyku vzdìlaného mìstského obyvatelstva, které by ho vìdomì pìstovalo jako kulturní
jazyk,11 nebo je právì takový kulturní mluvený jazyk ve své vysoké podobì základem jazyka
spisovného.
Dalí velice spornou teoretickou tezi, která je obsaena v definici obecnì hovorového
jazyka jakoto poloútvaru spisovného jazyka, je norma (a následnì i kodifikace?) jeho podoby,
o ní hovoøí Toporiiè (srovnejte výe uvedené citáty ze Slovinské gramatiky, v nich Toporiiè
hovoøí o uvìdomìlých zásazích do tohoto útvaru, o tom, jak toto jádro hovorových rysù
nyní postupnì vnáíme do povìdomí lidí); takové zásahy jsou samozøejmì v rozporu se vím,
co by hovorový jazyk ve své podstatì mìl být. Toporiiè uvádí, e se lidé v Lublani a jejím okolí
s tím jazykem rodí, vem ostatním je ho ovem tøeba vnáet do povìdomí. Breda Pogorelec
v polemice na sympoziu s názvem Jezik na odru, jezik na filmu rozhodnì odmítá i toto stanovisko:
Hovorový jazyk je podle definice vude na svìtì nenormovaný, a na nás, protoe jsme
o tom my, jazykovìdci, nediskutovali, my máme pouze doktrínu... U nás jde o otázku, e se tento
obecnì hovorový jazyk, který není obecný v celém prostoru, pøedepisuje pro celý prostor (...)
Pokud projdeme existující literaturu o obecnì hovorovém jazyku, zjistíme, e obecnì hovorový
jazyk je výsledkem spontánní mluvy, která nemá pøesnì urèenou normu, a e my nebudeme
nikoho uèit, jak má obecnì hovorovì mluvit.12
V pokraèování polemiky autorka jetì jednou zdùraznila, e hovorový jazyk není instituce,
kterou bychom se museli uèit. Pokud jsme donuceni se ho uèit, ztratí funkci spontánního
dorozumívacího prostøedku a stane se násilným a vyumìlkovaným, co je v rozporu s jeho
pøirozeností.
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S tímto dùvodem je spojen jetì tøetí, moná nejdùleitìjí: pokud by byl obecnì hovorový
jazyk skuteènì obecným, nemusel by se ho nikdo uèit. To vak v pøípadì slovintiny nemùeme tvrdit. Vdy, jak jsme vidìli a jak pøiznává i Toporiiè, obecnì hovorový jazyk ve více èi
ménì jednotné podobì existuje pouze na støedoslovinském území s centrem v Lublani a je
vázán, kdy u ne na svùj náøeèní, tak alespoò na nadnáøeèní základ. Opìt pod vlivem Bredy
Pogorelec, která hovoøí o nìkolika variantách slovinského hovorového jazyka, se v osmdesátých
letech do uèebnic slovinského jazyka pro støední koly dostala takto modifikovaná definice
obecnì hovorového jazyka:
Obecný hovorový jazyk má ve slovinském prostoru nìkolik variant, i kdy se vude pøibliuje ke kninímu (spisovnému) jazyku. Ve vìtích centrech, od Terstu po Maribor a od Klagenfurtu pøes Lublaò po Nové Mìsto, je moné pozorovat nejvìtí rozdíly ve vìtné melodii, a také
ve stupni redukce, u slovního pøízvuku, samohláskové kvalitì a podobnì. (...) Jak obecný
hovorový, tak ani krajový hovorový jazyk nemá stálou strukturu, kterou by bylo mono platnì
popsat pro rùzné komunikaèní situace, jako je moné popsat strukturu spisovného (kniního)
jazyka nebo náøeèní mluvy.13
1.3 Poznamenala jsem, e je Toporiièùv model v rozporu i s v úvodu citovanými názory
zahranièních jazykovìdcù, kteøí srovnávají postavení slovinského hovorového jazyka s èeskou
situací, resp. mluví o fenoménu ve slovintinì podobném tzv. obecné èetinì. Tento rozpor
mùeme opìt podpoøit dvìma argumenty: zaøazením obecného hovorového jazyka do spisovného jazyka a problémem jeho obecnosti. Obecná èetina je velmi jasnì substandardní variantou èeského jazyka, která stále více plní funkci ústøedního dorozumívacího prostøedku
v neoficiální komunikaci na celém státním území, zatímco slovinský obecnì hovorový jazyk je
jetì velmi daleko od skuteèné územní obecnosti (ji cizinec s prùmìrnou znalostí slovinského
jazyka nebo alespoò s povìdomím o nìm po nìkolika týdnech pobytu ve Slovinsku bez chyby
pozná Mariborèana, Novogorièana nebo Lublanèana), umístìní v rámci spisovného jazyka mu
odnímá také neoficiální, spontánní charakter a podøizuje ho normativním a kodifikaèním zásahùm.
2. Zdálo se, e krok dopøedu ve zkoumání problému slovinského obecnì hovorového jazyka pod vlivem veøejné rozpravy pøinese nový slovinský pravopis (Pravidla vyla roku 1990,
slovníková èást pak roku 2001).14 Tato pravidla stále jetì dìlí spisovný jazyk na dvì skupiny:
vedle nesporného kniního útvaru zmiòují jetì spisovný hovorový útvar. To je dùleitý posun
pøedevím proto, e z termínu zmizelo sporné adjektivum obecný (posun v tomto smìru je
patrný i v posledním vydání Toporiièovy gramatiky z roku 2000, kde hovoøí o obecnì nebo
spisovnì hovorovém jazyku), útvar se definuje vzhledem k autorovi, resp. adresátovi textu,
nediskutuje se zvlá o jeho pùvodu a rozíøenosti, popis vlastnosti na jednotlivých rovinách
jazykového systému vak zùstává stejný jako u Toporiièova obecného hovorového jazyka.
2.1 Z popisu nespisovných útvarù zmizel termín krajové hovorové jazyky, a coby novinka
se (vedle tradièních náøeèí) objevily útvary neknjini pogovorni (nespisovný hovorový)
nebo pogovarjalni (konverzaèní) jazyk a mestne govorice (mìstské mluvy). Nespisovný
hovorový èi konverzaèní jazyk je definován jako substandard, který vak není jednotný na
celém slovinském území:
Hovorový nebo konverzaèní jazyk je nespisovný útvar jazyka, zároveò je vak vìtinou
nenáøeèní, i kdy je velmi blízký jazyku vìtích, vìtinou krajových náøeèních skupin. (...)
Vechny jeho prvky jsou ivé v soudobé mluvì (podobnì jako u spisovného hovorového
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útvaru). Prvky hovorového nebo konverzaèního jazyka jsou buï obecné (veslovinské) nebo
krajovì zabarvené; velmi výrazná krajovost je patrná v pøízvukování a ve vìtné melodii. Pouívá se v aktuálnì vznikajících mluvních situacích, jako jsou: rozhovor v uím kruhu, na ulici, pøi
spoleèenském styku, vìtinou rozhovor na pracoviti, v rodinì, zvlátì v mìstském prostøedí.
Hovorovým nebo konverzaèním jazykem se pøedevím hovoøí, ke zvlátním úèelùm se vak
mùe i zapsat.15
2.2 Druhou novinku, tzv. mìstské mluvy, pak pravopis definuje jako varianty jazyka, vzniklé
vìtinou z náøeèí ve vìtích mìstech (napø. lublantina, maribortina, kopertina). Tento výraz
se zdá být pøimìøenìjí ne starí termín krajské hovorové jazyky, nebo se krajové jazyky ve
skuteènosti tvoøily spojováním náøeèí v jednotlivých krajských mìstských centrech (jako dùsledek pøedevím ekonomické migrace vesnického, náøeèím mluvícího obyvatelstva).
2.3 Slovinský pravopis (2001) je vlastnì i poslední kapitolou v rozpravì o stratifikaci slovinského národního jazyka. Pokud bychom vytvoøili model, podobnì jako jsme na zaèátku
vytvoøili Toporiièùv, popsaný pøedevím v jeho gramatikách (zde je tøeba uvést skuteènost,
e hlavním autorem Slovinského pravopisu je takté Joe Toporiiè, a právì proto si je tøeba
zvlá vimnout dùleitých posunù od jeho modelu, které jsou odrazem veøejné rozpravy
o Plánu pravidel pro nový slovinský pravopis, publikovaném v roce 1982), dostaneme následující obrázek:
1.

KNJINI (spisovný) JEZIK:
a) KNJINA ZBORNA ZVRST
(spisovnì kniní útvar)
b) KNJINA POGOVORNA ZVRST
(spisovnì hovorový útvar)

2.

NEKNJINE (nespisovné) ZVRSTI:
a) NEKNJINI POGOVORNI ALI POGOVARJALNI JEZIK
(nespisovný hovorový nebo konverzaèní útvar)
b) NAREÈJA (náøeèí)
c) MESTNE GOVORICE (mìstské mluvy)

2.4 Jestlie se jetì jednou uchýlíme ke srovnání se stratifikací èeského jazyka, vytèené
v úvodu, mùeme zjistit, e je tento model na teoretické úrovni jetì podobnìjí èeskému ne
v úvodu pøedstavený model Toporiièùv. Spisovnì kniní útvar v èetinì pøedstavuje spisovný jazyk, spisovnì hovorový jazyk bychom mohli srovnat s Havránkovým termínem hovorová
èetina; náøeèí odpovídají tradiènímu pojetí èeských dialektù, mìstské mluvy se pak (podle
zpùsobu vzniku) zdají být blízké èeským interdialektùm. Termín mìstská mluva ostatnì zná
i èetina. Jediné, co je stále sporné, je právì to místo, v nìm jazykovìdci nejèastìji hledají
spoleèný bod mezi slovinskou a èeskou jazykovou situací  více nebo ménì platný substandardní kód, který by pokrýval vìtinu státního území, slovintina nezná, proto výraz obecná
slovintina, který jsem pouila v názvu pøíspìvku, zùstane jetì dlouho v uvozovkách.
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3. Po vem, co bylo øeèeno, se nám samozøejmì na tomto místì nabízí otázka, zda vùbec
takový model skuteènì odráí situaci ve slovintinì, respektive zda nebyl pøíli nekriticky
pøevzat z èetiny a aplikován na slovinské pomìry. Vdy ze 60. let, kdy model vznikal, nemáme ádné výzkumy z terénu (kromì dialektologických), které by potvrzovaly uvedenou situaci
pøedevím v oblasti mluveného jazyka. Jediným ilustraèním materiálem, který Toporiiè pouívá, je text, který sám vytvoøil v kniním jazyce, a potom ho pøepsal do rùzných jiných jazykových útvarù (od obecnì hovorového pøes krajové po náøeèí). Pøi vzniku modelu a pøi jeho
pozdìjích prezentacích nebyly brány v úvahu (nebo alespoò zmínìny) kritické pøipomínky
jiných jazykovìdcù, take se zdá, e Breda Pogorelec právem mluví o doktrínì, která nebyla
nikdy ovìøena na terénu.
4. Jaké potíe zpùsobuje takto stanovené chápaní útvarù slovinského jazyka se velmi záhy
ukázalo pøi konkrétní práci s jazykem, pøedevím pøi pøekládání krásné literatury do slovintiny.
Pøekladatelé se vyhýbají textùm, v nich by se museli vyrovnat s jakoukoli nestandardní variantou pùvodního jazyka. Pokud se do nich pøece jen pustí, mohou se opøít pouze a jedinì
o vlastní jazykovou kompetenci (nemají toti k dispozici základní stylistické pøíruèky, popisy
jednotlivých substandardních útvarù jazyka, nemluvì o slovnících slangu èi jiných nekonvenèních podob jazyka). Na tomto místì se pak teorie slovinského obecnì hovorového jazyka
definitivnì zhroutí, nebo se ukazuje, e je kompetence pøekladatele tìsnì svázána s oblastí,
z ní pochází, a tak se rozhodne buï pro lublaòskou nebo pro mariborskou èi nìkterou jinou
variantu hovorového jazyka. Tím samozøejmì riskuje èasto ovìøený a dokázaný dùsledek 
tedy, e jeho produkt odmítne velká vìtina slovinských ètenáøù.
5. Jazykovìdce, pøedevím sociolingvisty a stylisty, tedy v oblasti jazykových útvarù èeká
jetì mnoho práce, zmìnit se vak musí i její charakter: od dogmatických terminologických a
teoretických sporù a rozporù se musíme posunout do oblasti konkrétního výzkumu a ke studiu
vztahù mezi jednotlivými útvary slovinského jazyka a jejich vlivu na jazykovou kulturu ve
slovinském jazykovém prostoru.
POZNÁMKY
1 Za razliku od razvojnih tijekova u kojima od poèetka standardizacije do modernoga doba nije bilo
stagnacija (poljski i unekoliko hrvatski sluèaj), i slovaèkog primjera, gdje je standardizacija i poèela i zavrila u moderno doba, imamo u èekom, slovenskom i luièkosrpskim jezicima poèetak standardizacionih procesa u doba Husa ili Reformacije, a modernu vie-manje kompletnu standardizaciju koncem
XVIII. i(li) u XIX. stoljeæu. Materialne i strukturne osobine dijalekatske osnovice u meðuvremenu su
ostajale uglavnom fiksirane u pisanom jeziku, ali uza nj se nije razvio razgovorni koji bi s njime imao
zajednièku supstanciju i strukturu (kao u Poljskoj), a mjesni govori i interdijalekti bliski dijalekatskoj
osnovici pismenoga standarda u tome su se meðuvremenu razvijali kao i svi ostali. U doba nacionalnih
preporoda izvrava se moderna standardizacija (uostalom, na prilièno razlièite naèine, s obzirom na
specifiènu problematiku u svakome od ta èetiri sluèaja), ali se ne stvara novi standardni jezik, tj. ne uzima
se koja druga dijalekatska osnovica niti suvremeni razvojni stupanj one koja je bila nekada posluila, nego
se u postojeæem pismenom jeziku provode samo (orto)grafijske reforme, stabilizira fonoloka, gramatièka i leksièka norma, proiruju mu se funkcije i uporabna sfera (geografski i socijalno), razvija polivalentnost, i sl.
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U toj situaciji pojavljuje se i razgovorni jezik, ali on se ne uspijeva oduprijeti suvremenomu interdijaktu
na podruèju koje je nekada bilo dalo osnovicu jeziènomu standardu. Nastaje fenomen nazvan obecná
èetina, a takoðer u Sloveniji slièan idiom, za koji u slovenistici nemamo adekvatnoga i prema drugim
pojavama jasno razgranièenoga termina ( ). (Brozoviæ, Dalibor. In: Govornite formi i slovenskite
literaturni jazici. Skopje 1973, s. 44.)
Barnet, Vladimír: Vztah komunikativní sféry a rùznotvaru jazyka v slovanských jazycích. Slavie 46, 1977,
s. 337347.
Sgall, Petr a Hronek, Jiøí: Èetina bez pøíkras. Praha 1992, s. 13.
Toporiiè, Joe: Slovenska slovnica. Maribor 1976; dalí vydání: 1984, 1991, 2000.
Vedle rozdìlení na sociální útvary se Toporiiè zabývá jetì rozdìlením na funkèní, pøenosové, èasové a
mìrové útvary.
Toporiiè, Joe: Slovenska slovnica. Maribor 1991, s. 12.
Ibid.: 1314.
Ibid.: 14.
Ibid.: 17.
Støedoslovinský se støedem v Lublani, severotýrský (Maribor), jihotýrský (Celje; subvariantní pomurský s centrem v Murské Sobotì), primorský (Nova Gorica, Koper, Postojna; za hranicemi v Itálii jetì
Terst), rovtarský (kofja Loka) a moná jetì korutanský v Rakousku (Celovec  Klagenfurt).
Pogorelec, Breda: Nekatera poglavitna vpraanja slovenskega knjinega jezika. Zbornik Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana 1966, s. 12.
Pogorelec, Breda. In: Jezik na odru, jezik na filmu. Ljubljana 1982, s. 111112.
Slovenski jezik I. Ljubljana 1982, s. 23.
Ve slovinském prostoru jsou toti, pravdìpodobnì kvùli nedostatku základních stylistických a èetných
jiných pøíruèek, i otázky stratifikace tradiènì zahrnuté v pravopisu.
Slovenski pravopis. Ljubljana 2001, s. 127.

COMMON CZECH AND COMMON SLOVENIAN
Summary
The article is trying to explain some often quoted misconceptions, concerning the place
and the role of substandard varieties of Slovene language.
Basic reason for the appearance of these misconceptions seems to be valid model of social
(geographic) stratification of Slovene language, as proposed (actually uncritically transfered
from the Czech linguistics) by Joe Toporiiè in late 1960.
Although it has been criticized by some other Slovene linguists  one of its greatest opponents is Breda Pogorelec with her own theory of substandard forms of Slovene  and has
never been tested in field, the model was commonly accepted and is today causing many
difficulties in practical work with language, such as translating.
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ÈETINA A JAZYKOVÉ ZÁKONY
JAROSLAV BARTOEK
1
Nejádanìjím a nejdraím zboím souèasnosti a budoucnosti jsou informace. Má-li
èeský stát suverénnì a úèelnì koexistovat v podmínkách globálního svìta, je jeho informatizace zcela nezbytná. Vìtina informací se stále vytváøí, dopravuje i vnímá v pøirozených jazycích.
V globálním svìtì proto existuje a øeí se také otázka, ve kterém èi v kterých jazycích komunikovat.
My bychom si mìli klást otázku, jaké místo za tohoto stavu zaujímá a mìl by do budoucna
zaujímat èeský národní jazyk jako celek i jeho jednotlivé variety. Vycházíme-li z pøání, aby
suverénní èeský stát a národ nezanikly, nemùeme ne doporuèit pøijetí inovovaných jazykových zákonù. Mìly by být dva: vnìjí jazykový zákon by mìl bránit existenci a kulturu èeského
jazyka ve vztahu k jiným jazykùm, vnitøní zákon (kodifikace) by mìl slouit k efektivní a kultivované komunikaci jeho uivatelùm. Jazykové zákony by také mìly uchovat a dále rozvíjet èetinu jako významnou kulturní a prestiní hodnotu.
2

Vnìjí jazykový zákon
Úvahy o budoucí existenci èeského jazyka bývají formulovány jako perspektivy èetiny jakoto malého jazyka mezi jazyky velkými a svìtovými. (1)
Podle názoru nìkterých uivatelù èetiny Evropa spìje k sjednocení. Není prý proto dùleité hlásit se k urèité národnosti a bylo by úèelné uívat jediný evropský jazyk. Zlepily by se
tím nejen vztahy mezi národy, ale i mezi lidmi samými. (2) Uivatelé angliètiny, francouztiny a
nìmèiny se asi neshodnou na tom, který jazyk by to mìl být, ale jisté je, e èetina to nebude.
Opaèný názor zní, e obava z ohroení èetiny v souèasném svìtì je pouze ojedinìlá a zbyteèná poplaná zpráva. (3) Tøetí názor upozoròuje, e jazykovìdci sice nebubnují na poplach
z obav pøed absolutním zánikem èetiny v mezinárodní komunikaci, ale e je to téma ivé a
významné. (4)
Nezdá se toti, e by souèasný svìt byl jednoznaènì pro èetinu nebo proti èetinì. Spíe
se rozliují komunikaèní sféry, kde je nepouitelná, a sféry, kde naopak ádaná. Nepouitelná je
napø. v mezinárodní letecké dopravì, pøi velení nadnárodním vojenským jednotkám a ve svìtových korporacích typu OSN; málo pouitelná je pro mezinárodní vìdeckou a odbornou komunikaci a v oborech uívajících tzv. jazyky pro zvlátní úèely. Èetina je naopak ádaná jako
jeden z jednacích jazykù èlenských zemí Evropské unie a pro dvoustranné mezistátní styky.
Tak jako nezanikla ve dvacátém století pod tlakem nìmèiny a rutiny, nemusí èetina zaniknout v tøetím tisíciletí pod tlakem veobecné angloamerikanizace. Diskuse na toto téma se
vedou, ale odpor proti angliètinì u nás zdaleka nedosahuje napø. síly francouzských nebo
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kanadských jazykových zákonù. Pøitom bezhlavé uívání angliètiny, napø. v jazyce reklamy,
nìkdy pøekraèuje nejen hranice vkusu, ale i prosté srozumitelnosti: Regulérní pití èaje (regular tea drinking) prospívá zdraví. Podobnì jako Francouzi nazývají poanglièovanou francouztinu výrazem franglais, mluví se u nás o czenglish.
Ani ohroení nìmèinou není kritické. Objevují se napø. dvojjazyèné názvy èeských pohranièních obcí, bìné jsou nìmecké nápisy na obchodech èi podnicích slueb, ale kupecká
jednání v pøíhranièních oblastech se vedou v nìmèinì i v èetinì; nìmeètí a rakoutí obchodníci nebo jejich èetí zamìstnanci komunikují èesky.
Vztah k nìmèinì a angliètinì u nás vyjadøuje i ekonomické a ideové postoje. Kdy se v roce
1995 diskutovalo o návrhu zavést nový zákon o státním jazyce, byl napadán pøedevím ideologickopolitickou rétorikou, protoe  by se podle pøedstav komunistù mìl mimo jiné vypoøádat
s vyuèováním v jiné øeèi ne v èetinì, s mluvením anglicky èi nìmecky v podnicích a s cizojazyènými tabulkami nabízejícími ubytování, co jsou dùsledky pùsobení trhu a spontánního
otevírání se Západu Døíve rudí svìtlonoi úslunì pinili øeè rusismy a úøednickými novotvary. Dnes se cítí oprávnìni uèit nás správnì èesky. (MF Dnes 29. 12. 1995)
Zájem o rutinu se u nás o nìkolik let pozdìji obnovuje motivován ekonomickými potøebami. Humornì paradoxní je, e v tém deníku (30. 7. 2001) v obsáhlém èlánku jeho redaktoøi
kritizovali jazyk Evropského parlamentu jako øeè z Marsu: Spustí-li diplomaté o tom, co se
právì dìje v Unii, nikdo jim nerozumí. Za nesrozumitelnou spou vedle výrazù jako acquie
(normy), nebo zkratek Coreper (sdruení velvyslancù), CEDEFOP, BEUC, CENELEC novináøi
oznaèili i slova negociace, euro a eurokompozita typu euroregiony, euroskeptici a eurorealisté, eurobankovky, euroofficers apod.
Vztahy Èechù k poltinì jsou nìkdy napjatìjí v èásti Slezska. V uívání sloventiny u nás
v praxi vládne oboustrannì souhlasný bilingvismus, i kdy vzájemná neznalost obou jazykù
narùstá. Romtina a jazyky národù, jejich pøísluníci u nás nacházejí azyl, jsou pøedmìtem rostoucího zájmu sociologù a jazykovìdcù, ale dorozumívací ani politické problémy nepøináejí.
Souèasná èetina je tedy jazyk, který je v mezinárodní komunikaci omezován jinými jazyky, na
území ádného jiného státu není úøedním, oficiálním jazykem. Sama pøitom na èeském území omezuje
jiné jazyky. Cizinci vèetnì Slovákù, kteøí chtìjí u nás trvale pùsobit jako uèitelé na kolách s èeským
vyuèovacím jazykem, jsou povinni získat ovìøenou jazykovou kvalifikaci. Na základì vzájemné
dohody ministerstev kolství ÈR a SR vak studenti mohou komunikovat v mluvené i psané
podobì v èetinì i sloventinì. Azylanti z jiných zemí, kteøí se rozhodnou trvale u nás ít, jsou
povinni nauèit se èesky. Znalosti èetiny mají prokazovat i provozovatelé obchodù.
Vnìjí obrana èetiny by se mìla vztahovat na její existenci i na její reprezentaèní, prestiní
a kulturní funkci. Na toto téma pronesl v roce 1992 pøi svém jmenování èestným doktorem
Masarykovy univerzity v Brnì významný proslov profesor Paul Garvin. Zdùraznil v nìm, e ve
svìtovém kontextu jazyk slouí jako sjednocovací i odliovací znak národa a národní identity
ve vztahu k jiným národùm a jejich jazykùm. Národní stát, který nemá vlastní reprezentativní
jazyk fungující v psané i mluvené podobì, je na mezinárodním foru handicapován. (Jsou to
napø. tzv. zemì tøetího svìta, které v reprezentativních funkcích uívají jazyk svých bývalých
koloniálních mocností.) Z vìdomí prestiní a reprezentativní funkce èetiny v mezinárodním
mìøítku vyplývají i adekvátní postoje k ní: pocit hrdosti, vìdomí normy, loajality a ochoty
komunikovat v èetinì v nadnárodních komunikaèních sférách.
Do jazykù èlenských zemí Evropské unie se pøekládá asi 80 tisíc stran unijního práva. Na
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èeských ministerstvech pracují týmy odborníkù, kteøí usilují o sladìní potøebného pojmosloví
a terminologie, a pøipravují se kvalifikovaní tlumoèníci.
Slovenský jazykový zákon nedovoluje ve slovenské armádì pouívat k velení èetinu a
upravuje pùvodní èeskou terminologii. Pro nìkteré povely sloventí odborníci hledají co nejblií ekvivalenty. Tak napø. k èeskému Na záda zbraò nebylo pøedepsáno doslovné pøekladové znìní Na chrbát zbraò, ale kompromisní Nazad zbraò; tzv. kartáèová støelba nebyla nahrazena kefovou strelbou. Problém vak mají sluební psi vycvièení v èeském prostøedí, protoe
nereagují na povel K nohe.
Vojenská èetina je ke sloventinì benevolentnìjí. Vojáci slovenské národnosti, kteøí
pùsobí v èeské armádì, mohou èeským podøízeným velet ve sloventinì. Pøi sluebním styku
v èeské armádì jsou oba jazyky rovnocenné, i kdy to v praxi pøináí problémy.
Èeský voják v èeské armádì má sice právo nechat si slovenský rozkaz vysvìtlit, ale v praxi
je to zøejmì sloitìjí, protoe na vysvìtlování nemusí být vdy èas. Podle èlánku v deníku
Mladá fronta Dnes dostal èeský voják pìt dnù vìzení za to, e ihned nesplnil slovenský povel
ve znìní behomkukrom a nerozbìhl se se svým kulometem k blízkému køoví. Je riskantní, aby
slovenský pilot v èeském letectvu v tísni komunikoval s èeským letovým dispeèerem slovensko-èesky. Podle neoficiálních informací se neøeí ani otázka, jak mají èesko-sloventí vojáci
komunikovat se styènými dùstojníky NATO, kteøí se uèí rozumìt èetinì a jsou povinni v roli
pozorovatelù a rozhodèích vnímat i vnitøní vojenskou èinnost èeské armády. Zdá se proto
ádoucí jako oficiální jazyk pro velení v èeské armádì uzákonit spisovnou èetinu, a to jak
v psané formì, tak i v mluvené, a to na explicitní (peèlivé) ortoepické úrovni.
Dvojjazyènost je pøirozená ve dvoustranné marketingové komunikaci èeských podnikatelù
se zahranièními partnery. Dùleité je, aby vechny dokumenty byly zhotoveny v jazykových
mutacích obou stran s uvedením, e mají stejnou právní sílu. Obì musí být svou literou
i duchem dokonale adekvátní.
V mezinárodní vyjednávací komunikaci má dvojjazyènost i pragmatický dùvod: napøíklad
pøi ivém dvojjazyèném dialogu na vìcná témata se jednotlivé promluvy obvykle pøekládají,
i kdy mluvèí obou stran si mohou dobøe rozumìt. Bìhem tlumoèení toti získávají èas uvaovat o sdìleném obsahu a peèlivì formulovat odpovìdi. Proto se uèí èesky i zahranièní partneøi ve sféøe tzv. business and commercial communication. Je chyba, e èetí vyjednavaèi ve
snaze být svìtoví výhod této dvojjazyènosti obèas nevyuívají. Sniují pøitom i presti
èetiny.
Pro komunikaci ve vztahu k národnostním meninám v rámci veøejné správy na území ÈR
dodnes platí pro èetinu Zákon ze dne 29. 2. 1920 podle paragrafu 129 ústavní listiny, jím se
stanoví jazyková práva v Republice Èeskoslovenské. Jeho první paragraf øíká, e  jazyk èeskoslovenský jest státním, oficielním jazykem republiky v duchu èlánku 7 Smlouvy mezi èetnými
mocnostmi spojenými a pøidruenými a Èeskoslovenskem, podepsané v Saint Germain en Lay
dne 10. 9. 1919. Znìní zákona bylo upraveno vyhlákami z roku 1926 a za relevantní se pokládá
také ustanovení o meninových právech v èl. 25 Listiny základních práv a svobod.
Za jazyk èeskoslovenský se pøitom povaovala èetina a sloventina. Právní pojem èeskoslovenský jazyk umonil sníit v pohranièí tzv. kvalifikované procento národnostních menin
potøebné k tomu, aby soudy, úøady a orgány republiky v rámci tehdejích soudních okresù
musely pøijímat a vyøizovat podnìty a podání v jejich jazycích. Kvalifikovanou meninu tvoøilo
dvacet procent obyvatel, kteøí se hlásili k národnostní meninì a jejímu jazyku. Spojením èe85

tiny a sloventiny v jeden oficiální jazyk se také nìmèina nestala po èetinì druhým nejuívanìjím jazykem pøed sloventinou.
Po roce 1968 byla jazyková práva menin dále upravena v oblasti vyuèovacího jazyka, vydávání tisku, pro jednání s úøady, v parlamentu a pøed soudy. (5) Po rozdìlení Èeskoslovenska na
dva samostatné státy se v ÈR legislativa v oblasti jazykového práva v podstatì nezmìnila.
Na základì sèítání obyvatelstva v roce 2001 u nás není okres, kde by úøedním jazykem mìla
být napø. nìmèina, poltina, sloventina nebo romtina. Procento obèanù, kteøí se pøi tomto
sèítání pøihlásili k èeské národnosti, se od sèítání v roce 1991 zmìnilo ve prospìch èetiny.
V roce 1991 se k jiné ne èeské národnosti hlásilo celkem asi dvacet procent obèanù ÈR, v roce
2001 necelých deset procent. Podstatnì ubylo tìch, kdo se pøihlásili ke slovenské a romské
národnosti. (Za zmínku v této souvislosti stojí, e stoupenci moravskoslezské státnosti poèátkem devadesátých let zaloili Moravskoslezský zemský snìm a prosazovali Zákon o úøedním
jazyku na Moravì a èásti Slezska.)
Výsledky sèítání lidu v roce 2001 se staly významným signálem. Prokázaly, e èetina mùe
být na území státu jediným zákonným úøedním jazykem. Dosvìdèily také stabilizaci èeské
národnosti a oprávnìní k reprezentativní, sjednocovací, odliovací, kulturní (hodnotové) funkci
èetiny ve vztahu k jiným národním a státním jazykùm. Tato skuteènost pøitom neomezila ádné
kulturní a zájmové aktivity daných menin ani cizincù v jejich jazycích. Nebyl nutný ádný
administrativní zásah do daného stavu.
Reprezentativní státní orgán, nejlépe asi parlament, by proto mohl starí jazykový zákon
novelizovat a podobnì jako v jiných zemích jednacím jazykem pro oficiální mezinárodní komunikaci uzákonit spisovnou varietu èetiny v mluvené i psané formì, pokud nejsou stanoveny
vybrané (napø. svìtové) jednací jazyky. Tento produkt by se dal nazvat vnìjím jazykovým
zákonem.
3
Vnitøní jazykový zákon  kodifikace
Vedle vnìjího zákona vak by èetina mìla mít pro své uivatele i závaznìjí zákon vnitøní,
o její vnitøní struktuøe, korpusu. (6) V nìm by byla kodifikována primární instrumentální funkce
èetiny: poznávací (kogitativní a kognitivní) a komunikativní (oznamovací, výzvová a výrazová). (7)
Èetinu jakoto národní jazyk tvoøí nìkolik variet. Nejpøísnìjí, relativnì unifikovanou a
stabilizovanou kodifikaci pøitom vyaduje varieta spisovná. Je nezbytná pro veøejné informaèní, odborné a jednací sféry, a to v psané a stále více i v mluvené formì. To vùbec nemusí
znamenat omezení pro variety specifické a pøíznakové. Jejich expresivní, neformální, estetická,
regionální a jiná osobitost se tím nesniuje. Na neutrálním pozadí kodifikované spisovné variety naopak mohou vynikat a pùsobit intenzivnìji.
Poznatky posledních pìti let dvacátého století signalizují, e èeská veøejnost se zaèíná
pøiklánìt ke spisovnosti. Prokázal to prùzkum odborné agentury na ádost Ústavu pro jazyk
èeský AV ÈR, dosvìdèila to anketa mezi studenty Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a
svìdèí o tom i zkuenosti jazykových poraden. Mezi nároky na spisovnou èetinu nabývá
prioritu poadavek komunikaèní jednoznaènosti a urèitosti.
Ústav pro jazyk èeský AV ÈR dennì poskytuje desítky telefonických a roènì stovky písemných konzultací k jazykové formulaci textù, reviduje pøedlohy zákonù a smluv a provádí expertizy k výkladu právních dokumentù. Profesionálními uivateli spisovné èetiny se stávají pod86

nikatelé, manaeøi a pøedstavitelé profesních a zájmových sdruení. Jazyková formulace jejich
dokumentù má velký ekonomický i spoleèenský význam. Odpovìdi na jejich jazykové dotazy
hrají nezøídka dùleitou roli v právních sporech a mají pro tazatele i finanèní dùsledky. Z nìkterých
odpovìdí na dotazy jazykové poradnì Ústavu pro jazyk èeský vyznívá nespokojenost s tím, e
podle ducha a litery souèasné kodifikace (a to nejen pravopisné) tazatelé dostávají od jazykovìdcù mnoho dubletních návrhù, ze kterých si sami obtínì vybírají jediný optimální.
Málokterý cizinec ze sféry mezinárodního obchodu a podnikání má dnes zájem uèit se
takovou èetinu, která mu umoní objednat si veèeøi v èeské restauraci nebo nocleh v hotelu.
Zajímá je hlavnì jednací èetina a volají po spolehlivé výslovnosti. Zøetelná, nìkdy a triviální
jednoznaènost se stává základním znakem textù dokumentù sjednaných v èetinì a druhém
smluvním jazyku. Tomu se pøizpùsobují i pøekladatelé a tlumoèníci v této sféøe. Také èetí
podnikatelé, manaeøi a právníci dávají pøednost realismu a racionalitì pøed jazykovou jednoduchostí a elegancí. (8) Jedna a jedna pro nì nemohou být dvì nebo tøi. Zmateènost oficiálních
dokumentù mùe zpùsobit ji uití èi neuití èárky ve funkci interpunkèního znaménka.
K nejednoznaènosti vede polysémie a neurèitá synonymie.
Komunikaèní spolehlivost (bezpeènost) se stále víc vyaduje od veøejných mluvených komunikátù, zejména od tzv. krátkých hláení (short passages). V dùsledku jazykové neurèitosti
dochází v zahranièí k leteckým i vlakovým netìstím. Bøeclavský strojvedoucí si na smíchovském
nádraí nerozumìl s místním dispeèerem, protoe oba uívali svùj regionální výslovnostní úzus.
Tísòová hláení v nepøíznivém akustickém prostøedí továrních nebo nádraních prostor, ve stanicích metra, na pøeplnìných diskotékách a stadionech, pøi demonstracích, nepokojích, haváriích nebo katastrofách se vnímají obtínì, a nemají proto obsahovat nejen regionalizmy, ale ani
dlouhé vìtné celky sloené z dlouhých, málo a patnì modulovaných vìt, úsekù a taktù.
Nemìla by se v nich uívat mnohoslabièná a nìkdy i málo známá èi málo srozumitelná slova. (9)
(S uspokojením mùeme konstatovat, e hláení na vìtích nádraích a ve vlacích mìstské
hromadné dopravy u dnes dokazují, e je to dosaitelné a v praxi trvale aplikovatelné.)
V zahranièí se k hodnocení informaèní kvality krátkých sdìlení nìkdy uívají pomìrnì objektivní metody. Napøíklad v USA existují vzorce srozumitelnosti (readability), které dokonce
pøedepisují, která slova jsou pro taková hláení nepøijatelná, protoe jsou známa jen pro vyí
vzdìlanostní úrovnì (grade levels). (10) My bychom mohli aplikovat napø. Mistríkùv slovenský vzorec srozumitelnosti (11), protoe je vhodný i pro èetinu.
3.1 Uívání vlastních jmen
Jazyková podoba øady vlastních jmen náleí do kompetence specifických zákonù, do obchodních zákoníkù, do rejstøíkù chránících znaèky a názvy, do zákonù o obcích apod., a vedle
toho i do spisovné kodifikace.
Zákonem i kodifikací se v ÈR øídí napø. uívání a pøechylování osobních jmen. Hlava II
zákona è. 3012000 Sb. o matrikách, jménu a pøíjmení stanoví, e do matriky nelze zapsat zkomolené jméno a v pøípadì pochybnosti e o správnosti rozhoduje doklad vydaný znalcem. Také
pro uívání dvou jmen platí dikce tohoto zákona. Pøímou odpovìdnost jazykovìdcùm ukládá
jeho paragraf 68, který øíká, e pøíjmení en se tvoøí v souladu s pravidly èeské mluvnice. Pro
pøíjmení v mezinárodní komunikaci je matrika povinna uvádìt vedle pøíjmení eny podle pravidel èeské mluvnice i její pøíjmení v podobì, která èeské mluvnici neodpovídá, ale definuje ji
pøísluná mezinárodní smlouva. Z tìchto dvou forem je nositelka pøíjmení povinna u nás uívat
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jen jednu formu, kterou si zvolí pøi podání ádosti. Neznám vak obecnì pøístupný soudobý
kodex, který by byl vydán, schválen a hájen jazykovìdnou institucí.
Firmy a jejich symboly jsou zapsány v rejstøících zcela jednoznaènì a jakákoliv odchylka od
zakódované formy zápisu vede a k neplatnosti obchodních a podnikatelských dokumentù.
Existují i zákonné normy na jejich ochranu pøed zneuitím, napø. konkurencí.
Vnìjímu jazykovému zákonu nevyhovují nìkteré domácí vnitøní jazykové normy. Tak nìmeckému názvu rakouské spolkové zemì Kärtnen odpovídají podle souèasných èeských kodifikaèních pøíruèek dva ekvivalenty  Korutany a Korutansko: Slovník spisovné èetiny (Academia 1994) uvádí jen Korutany, Pravidla pravopisu jen Korutansko. Nelíbí se to podnikatelùm
ani jazykovì nároènìjím politikùm a novináøùm.
Je to skuteènost, která se podobá dùsledkùm problematického názvosloví v USA v dùsledku
tamní kodifikaèní neurèitosti. Reprezentativní a relevantní slovníky uívají napø. oficiální oznaèení Faerských ostrovù ve dvou podobách: Faroese i Faeroese.
Èetí geografové, pracovníci ve sféøe nadnárodních marketingových komunikací a reklamy
kritizují nai vnitøní neschopnost èi neochotu dohodnout se na podobì praktického jednoslovného oznaèení Èeské republiky, a tak se dohadujeme napøíklad o Èesko. Naopak nás ctí, e
jako ekvivalent oficiálního názvu nìmeckého státu místo døívìjího Nìmecká spolková republika jsme po roce 1989 zaèali uívat pojmenování Spolková republika Nìmecko. (Mezi Nìmeckem a Slovenskem na toto téma vznikl diplomatický spor, který ohrozil podepsání nìkolika
bilaterálních dohod.)
Je zøejmé, e presti, reprezentativnost a kultura èeského jazyka spoèívá jak v pestrém,
esteticky a emotivnì pùsobivém, tak i v maximálnì urèitém a vnímatelném (akceptabilním) a
komunikaènì spolehlivém spisovném vyjadøování. Stále víc to platí i pro mluvenou komunikaci. Tuto kvalitu dodává jazyku jeho vnitøní zákon. U nás funguje v podobì kodifikace spisovné
èetiny na vech jejích úrovních v mluvené i psané podobì. Diskusní ovem je, jaká kodifikaèní pravidla jsou k tomu potøebná a jak a pro koho jsou závazná.
4
K souèasné kodifikaci spisovné èetiny
Pro pøelom století èeskou jazykovou situaci charakterizují tyto znaky:
 veobecná liberalizace døívìjího spisovného kódu (dirigizmus nahradit popisem);
 nechu nìkterých vlivných vrstev k jakýmkoli kodifikaèním omezením;
 neschopnost èi neochota ustavit reprezentativní kodifikaèní orgán vybavený náleitou
kompetencí k vytvoøení funkèní èeské kodifikace vèetnì její publicity, objasòování a dalí
kultivace.
Podle Alexandra Sticha dnes ohroujeme èetinu sami tím, e ve jménu odporu proti dirigismu socialistického období v praxi popíráme dorozumívací význam èetiny. Zpochybnila se
instrumentální hodnota jazyka, ba zaèala se pokládat za pøímo protiklad hodnoty jako takové
a zaèala se chápat jako nìco technokratického, úzce utilitárního. Mnoho lidí zneklidòuje pocit
interního ohroení, devalvace jazyka, ale chtìjí mu èelit iracionálními a èasto mezi sebou nekompatibilními postupy a prostøedky. Jazyk sice proíváme, ale i uíváme. Proto nae individuální, subjektivní proívání èetiny je tøeba podrobit racionální úvaze, e jazyk je pøedevím
nástroj interpersonální komunikace. (12)
Na pøíkladu pravidel èeského pravopisu z roku 1993 je vidìt, jak diskuse o nich nebyla
motivována instrumentálními potøebami, ale ideologickými a hodnotovými pohledy. Postavili
88

se proti nim intelektuálové i jimi ovlivnìná veøejnost za velké masmediální publicity. Diferencovala se i obec jazykovìdcù. Argumenty zastáncù nových pravopisných pravidel nebyly brány
vánì a byly doporuèeny jako závaznìjí norma jen kolám, a to s mnostvím dublet, které
jejich fungování nìkdy komplikují.
Kultivované spisovné vyjadøování je slokou duchovní kvality a ekologie spoleènosti.
Pocit úpadku èetiny zaznívá z mnoha stran, vyjádøil ho i prezident Havel. Poklesla úroveò
veøejné vìcné komunikace v psané i mluvené formì na vech jejich rovinách  od pravopisu a
výslovnosti pøes mluvnici, slovní zásobu, skladbu a styl a po strukturu celých textù. Pokleslost verbální komunikace a komunikaèních norem je nepochybnì paralelou k poklesu norem
chování vùbec. (13)
Je tedy zøejmé, e obecná potøeba modernì kodifikovat spisovnou varietu èeského národa
je akutní. Zásadního významu pøitom nabývá otázka, jak kodifikovat.
4.1 Zpùsoby kodifikace
Paul Garvin rozliuje kodifikaci svobodným podnikáním, akademií a parlamentem.
Kodifikace svobodným podnikáním je typická pro USA. O jazykové správnosti tam rozhodují redakèní rady velkých nakladatelství, vydavatelství a slovníkù. Dùleitou roli hrají také tzv.
dobré mluvní vzory, zejména novináøi a moderátoøi prestiních seriozních masmédií. Dochází
pøitom k vysoké míøe neurèitosti a k rozdílùm mezi angliètinou anglickou a americkou. Proto
v USA vzniklo hnutí za uzákonìní britské angliètiny pro úøední komunikaci. Federální zákon její
pøijetí zatím neupravil, ale pøijala ji polovina státù. Podobnì se proti degradaci své angliètiny
v konkurenci s americkou brání Britové. Názory shodné s Garvinovými vyjadøuje i Ota Ulè. (14)
U nás kodifikace svobodným podnikáním dnes do urèité míry platí také. Redakce mají své
jazykové kodexy, nìkdy odliné od doporuèení závazných pro koly. Zajímavé pøitom je, e
èeské deníky i magazíny v nìmeckém vlastnictví kodifikaci pravopisu, v pøechylování i v uívání
exonym víc ne rádoby lidová média èeská. Nízkou úroveò má jazyk nìkterých inzertních a
reklamních textù. Kritériem jazykového chování pro vìtinu komerèních rozhlasových stanic je
vkus jejich pøevaujících cílových skupin. Vedle nekultivovaných èeských originálù nacházíme
i patné pøeklady cizojazyèných pøedloh a terèem èasté kritiky bývá jazyk televizního dabingu.
Pro francouztinu a v posledních letech i pro dalí evropské jazyky vèetnì nìmèiny, sloventiny, poltiny a maïartiny se uívá kodifikace parlamentem. Ten na doporuèení akademických pracovi upravuje pøísluné normy do podoby závazných jazykových zákonù. Chorvaté vedení autonomními snahami vùèi Srbùm jazykovými pøedpisy oddìlili svùj oficiální jazyk
od døívìjí srbochorvatiny. Polský jazykový zákon je pøísný na vnitøní normy pro jeho uívání,
protoe jazyk chápe jako národní kulturní hodnotu. Ukládá vem veøejným orgánùm povinnost
o ni peèovat a ustavil pøísluný ústavní tribunál.
Pro èetinu Garvin za pøirozenou a funkèní pokládá kodifikaci akademií (Maticí), tedy jazykovìdnými institucemi. Za normu jazykové správnosti se pøi ní pokládá jednotný výklad dobrého úzu. (Za kodifikaci akademií se na konferenci Termina 2000 v Liberci pøimlouval i profesor
Kocourek se svou zkueností bohemisty pùsobícího ve frankofonní Kanadì. Èeský dirigismus
v souvislosti s drsným a autoritativním dirigismem kanadským nazval nìným.)
Má-li vak být taková kodifikace pøijata a uplatòována, mìlo by být dosaeno konsenzu
i v obsahu a procesu kodifikaèní èinnosti. Za nejvhodnìjí pokládám koncept Daneùv. (15)
Kodifikaèní proces by mìl podle Daneova konceptu být rozèlenìn do více etap. Poèátkem
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kodifikace by mìla být etapa deskriptivní (tzn. objektivní a reprezentativní popis). Po ní by mìla
následovat etapa regulativní (normotvorná), ve které by byly vyhodnoceny a klasifikovány
poznatky deskriptivních prací, a na jejich základì by pak mìla být provedena vlastní kodifikace.
Po ní by mìla následovat jetì fáze provádìcí, tzn. vyhláení kodifikaèních pravidel vèetnì
pøípadných sankcí za jejich nedodrování, a koneènì jejich popularizace a sledování, jak se
uplatòují a co je popøípadì nutno upøesòovat. Kodifikaèní kritéria v celém jejich procesu by
mìla vycházet z principù dynamiky (pruné stability).
Souèástí kodifikaèní èinnosti by mìlo být inteligentní a kvalifikované pùsobení na postoje
ke spisovné varietì èetiny. Dane rozliuje postoje racionální a neracionální, etické, estetické
a emocionální, ovinistické a rezistentní, zdánlivé a skuteèné, izolacionistické a univerzalistické, unifikaèní a variantní apod. O pojetí spisovnosti se vedou trvalé diskuse. (16)
Èeská sociální a jazyková situace roku 2002 se lií od situace v roce 1993, kdy byla pøedstavena nová pravidla pravopisu. Od té doby se stabilizovala spoleènost a upøesnily se i pohledy
a nároky na spisovný jazyk jak v jeho vnitøním fungování, tak i ve vztahu k jiným jazykùm.
Ukazuje se, e moderní, pomìrnì urèitý a jednoznaèný spisovný jazyk oèekává vìtina veøejnosti, uivatelé èetiny pro jednací úèely, cizinci, zahranièní azylanti a krajané, kteøí se vracejí
do republiky i s oprávnìnými nároky na spolehlivé dorozumívání. Kromì toho èetina pro nì
byla a zùstala i nadále faktorem jejich i naí spoleèné národní hrdosti a loajality.
Jak se èeská spoleènost stabilizuje, tak pøijímá nìkteré návrhy odmítané poèátkem devadesátých let. Dùleitou roli pøitom hrají seriozní masmédia, protoe v nich pracují kvalifikovaní
korektoøi a jazykoví konzultanti. Boj proti pravopisným inovacím z devadesátých let je podle
mého názoru z dlouhodobého hlediska pøedem prohraný, protoe je budou èím dál víc v praxi
uívat lidé, kteøí se je nauèili uívat ve kole.
Kodifikaèní pravidla spisovné èetiny by i do budoucna mohla mít charakter kulturní normy a jejich dodrování èi nedodrování by mìlo být hodnoceno stejnì jako vztah k jiným
hodnotám a instrumentùm národní kultury.
Nastává proto vhodná doba, aby bylo obnoveno kodifikaèní grémium, aby zahájilo teoretické koncepèní práce a na základì jejich souhlasného pøijetí i následnou vlastní kodifikaèní
èinnost. V èeských tradicích by tato role nejvíc sluela akademii, tzn. Ústavu pro jazyk èeský
AV ÈR ve spolupráci se kolami, redakcemi a s dalími kategoriemi tzv. smìrodatných zdrojù
jazykové normy.
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 1  2004

ALTERNATIVNÍ A HYPOTETICKÉ BOHEMISMY
V LEXIKU NÌMECKÉ MÌSTSKÉ MLUVY V OLOMOUCI
JOSEF JODAS
Materiál, z nìho pøi popisu a charakteristice lexika nìmecké mìstské mluvy v Olomouci
z 1. pol. 20. století vycházíme, není ani odborné veøejnosti pøíli známý a zèásti je i jí obtínì
dostupný. Jedná se o práci F. Grosseho  témìø zapomenutou sérii fejetonù uveøejòovanou
poèátkem 30. let v olomouckém deníku Mährisches Tagblatt a sbírku H. Vondrovského z konce
90. let 20. století, tiskem dosud nevydanou  asi 30stránkový strojopis poøízený pro uí kruh
zainteresovaných osob z øad sudetských Nìmcù pocházejících z Olomouce a okolí.
Tento materiál, který se zèásti pøekrývá a zèásti doplòuje,1 zachycuje vybrané lexikum olomoucké nìmèiny zhruba stejného období, tj. 30. a 40. let 20. stol., ovem v rùzné èasové perspektivì a z odliného generaèního stanoviska (Grosse podal popis aktuální jazykové situace z hlediska nejstarí generace, Vondrovsky zachytil jazyk svého mládí z odstupu více ne 50 let).
Ani jedna z obou lexikálních sbírek nebyla poøízena  ze striktnì vìdeckého lexikografického hlediska  standardním zpùsobem, jedná se o slovníkové soubory uspoøádané subjektivnì,
podle vlastního jazykového povìdomí a nepochybnì také nahodile. I pøesto není tøeba
o autentiènosti tohoto slovníkového materiálu pochybovat.
Prokázala to dostateènì u analýza lexikálních bohemismù v nìm obsaených (Jodas 2001),
potvrzuje to i porovnání s reprezentativními slovníky rakouské, resp. vídeòské nìmèiny 
olomoucký korpus vykazuje v naprosté vìtinì témìø úplnou shodu s lexikem tìchto slovníkù,
tj. odráí vcelku vìrnì objektivnì zachycený úzus rakouské lidové mluvy. Dosvìdèit to mùe
i dnení ná pøíspìvek, navazující na èlánek o hláskoslovných bohemismech v olomouckém
lexiku, který nedávno vyel v Èasopise pro moderní filologii (Jodas 2003).
Tentokrát si chceme blíe povimnout výrazù, popø. slovních útvarù èeské provenience
s platností teritoriálnì výraznì pøíznakovou, tj. moravismù s irí (regionální) nebo uí (lokální) platností.
Z výpùjèek èistì lexikálních se pøíznakovostí specificky regionální vyznaèují zejména výrazy Putzifous Friseur, Barbier (V) a Putzka Ball aus Stoff (V). První z nich byl a dosud znám
jen ze dvou izolovaných lokalit z Èech  z Prachaticka a Trutnovska (SdWb II, 789), díky
olomouckému materiálu máme nyní i první doklad moravský, slovo Putzka zase roziøuje poèet
dokladù na pøejímku vyskytující se pouze v oblasti Moravy a Slezska, s pøesahem do Èech na
Jindøichohradecku (SdWb II, 789).
S urèitostí je mono za moravismy obecnìjí povahy oznaèit výrazy Dratarsch Wander-Handwerker (V) a Trakatsch Schiebkarren (G), Tragátsch einfache Schubkarre, einrädig
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mit Querlatten (V), slovní útvary odráející vìrnì pøíslunou regionální hláskovou nebo tvarovou variantu jejich pøedlohy v èeském jazyce a doloené navíc právì v místì výskytu této
jejich pøedlohy (viz SdWb III, 285, 293 a ÈJA 2, 388; 3, 380), výrazy Affina Kinderfrisur, einfacher gerader Schnitt, an ein Affengesicht erinnernd (V), Kadlatken Pflaumen, Zwetschgen
(V) a Tschagan grober Stock, Prügel (V) pak za moravismy lokálnìjí povahy, v prvém pøípadì jde zøejmì o jediný doklad na toto slovo v nìmeckém jazyce vùbec, v druhém o místní
obmìnu vìtinového oblastnì moravského Kalatk(e)n, Karlatk(e)n2 a v tøetím o doplnìní
nìmeckých náøeèních dokladù ze severní èásti Drahanské vrchoviny a z lokality Lednice 
Mikulov (SdWb III, 419) o dalí poloku ze støední Moravy.
Shodnì s pomìry v nìmeckých náøeèích z èeských zemí bylo v lexiku olomoucké nìmèiny
zastoupeno i typické regionální slovo Plauze Lunge (V). Je to výraz, který byl do regionální
(støedovýchodní) nìmèiny pøejat z luické srbtiny a poltiny (p³uca). Pro nìmecké dialekty
z èeských zemí lze vak uvaovat i o èetinì jako alternativním, doplòkovém zdroji pøejetí. Zcela
zøejmé je to v pøípadì variantní podoby Plütze [blídse] s pøehlasovaným koøenným ú, doloené
z oblasti severních Èech  Dìèínska, pravdìpodobné u podoby Plauz(e) ze dvou míst na
støední Moravì  olomouckého jazykového ostrova a skøípovsko-brodeckého ostrùvku
v severní èásti Drahanské vrchoviny (SdWb II, 441). Z hlediska formálního je toti moné
východisko pøejetí  støedomoravské náøeèní plóca stejnì dobøe vyhovující jako vzdálenìjí
slezské náøeèní èi polské pluca/p³uca, navíc je tøeba vzít v úvahu, e obì lokality byly od
souvislého slezskonìmeckého osídlení na severu Moravy a ve Slezsku oddìleny právì hanáckým jazykovým prostorem.
Východorakouské Gate, Gatehose, Gatje (lange Männer)unterhose a obecnì rakouské
Pogatsche flacher Eierkuchen (mit Grieben) (WSMÖ, 77, 142) se veobecnì povaují za
pøímé pøejímky z maïartiny (gatya, pogácsa). Pro olomouckou nìmèinu to vak nemusí platit
tak jednoznaènì. Jde-li skuteènì o hungarismy, pak asi nikoli pøejaté pøímo, ale prostøednictvím
rakouské, hlavnì vídeòské nìmèiny. V pøípadì výrazu Pogatscherln Plätzchen aus Speck-Grieben (V) by se jednalo o zcela ojedinìlý, izolovaný vindobonismus (maïarské provenience), nebo toto slovo Sudetonìmecký slovník vùbec nedokládá. V souvislosti s tím se nabízí
otázka, zda k pøejetí pøece jen nedolo  izolovanì a pouze lokálnì  spíe z moravské èetiny.
U výrazu Gatien Unterhose (G) pro takovou interpretaci mluví jetì jiný argument  existence paralelní podoby Katata die langen Reform-Unterhosen (Fehr 1977, 114), je do lokální
obmìny sudetské nìmèiny  z Èeských Budìjovic mimo ví pochybnost pøela z regionálnì
èeského kaata; budìjovicko-olomoucká dvojice Katata  Gatien by tak mohla (podobnì
jako v pøípadì Plütze  Plauze) odráet základní areálové rozrùznìní èeského jazyka, toti
dichotomii èesko-moravskou.
Jako pøímá paralela (slovotvorný moravismus) k regionálnì èeskému Vomatschka (Schuchardt 1884, 64), Vomáèka (Fehr 1977, 61) se na první pohled jeví olomoucká Matschka Sauce (G). Pøipojená Grosseho poznámka wird jedoch nur figürlich von weichem Straßenkot
gesagt a vymezení významu H. Vondrovským Muß, Brei, Zerdrücktes vak ukazuje, e u
výchozího lexému máèka je tøeba poèítat nikoli s významem základním, ale posunutým, tj. máèka mìkkota = beztvará, kaovitá hmota, tedy vlastnì s významem koøene mak-/maè- (makati,
omak, maèkati, mìkký...), a nikoli mok- (moè, moèka, moèiti, máèeti...).3 Tento význam je dobøe
znám i z moravské èetiny, slovo máèka v ní mùe dokonce oznaèovat nejen vìci nepevné
konsistence, ale i èlovìka ústupného a povolného, s nevyhranìným, nepevným charakterem.
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Ve tøech pøípadech lze vykládat smìr pøejetí dvojím, a to protichùdným zpùsobem, tj. jako
pøejetí z èetiny do nìmèiny nebo naopak.
Výchozí forma, z ní bylo utvoøeno èeské onomatopoin cimpr campr, se spatøuje v rakouském Zimperl malý kousek (Holub  Lyer 1978, 113, Machek 1971, 86). Olomoucké Zimperzamper (auf Zimperzamper) kleine Stücke oder Flecke (G) by tedy mohlo pøedstavovat blií
ne dosud uvádìný zdroj, protoe vak jde o jazykový prvek v nìmèinì patrnì ojedinìlý (dalí
doklad známe prozatím jen z jediné lokality na severní Moravì  Velkých Losin, Mitzka 1965,
1549), je u obratu auf zimper zamper pravdìpodobnìjí spíe opaèný smìr pøejetí.
Franziskerl (WSMÖ, 73), Franzischkerl (Teuschel 1994, 81), Frantsischgal (Hornungová
1998, 364) pyramidenförmiges Räucherwerk aus gepreßtem Kohlenstaub und Weihrauch je
slovo typicky vídeòské; jeho pùvod se hypoteticky spatøuje v metonymickém pojmenování
pøedmìtu podle mnichù frantikánù, kteøí jeho uívání v rakouských zemích zavedli (Hornungová 1998, 81). Èeské frantiek, výraz bìné slovní zásoby, se povauje za pøejímku anglického
frankincense, slo. z fr. franc encens èisté kadidlo... a to z lat. incensum (vìc) zapálená od
incendere (ptc. incensus) zapálit, slo. z in-1 a candere být do bìla rozhaven (Holub  Lyer
1978, 173), pøièem vznik adaptované èeské podoby se vysvìtluje pøiklonìním ke jménu Frantiek. S ohledem na to by bylo mono pokládat obì slovní formy za nezávislé paralely. Nápadná
formální shoda i výluènost obou výrazù z hlediska onomaziologického (srov. Jodas 1999) dává
vak pomyslet i na pøímý vzájemný vztah. V pøípadì pøejetí z èetiny do rakouské, resp. vídeòské nìmèiny by lo o adaptaci genitivní nebo akuzativní formy frantik(a), tj. o dekompozici
formantu -ka na -k, je bylo vnímáno jako souèást základu slova, a -a, substituované jako
(neutralizovaný) deminutivní formant -erl [-al], stejnì jako u výrazù Armitschkerl < armièka,
Schpitschkerl < pièka houba apod. Omezený rozsah uívání výrazu Franziskerl/Franzischkerl
v rakouské nìmèinì, na rozdíl od èeského frantiek, vak nasvìdèuje tomu, e jde patrnì
o prvek primárnì èeský, nikoli rakouský. V olomouckém lexikálním materiálu je slovo Franzischkerl kleines Räuchekerzchen registrováno F. Grossem a klasififikováno jako zøídka se
vyskytující, archaický vindobonismus. Takovéto urèení pùvodu lze ovem akceptovat pouze
jako hypotetickou monost, autor toti ve své slovníkové práci jako vindobonismy oznaèoval
více ménì mechanicky vechna slova, je zároveò figurovala ve Schrankovì slovníku vídeòské nìmèiny z poèátku 20. století, k pøejímání èeských prvkù mohlo vak docházet i postupem
opaèným nebo nezávisle.
Nejisté je urèení pùvodu nìmeckého olomouckého Klobaß eine derbe, geräucherte Wurst
(G). Rakouská nìmèina má pro tento výraz podoby Klobasse, Klobassi, pøièem za zdroj pøejetí
se povauje èeské a slovenské klobása nebo slovinské klobasa. Forma Klobaß by mohla
pocházet z moravského náøeèního klobás, potí je vak v tom, e nevíme, jaký byl jeho územní
rozsah, pro souèasnost ho lze pro region Moravy a Slezska lokalizovat pouze na Moravu jiní
(irí Brnìnsko), nikoli støední a severní.4 Pøipustit by vak bylo mono i to, e forma Klobaß
nìjakým zpùsobem odráí výslovnost rakouskonìmeckého Klobasse s apokopovaným nebo
silnì redukovaným e, a pøedstavuje tak pøedlohu oblastního jihomoravského klobás.
Podle H. Vondrovského bychom mìli ke slovotvorným bohemismùm pøiøadit také slovo
Bsuflik Gewohnheitssäufer. K nìmeckému koøenu bsuf (vlastnì participiálnímu besoff-), rozíøenému o rakouskou deminutivní koncovku -l by dle tohoto pojetí byla pøipojena èeská
odvozovací pøípona -ík, podobnì jako tøeba u slov hajzlík a pajzlík. Slabým místem takového
výkladu je vak skuteènost, e neznáme ádnou pøímou èeskou pøedlohu pro takové pøejetí,
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a e by tedy lo o vzácný pøípad nezávislého, samostatného uití èeského pøíponového formantu v nìmèinì, zejména vak to, e podobu Bsuflik lze odvodit bez obtíí i z nìmèiny, jako
formu kontaminovanou ze zpodstatnìlého adjektiva besoffig a substantiva Besuffling, resp.
jako výsledek náøeèní, denazalizované výslovnosti formantu -(l)ing. Podle údajù Sudetonìmeckého slovníku se na Olomoucku vyskytovala typicky severní, slezská podoba slova (pøejatá z poltiny) Besuffski, forma Besuff, Besufl se v nìm hodnotí jako obecnì rozíøená, Besuffling (-ü-) bylo lokalizováno do tøí, navzájem izolovaných míst: jiních Èech  budìjovického
jazykového ostrùvku a na sever Moravy  ternberka a títù (SdWb 2, 237, 242).
Z formálního hlediska obdobnì nejednoznaèné je nìmecké olomoucké Spendlik Stecknadel, aber auch kleine gelbe Pflaume (V). Mitzkùv slovník nìmeckých slezských náøeèí a Sudetonìmecký jazykový atlas registrují sice  jakoto okrajové varianty  i podoby spendlik,
ovem pouze ve významu Stecknadel (Mitzka 1965, Karte Stecknadel, nach S. 1322) nebo
Schachtelhalm (SdWb II, 29), uívání slova ve významu gelbe Pflaume bychom proto za
èeský prvek lokální povahy povaovat mohli, tøebae samo èeské pendlík druh sliv pochází
z nìmèiny, ze støhn. spenelinc (Machek 1971, 621).
Prozatím nejasný je pùvod olomouckého nìmeckého výrazu Hulker grobes Stück (Brot)
(V)  lexikální jednotku s tímto nebo podobným významem nedokládají ádné bìnì dostupné
výkladové, etymologické ani diferenèní (náøeèní) slovníky nìmeckého jazyka. Z hlediska èistì
formálního se nabízí výklad pùvodu slova jako pøejímka èeského hùlka (se substitucí koncového -a formantem -er jako tøeba ve slezském náøeèním mauker < mouka nebo vídeòském
Motschker < moèka). Bezprostøední èeská pøedloha (z významového hlediska) chybí, uvaovat by snad bylo moné hypoteticky o ztotonìní moravského neutralizovaného deminutiva
hùlka (spisovnì a regionálnì èesky hùl) s oválným pecnem chleba (srov. nìmecké Stockbrot)
a následným osamostatnìním na velký kus takového chleba nebo o zkomolení starozákonního
hùl chleba.5
I kdy jsme se pøi popisu a charakteristice èeských prvkù v lexiku nìmecké mìstské mluvy
v Olomouci museli mnohdy uchýlit k úvahám hypotetického rázu a nìkteré nae závìry jetì
nemohly mít platnost definitivní, prokázalo se opìt, jak je slovníkový soubor F. Grosseho a H.
Vondrovského závaný a materiálovì bohatý . Díky nìmu bylo mono prohloubit nebo korigovat dosavadní poznatky o vlivech èetiny na nìmèinu, zejména pokud jde o bohemismy øídce
doloené, verifikovat, popø. i doplnit Sudetonìmecký slovník a pøiblíit dosud neznámý materiál, který je dùleitý pro dalí bádání etymologická. V dalí fázi výzkumu pùjde pøedevím o to,
pokusit se u èeských prvkù v lexiku olomoucké nìmèiny odliit znaky typicky mìstské od
tradiènì náøeèních a také vzájemnì porovnat oba generaènì odliné slovníkové soubory, obojí
by toti mohlo napovìdìt, jaká byla dynamika èesko-nìmeckých jazykových vztahù v Olomouci v období mezi svìtovými válkami.
POZNÁMKY
1 Grosseho sbírka obsahuje asi 500 lexikálních jednotek, Vondrovského soubor kolem 850, absolutní poèet
samostatných, neopakujících se výrazù lze odhadnout na více ne 1100. Doklady z jednotlivých lexikálních souborù oznaèujeme v textu iniciálovou zkratkou G(Grosse) a V(Vondrovsky), a to v tée podobì,
jak ji zaznamenali oba autoøi, definice nebo synonymní ekvivalenty u pøísluných výrazù pøebíráme od
obou autorù rovnì beze zmìn.
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2 I pøesto, e jetì nejsou k dispozici údaje o územním rozsahu podoby Kadlatken v Sudetonìmeckém
slovníku, lze se právem domnívat, e lo o variantu ojedinìlou nebo novìjí, do tradièních náøeèí neproniklou, není toti uvedena v dokladech z lankrounsko-svitavského a olomouckého jazykového ostrova
E. Schwarzem (1934, 594) a nedosvìdèuje ji pro nìmecká náøeèí na jihu Moravy ani F. Beranek (1936,
262).
3 To odpovídá jednomu z významù vídeòského Motschga, -ka Gatsch, übles Gemenge, Brei (Teuschel
1994, 157; Hornungová 1998, 540) i obecnì slezskému Matsch dicke, durch Zerdrücken entstandene
Flüßigkeit, Brei (Mitzka II, 853). Dalí z významù vídeòského Motschga, -ka, resp. Motschker Tabaksaft (in der Pfeife), pøejatý z èeského moèka (Steinhauser 1978, 123), olomoucká nìmèina  na rozdíl
od nìmeckých dialektù z jiní Moravy (Beranek 1936, 147)  nedosvìdèuje.
4 Je to ovem lokalizace podepøená pouze osobní zkueností, nikoli systematickým dialektologickým
výzkumem (v Èeském jazykovém atlase tento výraz nefiguruje); z novìjích prací se o podobì klobás píe
v brnìnské publikaci O èetinì kadodenní (1984, 22), je tam bez dalí specifikace oznaèena jako oblastní
varianta, F. Barto maskulinní klobás na konci 19. století (1895, 284) lokalizoval právì na Brnìnsko.
V olomoucké nìmèinì by to tedy byl bohemismus postrádající pøímou územní souvislost s výskytem jeho
pøedpokládané moravské pøedlohy, zøejmì prvek kontaktový, rozíøený díky migraci obyvatelstva.
5 Hùl chleba = hlavní zdroj obivy (podle toho, e na hùl tyè se ve starovìku zavìovaly kruhové
chleby), její zlomení je obrazem hladu (Nový biblický slovník 1996, 309). Èeskému obratu polámat,
zlámat hùl chleba (Lv 26,26;  105,16; Ez 4,16, 5,16. 14,13) odpovídá v nìmèinì (podle Lutherova
pøekladu) nemetaforické vyjádøení den Vorrat an Brot wegnehmen.
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ALTERNATIVE UND HYPOTHETISCHE BOHEMISMEN
IM WORTSCHATZ DER DEUTSCHEN STADTSPRACHE IN OLMÜTZ
Zusammenfassung
Im Beitrag werden ausgewählte Bohemismen im Wortschatz der deutschen Stadtsprache
in Olmütz analysiert, vor allem Ausdrücke und Wortgebilde, bei deren das Tschechische nur
eine alternative oder hypothetische Quelle der Übernahme darstellte. Trotz der Spezifik der
untersuchten Erscheinungen wurde abermals nachgewiesen, daß lexikalische Sammlungen
von F. Grosse und H. Vondrovsky (welche gleichzeitig in zwei anderen Artikeln in Èasopis pro
moderní filologii beschrieben wurden) für Forschungszwecke ein glaubwürdiges und wertvolles Material sind.
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LEXIKÁLNÌ-STYLISTICKÉ ASPEKTY
JAZYKA FEJETONÙ JIØÍHO KRATOCHVILA
MILO MLÈOCH
O tom, e je Jiøí Kratochvil (JK) osobitým prozaikem,1 svìdèí zájem ètenáøù, kritiky i lingvistù o jeho texty. Napø. Svìtla Èmejrková publikovala v knize Èeský jazyk na pøelomu tisíciletí
studii nazvanou Jazyk literatury, v ní charakterizovala nejvýraznìjí rysy a stylové typy
èeské prózy v letech 19891996. Mezi nejèastìji citovanými autory byl spoleènì s Michalem
Vieweghem, Jáchymem Topolem a Ludvíkem Vaculíkem právì Jiøí Kratochvil. Podobnì jako
Viewegh, Vaculík, Karel Steigerwald nebo Petr abach uveøejòoval JK v 90. letech fejetony a
sloupky v denním i periodickém tisku  v Lidových novinách, Literárních novinách, Hostu,
Moravských novinách a v Mladé frontì Dnes. Publikoval je také v Èeském rozhlase. V roce
2001 vydal JK v brnìnském nakladatelství Petrov kníku Brno nostalgické i ironické, která
pøedstavuje výbìr z jeho publicistické èinnosti.
V krátké pøedmluvì autor uvádí: Fejetony a sloupky píi èasto pøíbìhovì, jsou to vlastnì
mé nejkratí povídky, povídkové èrty. Malá recenze na tatl a na B. Fuchse jsou zas vlastnì
køíenci recenze a fejetonu. Z jeho slov vyplývá, jak na psaní tìchto ánrù nahlíí: upøednostòuje fabulaci, navíc nìkteré motivy z fejetonù rozvíjí ve svých románech.2 Uvauje také
o stylové charakteristice tìchto krátkých próz  nìkteré z nich píe odborným stylem a v jiných
naopak odborný styl paroduje. Princip variace, ironie, tematizace jazyka a tvùrèího procesu
psaní bývají spolu s dalími povaovány za typické rysy postmoderní literatury a JK je také
jako postmoderní autor chápán.
V tomto pøíspìvku se zamìøím nejprve na nìkteré aspekty lexika fejetonù a sloupkù JK, ve
druhé èásti pak na charakteristiku stylistickou, pøedevím na prostøedky metaøeèové a metatextové.
I. Základovou lexikální jednotkou Kratochvilovy knihy je toponymum Brno, srovnejme
názvy prvních dvou èástí  Brno nostalgické, Brno ironické. Ve tøetím pøípadì je nahrazeno
apelativem  S mìstem za zády. V textu je frekvence toponyma Brno velmi výrazná, napø. Brno
desolato, marasmus programového pustoení (jde o autorùv povzdech nad zkázou brnìnské
architektury v dobì normalizaèního dvacetiletí), provinènost Brna, dále v názvech fejetonù
Jak namalovat obraz Brna a Brno je Brno je Brno. Èasto se také vyskytuje adjektivum brnìnský, které bývá spojováno s nepøímým pojmenováním, napø. o brnìnských padesátých letech,
brnìntí kulturtrégøi, brnìnská high society, brnìnská nároí mám oznaèkovaná vzpomínkami.
Se snahou postihnout genius loci mìsta Brno souvisí èasté uívání názvù ètvrtí, ulic, domù
apod. Nejèastìji zmiòovanou lokalitou je Zelný trh (té Zelòák). Kniha je uvedena fejetonem
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Velká øeka se dvìma srdci, v nìm autor píe o øekách Svitavì a Svratce jako o jednotì dvou
protikladných principù a skrz mytologické asociace se dobírá poetických obrazù: Svitava:
svítání. Svratka: svratìní, svrákání, smrákání.
Øeka ranní a veèerní. Øeky jsou ostatnì
v nejstarích mytologiích spojené jak se zaèátkem, tak s koncem, a takto protékají celými lidskými dìjinami: nositelky ivota i rozsévaèky smrti Svitava a Svratka. Øeky jako dvì sestry,
kadá tak jiná, a pøece jako by se rozdvojily z jedné velké mìstské øeky, rozpojily do svìtla a tmy,
do dvou pøadének a dvou cest. Nad jednou visí závoj z mlhy a komárù, nad druhou závoj
smogu.
Z hlediska stylové platnosti uitých jazykových prostøedkù pøevaují spisovná slova a
tvary. Pokud jde o nespisovné výrazy, v textu se vyskytují napøíklad výrazy typické pro brnìnskou mìstskou mluvu3  brnìnské tatl, córák, dobøe upíchlé love, valí na nás mé, je to
vechno miglé jak shnilé krumple.
Ponìkud frekventovanìjí jsou výrazy obecnì èeské a také expresivní  upíchnout se,
pøiouchnout, naládovat (kamna), namoutìkutì, rozfajrovat, pavlaèák, být v limbu, chodit
pìourem. Ojedinìlé jsou výrazy zhrubìlé  ta mrcha slyí celé mìsto, hanlivá pojmenování 
prkotina, lesba, dìvka, popøípadì vulgarismy  kokotina, A kdosi øekl Kurva! Autorovu
v souèasné literatuøe nevední zdrenlivost vùèi vulgarismùm prozrazuje úryvek z Malého
traktátu o otvorech: a pak z toho bez varování vyletí hlásek asi tak pìtileté holèièky jeèící na
jinou holèièku: Bì do p a bì do p (Za tìch est teèek si dosaïte dva pøilehlé tìlesné
otvory.)
Autor s oblibou uívá slova kniní a zastaralá  írání, svatveèer, zamøelina, amputáø (amputování, amputáøství, amputaøení, amputace, pøeamputováno, proamputoøil, naamputoøil), plouhat se, nezobrazivost, noci byly stále alebnìjí, lesy zaèaly nachovìt ad.
O tom, e JK není autorem módì (a v tomto pøípadì jazykové) podléhajícím, svìdèí velmi
nízká frekvence anglicismù  high society, byl double agentem, se skautskými rovery, literární
mainstream. Uívání anglicismù v reklamních sloganech paroduje ve sloupku Vzývání barbarù
aneb O reklamì: Ani nahý, ani obleèený / vstupuje v lùno statné eny / a jako chytrá horákynì ví, / e s Balwaysem nic nezkoní, kdy opìvuje kondomy znaèky Balways.
Kratochvil ve fejetonech rád uívá termíny a slova, jejich význam ètenáøi bez slovníku
cizích slov místy uniká: akribie, imprimatur, minuciózní, eschatologický talent, ranì puristický
skelet rozhlasu, napochodoval jsem do estiposchoïového ranì puristického elezobetonového objektu o dvou kolmých køídlech a s dispozicí trojtraktu, státotvorným standardem se
stala moral insanity, na jejich introibo ad altare Dei èekal hlouèek vesnièanù.
Jazykovou invenci JK demonstruje poetickými i vtipnými neologismy  celé zvukové bohatství mìsta má obmáknuté, musíte se proloktovávat, rvaèka kudlovaèka, byl jsem jen bezpøístøený hlupák, mìstský ivotní styl zesupermarketizoval (a v Brnì i zbobycentrizoval), bojme
se øatybù (bytaø z bytu nìco odnáí, øatyb do bytu nìco pøináí), vedle slepice pøiètvernoil,
A kdo si teï tøeba pøedstavuje M.A.S.H., tak zas hbitì zatáhni svá telemilná tykadla ad.
Kratochvilovou doménou jsou pøirovnání a metafory, jimi svoje fejetony a sloupky pøibliuje umìleckému stylu. Jeho pøirovnání jsou èasto naturalistická  siamka mìla tak úèinný
erotický sprej, e jak kapénková nákaza prostoupil atmosféru celého Brna, dnes je Brno
narvané lidmi jak støívko jelítkovými kroupami, comparatum pøedstavuje pojmenování z ivoèiné
øíe  proud lidí byl pøeat nahoøe i dole, jako kdy nìkdo porcuje dlouhou íalu, Elvíra je drela
v bazénu jako dvì leklé ryby, stoupal jsem sloitým systémem schodi v úzkých chodbách
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jako my dìrami v obrovském ementálu, spisovatelé jsou líní jak vánoèní kapøi, spisovatelé
jsou sentimentální jak staøí rosomáci, nebo také z rostlinné øíe  den po Vánocích jsou bezcenní jak opadané jehlièí, pøi prodeji kaprù, nasázených jak okurky do kany Parnas. Kratochvil
uívá také pøirovnání, která text lyrizují  Svitava, bìíc tu jak bílá svatební stuka, pozoroval
jsem, jak se motiv doslova prosvìcuje strukturou, jako barevná a svìtelná tuení a barevné
a svìtelné prùniky a záblesky. Autor také uívá pøímìry, ani by pouil gramatickou spojku jako,
pøièem comparatum bývá v tìchto pøirovnáních metaforické  jeho vzhled má cosi spoleèného
taky s obøím podkovovitým magnetem, pøitahujícím fantastické koncentrace lidských osudù
(pavlaèový dùm Rohlíèek), vánoèní fejeton je kádinka, do ní lze beztrestnì odstøíknout nìco
pøebujelého sentimentu, krouily nad Brnem helikoptéry, podobné supùm nad tlející mrinou
mìsta.
Metaforická pojmenování lze èlenit podle slovnìdruhové pøíslunosti na metafory substantivní  závoj z mlhy, závoj smogu, klisnièka zapomnìní, kadý miligram skuteènosti, v hlubinì
tøicátých let, pøedsíò Vìènosti, erotický sprej, èas na dostøel léta, trajler pragocentrismu, metafory adjektivní a adverbiální  vivá léta, garsonky navihané stále víc bobtnajícími dìlnickými
rodinami, ostrá aktuální naráka, v posvátné úctì, pøed svrchovanou pamìtí, mrazivì krásná
spoluaèka, slovesné (v nìkterých pøípadech jde o personifikaci)  do zahajovacího proslovu
propaoval naráku, chøadla penìenka, ponoky dìravìly a boty ralokovatìly, pomrkávala
na mì okýnka záchodu a koupelny, ztuhli jsme, vyprávìní se vìtví
II. Pro postmoderní autory je typické, e vìnují velkou pozornost vlastnímu jazykovému
vyjadøování, které navíc sami komentují. V jejich komentáøích lze rozliovat metajazyk (výrazy,
které souvisí s jazykem jakoto systémem), metaøeè (vztahuje se k uívání jazyka) a metatext,
tedy text vztahující se k jinému textu.4 V Kratochvilovì próze je velké mnoství vyjádøení metaøeèových: Øekl bych, e èetina u jedenáct rokù reaguje na záitek svobody s pùvabnou
rozverností a e nám jetì víc zobraznìla, zbarevnìla a znovu pøedvedla svùj smysl pro humor
a zase se tak prokázalo, e je ivým organismem. Proto nemám obavy, e si nebude vìdìt rady
s anglicismy, amerikanismy a e tu jejich záplavu nezpracuje a neproèistí.
V nìkterých metaøeèových vyjádøeních Kratochvil vyslovuje názory na konkrétní jazykové projevy a odkazuje na lingvistické termíny jako slovo, pøívlastek, slang, archaismy a dalí 
jsem pøesvìdèen, e historie lidstva je pøedevím historií Slova ..., Ale fejetonista vám to teï
tady nepovídá kvùli tomu, aby vás snad oslnil nápaditými pøívlastky, a pøiznám se i k upøímnému potìení ze vech tìch jazykových bizarností, napøíklad ze slova chucpe, které k nám
pøiputovalo z jidi a je na rozdíl od takového kchajlovat, co kdysi pøevzal brnìnský slang
z hebrejtiny, je souèástí salonního jazyka. A taky mì zaujalo, jak se z klinické smrti probudily
rozlièné archaismy, ty roztomilé jazykové godzily A nejvìtím pøekvapením je pro mì pøíslovce potamo
Pomìrnì èasté jsou také metaøeèové projevy reflektující verba dicendi  octnete se ve ètvrti
výstranì pojmenované týøice (místní vyslovují také tíøice). A tady stojí to,
èemu se
odedávna øíká Velký Rohlíèek, vidìl jsem, jak kapr okotil tu kapøici. Anebo se øíká otelil kapøici? Proto také mluvím o øímském námìstí jako o metafoøe, pøesnìji o synekdoe
Kratochvil ve své publicistice také uvauje o ánrové charakteristice vlastních textù. V obranì
fejetonu uvádí: Fejeton je zvlátní ánr, o nìj se
pøetahují andìl s èertem.
Z hlediska
novináøského jsou tìmi èerty odskoky do literatury, nad nimi prskají éfredaktoøi. Ale protoe
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jsem spí literát ne novináø, chci teï bránit fejeton jako takový druh textu, který se naprosto
lií od veho ostatního v novinách.
Dalím metaøeèovým rysem je snaha o dialogiènost diskurzu, dùraz na kontaktové prostøedky. Autor tak dává najevo svoji snahu vtáhnout ètenáøe do dìje, udrovat jeho pozornost
 vimnìte si, Poslyte. U kdy se pozastavíte nad jejich jmény a nad zvukovými asociacemi tìch jmen, hned jako byste se dotkli èehosi základního
Cítíte to vnitøní spøíznìní tìch
dvou názvù? Adresnost se projevuje explicitnì uitím oslovení nebo 2. osoby plurálu  A tak
to tenkrát bylo i s celou tou cenzurou: zároveò byla i nebyla. To bylo nebylo, milá dìátka,
Vítejte na palubì Rohlíèkù, pøátelé! Ale jetì o nìco vás chtìl fejetonista poádat: a vytáhnete
koneènì vichni paty z Brna, dejte prosím fejetonistovi vìdìt, e teï mùe pøejít pøes ulici, pro
tu pizzu nebo pro hamburgra, Ale promiòte, teï u musím zatáhnout aluzie.
Výrazným rysem jazyka fejetonù JK je jejich metatextovost, odkazy na jiná literární nebo
umìlecká díla. Projevují se mj. v názvech nìkterých fejetonù: S mìstem za zády (S. K. Neumann), Velká øeka se dvìma srdci (E. Hemingway), Dáma s hranostájem (parafráze názvu
Leonardova obrazu), A co (F. Halas), Brno je Brno je Brno (parafráze výroku Gertrudy Steinové), Výtah na popravitì (film L. Malla), védské stoly aneb Jaký jsem (kniha védské stoly od
M. Viewegha), Podìkování a lásku vám (V. Nezval), Ubu sapiens (parafráze názvu  A. Jarry).
Autor ve vìtinì pøípadù vysvìtluje svùj vztah k prototextu  Velká øeka se dvìma srdci, tak
nazval kdysi Ernest Hemingway jednu ze svých povídek, toti dvojpovídku, vyslovující jedno
spoleèné trauma. I dovolil jsem si ten název vypùjèit, abych tak pojmenoval svou traumatickou
lásku ke dvìma øekám Vyznìní obsahu fejetonù je v nìkterých pøípadech ve vztahu k citovanému názvu ironické.
Podobnì je tomu také v metatextových odkazech na literární díla v textech fejetonù. Autor
zde uplatòuje princip palimpsestu, textu psaného pøes jiný, starí text. V nìkterých pøípadech
autor pøedlohu zmiòuje, v jiných ne: Jake to stojí v Ginsbergovì Kvílení o nejlepích hlavách
naí generace? vidím malou klukovskou postavièku, která ... køièí Brno, mé Brno, tvá sláva
hvìzd se bude dotýkat..., Nad mým Brnem visí kouø jak nad Odysseovou Ithakou, u zdi stála
kamínka, ten slavný vincekchcípáèek z Kainarovy básnì Støíhali dohola malého chlapeèka,
ale zapletl jsem se do nìjakých radnièních chodeb, jako kdybych bloudil v kafkovském zámku,
Znám já køiálovou prázdnotu / kde tie hraje jazz / tam krásné panny chodí pít / a barman
není pes (parafráze básnì J. V. Sládka). Dvakrát autor cituje známou vìtu K. Vonneguta: Hej
hou, jak by øekl Kurt Vonnegut, tak u to chodí, Tak u to chodí, baj baj. Odkazy na tvorbu
jiných autorù nabývají nìkdy a groteskní povahy: ver Pavla Øezníèka ve slubách odpuzovaèù molù, Bratrovská s Hrdlièkou píí nìkolikasvazkovou apoteózu pastilek proti chrápotu,
... èetba vandových esejù dramaticky pøeruuje akèní filmy na Novì
Autor také hodnotí sám sebe, pochvalnì nebo ironicky, v následujících dvou pøíkladech
pøitom navazuje kontakt se ètenáøem:
Dobrý, ne? Ale teï k tomu druhému pøíkladu. A budete se muset spokojit s fejetony od
nás, literárních trpaslíkù.
Závìr: Fejetony JK jsou svébytným literárním dílem, pozoruhodným i po stránce jazykové.
Uívání lexikálních jednotek rozlièné stylové platnosti pøispívá k heterogennosti textu, autorova schopnost fabulace a pointy ho naopak èiní soudrným, homogenním. Kratochvil ve svých
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fejetonech a sloupcích nezapøe autora  postmodernistu, i v tìchto publicistických komunikátech uívá metaøeèová a metatextová vyjádøení, odkazy na jiná literární díla, dialog se ètenáøem.
POZNÁMKY
1
2

3
4

Kromì svých próz publikuje JK také eseje, v nich komentuje vlastní tvorbu vyjadøuje své názory na
literaturu. Srov. Kratochvil, J. Pøíbìh pøíbìhu. Literární noviny V, 1994, 2, s. 1 a 4. a Kratochvil, J.
Zápas s andìlem. Literární noviny VII, 1996, 1, s. 8, 9.
Ve sloupku Výhrady optimistovy se píe: Internet
nebude naklonìn dlouhým a rozmìrným pøíbìhùm.
Ty budou èím dál víc záleitostí televizních seriálù a naprostá vìtina prozaikù se pøeupaèí na scenáristy.
seriál se neuvìøitelnì zmìní v úctyhodný ánr. Ale takový kardinální posun je nemyslitelný bez autora
stejnì geniálního, jako byl Dostojevskij z èasù románù na pokraèování. V románu Noèní tango aneb
Román jednoho léta na konci století se jeden z hrdinù ebestián na nádraí dostane do jakéhosi labyrintu, kde sídlí scenárista, který je o vem dokonale informován, píe stovky scénáøù, je zatím nejsou
realizovány, ale ebestián tuí, e se jednou vechny jeho scénáøe natoèí pro televizi.
Pomineme-li vak Malou recenzi na tatl, autor jimi etøí, jako kdyby jejich nadmìrné uívání ve vztahu
k mìstu povaoval za pøíli laciné.
Srov. Hoffmannová  Jiøièková, J.: Metajazyk a metaøeè a jejich charakter v díle Karla Èapka. Slovo a
slovesnost, XL, 1979, s. 295302.
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LEXICAL-STYLISTIC ASPECTS
OF THE LANGUAGE OF J. KRATOCHVIL FEUILLETONS
Summary
This article deals with the language of feuilletons and brief articles by postmodernist
novelist Jiøí Kratochvil issued in the book called Brno nostalgic and ironic. In the first part of
the article the author focuses on the characterization of lexical units (eg. toponymy Brno,
bookish and antiquated words, neologisms, indirect nominations), in the second part the
author pays attention to metaspeech and metatextual expressions. Kratochvil uses the metatextual expressions in the titles of some feuilletons, in their texts and then he often refers to the
works of another writers, eg. K. Vonnegut, M. Viewegh, J. Kainar and others.
Translation © Jana Juøicová, 2004
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 1  2004

JAKOU ÈETINOU SI DOPISUJEME NA MORAVÌ
ZDEÒKA HLADKÁ, HANA INDLEROVÁ
1. Úvod
Otázka, jakou èetinu dnes uívají v projevech rùzné míry formálnosti mluvèí z Moravy a
Slezska ve srovnání s mluvèími z Èech, tj. jakou determinaèní silou pùsobí pøi výbìru výrazových prostøedkù faktor teritoriální pøíslunosti, patøí v èeské lingvistice ke stále diskutovaným,
i kdy ne vdy konsenzuálnì øeeným. Objektivní poznání mùe pøinést pouze analýza dostateènì reprezentativního materiálu, zatím vak pro ni nejsou k dispozici rozsáhlejí referenèní zdroje.1
Jedním z informaèních pramenù pro studium jazyka mùe být soukromá korespondence.
2. Soukromá korespondence jako zdroj poznání jazykového úzu
Soukromá korespondence má ve srovnání s jinými zdroji poznání jazykového úzu øadu
pøedností. Patøí k nim mj. velká míra autenticity a spontánnosti textù, pestrost teritoriální pøíslunosti pisatelù a v neposlední øadì hranièní postavení soukromých dopisù mezi psaností a
mluveností, poskytující zajímavé informace o relacích mezi dichotomiemi psanost  mluvenost,
oficiálnost  soukromost, spisovnost  nespisovnost.
3. Jazyk a styl soukromé korespondence
Jazyk soukromé korespondence je v dùsledku pøátelského neformálního vztahu jejích úèastníkù blízký konverzaènímu stylu bìné mluvy. Paralely je mono vidìt mj. v neoficiálnosti
projevu, ve skryté dialogiènosti, v upøednostnìní kontaktové funkce a také v relativní volnosti
výbìru jazykových prostøedkù. Ve familiární korespondenci [ ] má autor dopisu podobnì
jako úèastník dùvìrné konverzace témìø neomezenou monost volby mezi výrazovými prostøedky spisovnými a nespisovnými, terminologickými a slangovými, citovì neutrálními a expresivními, automatizovanými a aktualizovanými, a ovem i mezi prostøedky s rùznými pøíznaky
stylovými.2 Odraz bìné mluvy v soukromé korespondenci se zvlátì v poslední dobì a zejména v dopisech mladých lidí projevuje mj. vzrùstajícím pronikáním nespisovných prvkù.
Tradièní sepìtí psanosti se spisovností stále více ustupuje síle funkèního spojení soukromosti
(neoficiálnosti) s nespisovností.3 Jedním z hlavních rysù soukromé korespondence se tak stává mluvenost, ovem mluvenost v redefinovaném pojetí povyujícím konstitutivní znaky spontánnosti, nepøipravenosti a neformálnosti nad znak zvukové realizace. Na druhé stranì vak
porovnání soukromé korespondence s mluvenou konverzací ukazuje, e psaná forma pøece jen
reflexi nespisovných prostøedkù bìné øeèi do jisté míry omezuje.
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4. Cíl analýzy
V naem pøíspìvku4 se pokusíme zjistit, do jaké míry rys mluvenosti v soukromé korespondenci naruuje tradièní svázanost psaného textu se spisovností, a zejména zda se v rozsahu a
typologii uívaných nespisovných prvkù objevují územnì podmínìné rozdíly. Zamìøíme se
pøedevím na zkoumání korespondence pisatelù z Moravy a Slezska. V této souvislosti se
pokusíme pøinést upøesòující informace do diskuse o expanzi obecné èetiny na východ území
èeského národního jazyka a té o teritoriálnì vázaných diferencích v íøi funkèního vyuívání
spisovné èetiny. Zmíníme i nìkteré aspekty sociolingvistické.
5. Charakteristika analyzovaného materiálu
Materiálovým východiskem pro tento pøíspìvek je Korpus soukromé korespondence vznikající v ÚÈJ FF MU v Brnì od konce 90. let 20. století jako budoucí souèást Èeského národního korpusu. V souèasné dobì obsahuje elektronický pøepis cca 1500 tradièních dopisù. Pro
následující analýzu byly vybrány epistolární texty z meního souboru korespondence, který je
uloen pod korpusovým manaerem umoòujícím v pøípadì potøeby pracovat s vybranou èástí
textù na základì zadání kombinace sociolingvistických parametrù. Pøi dodrení kritéria rùznosti
idiolektù koneèný vzorek obsahoval 323 dopisù mladých lidí (200 en a 123 muù ve vìku do 30
let, ve více ne tøetinì pøípadù absolventù èi studentù vysoké koly). Naprostá vìtina dopisù
byla urèena enám a mìla pøevánì kamarádský charakter (pouze malou èást pøedstavovaly
dopisy milenecké a rodinné). Z hlediska náøeèního zázemí pisatelù vypadal analyzovaný vzorek následovnì (opíráme se o vymezení náøeèních oblastí v Èeském jazykovém atlase)5: èeská
náøeèí 79 dopisù, èeskomoravská náøeèí 12 dopisù, støedomoravská náøeèí 127 dopisù, východomoravská náøeèí 65 dopisù, slezská náøeèí 40 dopisù.
Pro srovnání s mluveným jazykem byly uity nìkteré údaje z publikovaných výsledkù
výzkumù mluveného jazyka a jazyka souèasné beletrie6 a dále vzorek 20 nahrávek formální
mluvy a 20 nahrávek neformální mluvy z Brnìnského mluveného korpusu.
6. Obecná èetina v soukromé korespondenci
Do jazyka soukromé korespondence proniká, jak u bylo øeèeno, bìná mluva, tj. spontánnì mluvená funkèní podoba národního jazyka, u ní mùe být strukturní náplò rùzná, pravdìpodobnì nespisovná, èasto i smíená.7 Útvarem èeského jazyka, který tvoøí na velké èásti
naeho jazykového území základ bìné mluvy, je obecná èetina. Jaké informace o jejím teritoriálním vyuití (konkrétnì o íøení na Moravu a do Slezska) podává soukromá korespondence,
jejími pisateli jsou vesmìs mladí lidé, tedy nositelé progresivních tendencí v jazyce?
Pøi zkoumání expanze obecné èetiny (statistické údaje zjitìné z korespondence jsou ve
výbìru uvedeny v tabulce è. 1 na konci textu) je tøeba mít na pamìti, e nìkteré znaky charakteristické pro obecnou èetinu jsou náøeènì náleité i v èásti tradièních dialektù na Moravì èi
ve Slezsku (srov. jejich pøehled pod tabulkou è. 1).
Pro zjitìní rozsahu uplatnìní obecnìèeských prvkù v soukromé korespondenci má nejvìtí statistickou relevanci analýza tìch jevù, u nich vysoká frekvence uití v mluveném jazyce a
zároveò velká íøe potenciálního výskytu umoòují sledovatelnost i na nepøíli rozsáhlém vzorku. Klíèová je v tomto smyslu analýza hláskových jevù: koncovkového úení, pøípadnì koncovkové diftongizace.
Úení é > í v koncovce. Územní rozvrení výskytu úení v korespondenci témìø pøesnì
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sleduje tradièní náøeèní izoglosy. V absolutním konci slova se na èeském a zèásti i moravském
území, kde je tento jev náleitý, zúené formy objevily zhruba ve 30 % moných pozic (èes. náø.
31,25 %, støm. náø. 31,08 %). V dopisech z východomoravské náøeèní oblasti ve shodì s tradièním
dialektem dokladù úení prudce ubývá (vm. náø. 7,75 %; vìtina pøípadù se váe na jihozápadní
èást oblasti, kde je jev náøeènì podloen) a v dopisech ze Slezska jsou zcela ojedinìlé (1,13 %).
V koncovkách nepøímých pádù je výskyt úení celkovì nií, teritoriální relace jsou vak zhruba zachovány (èes. náø. 16,79 %, støm. náø. 22,37 %, vm. náø. 3,85 %, slez. náø. 0 %). Zúené í se
tedy v sledovaném vzorku vyskytlo témìø výhradnì na území, kde je souèástí tradièního dialektu. (Potvrdily to i statisticky ménì významné údaje o výskytu zúeného í v koøenech slov,
které zde z úsporných dùvodù neuvádíme.)
Diftongizace ý > ej v koncovce.Výskyt diftongu ej v korespondenci se od výskytu v tradièní
náøeèní vrstvì výraznì odliuje, a to pøesahem do støedomoravské náøeèní oblasti. Frekvence
koncovkového diftongu v dopisech ze støední Moravy (kde jev není náøeènì náleitý) odpovídá frekvenci v dopisech z Èech, v absolutním konci slova ji dokonce pøevyuje (v nepøímých
pádech èes. náø. 7,95 %, støm. náø. 5,29 %; v absolutním konci slova èes. náø. 26,17 %, støm. náø.
30,97 %). Diftong se vyskytuje rovnomìrnì v korespondenci z celé oblasti støedomoravských
dialektù a není vázán na dopisy pisatelù z vìtích mìst. Jeho íøení dále na východ za hranici
støedomoravských dialektù vak korespondence nepotvrdila. Nìkolikaprocentní výskyt
v absolutním konci slova ve východomoravské náøeèní oblasti (5,26 %) reflektuje pøedevím
dopisy od pisatelù z jihozápadního cípu tohoto území, kde je diftongizace náleitá.
V korespondenci z vìtiny východomoravské náøeèní oblasti a z celé oblasti slezských náøeèí
se diftong v souladu s tradièním dialektem nevyskytl vùbec. (Také doklady o výskytu diftongu ej v koøeni slov vykazují obdobné relace. Napø. v dopisech z vm. a slez. náøeèní oblasti se
vyskytly jen tøi pøípady, vdy vak ovlivnìné slangovým charakterem lexika.)
Protetické v- na zaèátku slova. Extrémnì nízký výskyt protetického v- v korespondenèních
textech (kolem 1 %) neumoòuje smysluplné teritoriální srovnání, pøesto i malý poèet dokladù
vcelku pøesnì odpovídá tradiènímu územnímu rozloení jevu (èes. náø. 1,23 %, støm. náø. 0,75 %,
vm. náø. 0,26 %, slez. náø. 0 %).
Také v morfologické rovinì údaje z korespondence víceménì kopírují situaci v tradièních
dialektech. Sledujme napø. výskyt tvarù 1. pl. zájmen a tvrdých adjektiv typu ty dobrý kluci,
náøeènì náleitých pro oblast vlastních Èech a západní okraj Moravy (èes. náø. 22, 22 %, støm.
náø. 5 %, vm. náø. 0 %, slez. náø. 0 %). íøení obecnìèeských rysù nedokládá korespondence ani
v pøípadì tvarù pøíèestí minulého bez koncového l typu ved. Jev byl zaznamenán dokonce
v mením územním rozsahu, neli by odpovídalo jeho náøeènímu zakotvení ve Slezsku a v pøilehlé
èásti východomoravských náøeèí (èes. náø. 19,15 %, støm. náø. 2,36 %, vm. náø. 0 %, slez. náø.
3,03 %). Ani v pøípadì dalích sledovaných morfologických znakù, tj. tvaru se/jse v 2. sg.
sponového slovesa a tvarù 1. sg. préterita s vynechávaným pomocným slovesem typu já byl,
já el (ve viz tabulku è. 1), nebyl prokázán jejich vìtí výskyt mimo tradièní území.
Shrneme-li výsledky statistické analýzy soukromé korespondence z Moravy a Slezska,
docházíme k závìru, e o významnìjím íøení obecné èetiny za hranice tradièních náøeèních
izoglos lze hovoøit jen v pøípadì diftongu ej, a to pouze do oblasti støední Moravy. Na tomto
území korespondence potvrdila znaènou uzuální stabilitu jevu (frekvence výskytu se nelií od
dopisù z Èech!). Zjitìné údaje odpovídají obdobným poznatkùm ze zkoumání mluveného
jazyka. (Napø. výzkum mluvy dìtí v Brnì uvádí u v roce 1972 v koncové koncovkové pozici
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adjektiv výskyt diftongu 55,1 % a v nekoncové koncovkové pozici 27,1 %;8 sonda z Brnìnského
mluveného korpusu doloila v neformální mluvì mladých Bròanù konce 90. let 20. století 
souhrnnì v koncové i nekoncové koncovkové pozici  výskyt 74,4 %. Pro srovnání s mluvou
Èech: onková9 pøi výzkumu bìné mluvy mìsta Prahy na poèátku 90. let 20. století zaznamenala v koncové koncovkové pozici výskyt diftongu 8592 %.) íøení diftongu ej na støední Moravu je podporováno bezprostøedním územním sousedstvím Èech, dále náøeènì náleitou pøítomností druhého nejvýznamnìjího rysu obecné èetiny, tj. zúeného í (<é), a v neposlední
øadì fonetickou blízkostí rozkládajícího se hanáckého é k diftongu ej. Vechny tyto podmínky
dále na východì nejsou, proto se diftong ej tímto smìrem v podstatì neíøí. Také ostatní
územnì nenáleité obecnìèeské znaky doloila korespondence z východomoravské a slezské
náøeèní oblasti jen sporadicky (vìtinou v dopisech pisatelù z míst blízkých oblastem s náøeèním
zázemím jevu, pøípadnì pisatelù z vìtích mìst). Dokonce i na støední Moravì, která je k jevùm
obecné èetiny celkovì tolerantnìjí, se (kromì pøípadu diftongu ej) v zásadì potvrdilo omezující pùsobení náøeèní bariéry (srov. napø. výskyt 2,6 % tvarù pøíèestí bez koncového -l ve
srovnání s 19,15 % v Èechách).
7. Nespisovnost v soukromé korespondenci (se zdùraznìním teritoriálního aspektu)
Vedle územních diferencí v uplatnìní obecné èetiny nás zajímala celková míra spisovnosti
/ nespisovnosti v soukromé korespondenci v porovnání s mluveným neformálním projevem a
územnì vázaná specifika ve vyuívání nespisovných prostøedkù.
Míra nespisovnosti v soukromé korespondenci je pochopitelnì ovlivòována øadou individuálních a situaèních èinitelù, v obecnosti vak sledovaný vzorek dopisù potvrdil, e do jazyka tohoto druhu textù v souèasné dobì substandardní prvky patøí. Nejvíce se uplatnily (alespoò v Èechách) ty z nich, které mají v mluveném jazyce velkou frekvenci a patøí v nìm u témìø
k neutrálnímu registru, tzn. jejich spisovná varianta je pociována jako více èi ménì kniní
(napø. pìkný mìsto X pìkné mìsto). Na druhé stranì se nìkteré frekventované prvky bìné
mluvy v korespondenci témìø nevyskytly. Nejménì pøijatelným se ukázalo být protetické v-.
Zatímco v mluveném jazyku napø. Kravèiinová a Bednáøová zaznamenaly v 60. letech u mluvèích z Èech výskyt 80,5 %10 a vzorek z Moravského mluveného korpusu dokládá z 90. let
v mluvì mìsta Brna výskyt 24,6 % (pro zajímavost výzkumy brnìnské mluvy z 60. a 70. let
ukazovaly frekvenci vyí, zhruba 40 %,11 co dokládá, e tohoto jevu  alespoò na støední
Moravì  postupnì ubývá12), uplatnìní v korespondenci se pohybuje kolem 1 %. K podobným
relacím v uití protetického v- v psaných textech doel také N. Bermel pøi studiu postavení
obecné èetiny v souèasné beletrii. Dva ze tøí sledovaných spisovatelù protetické v- neuili
vùbec a tøetí jen ve 13,6 % moných pozic, aèkoli jiné prostøedky obecné èetiny uplatnili
v daleko vìtí míøe. Jako jednu z pøíèin tohoto jevu Bermel uvádí: Iniciální /v/ mùe být vysloveno nìkdy velice silnì, ale nìkdy tak jemnì, e si ho ani nevimneme. Obyèejná èeská písmena
a fonty nedisponují takovou kálou moností. Autorovi beletristického textu zbudou dvì monosti: napsat v-, anebo je nenapsat.13 Dodáváme, e varianta napsat je v podstatì rovna
silnému vyslovení, a je tudí pøíli pøíznaková. K témìø absolutní eliminaci protetického vv psaných textech mùe pøispívat i fakt, e jednopísmenkovou protezi pisatel podvìdomì vnímá jako záleitost pravopisu a pravopisných chyb se snaí v zásadì vyvarovat.
Kromì zmínìné výjimky protetického v- se vak dá øíci, e prostøedky obecné èetiny jsou
v korespondenci vyuívány (pokud tomu nebrání støet s místním náøeèím) zhruba ve stejné
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hierarchii èetnosti jako v bìné mluvì, pouze s tím rozdílem, e psaná forma jejich výskyt
v porovnání s mluvou omezuje na polovinu a ètvrtinu. Zatímco napø. v neformálním mluveném projevu mluvèích z Prahy se výskyt diftongu ej v koncové koncovkové pozici pohybuje
okolo 8592 % (podle onkové14), analýza korespondence z Èech pøinesla údaj 26,17 %. Výskyt morfologického znaku ty dobrý kluci zaznamenaly Kravèiinová a Bednáøová15 v mluvì
Èech v 82 % moných pozic, korespondence ve 22,22 %. Ukazuje se tedy, e spojení psanost 
spisovnost si tradièní pozici v korespondenci zèásti uchovává.
Jaká je v porovnání s èeským prostøedím síla tohoto spojení na Moravì a ve Slezsku? U
analýza uití obecnìèeských prvkù v korespondenci ukázala, e smìrem na východ Moravy
klesá tolerance nejen k náøeènì nepatøièným prvkùm obecné èetiny, ale zèásti i k jejím prvkùm
náøeènì náleitým, tedy k nespisovnosti vùbec. Nejvýraznìjí je tato tendence ve Slezsku
(srov. napø. omezené uití náøeènì podpoøeného pøíèestí typu ved), zatímco na støední Moravì
se ve výskytu náøeènì náleitých obecnìèeských prvkù (a diftongu ej) nepotvrdila.
Také statistické údaje o výskytu nìkterých teritoriálnì ménì vázaných nebo v podstatì
nevázaných nespisovných prvkù mluveného jazyka, k nim patøí napø. unifikované koncovky
7. pl. substantiv, typ ty hezký/é mìsta a tvar bysme (viz tabulku è. 2), v podstatì potvrzují mírné
klesání nespisovnosti v dopisech smìrem na východ jazykového území.
Pokud vak chceme porovnat skuteèný rozsah nespisovných jevù v korespondenci z Èech
a v korespondenci z Moravy a Slezska, nelze brát v úvahu jen omezenì se íøící obecnou
èetinu a nìkolik celoúzemních mluvenostních rysù. Tak jako pøi zkoumání míry nespisovnosti
dopisù pisatelù z Èech sledujeme pøedevím frekvenci uití obecnìèeských prvkù, pøi zkoumání míry nespisovnosti dopisù z Moravy a Slezska bychom se mìli zamìøit pøedevím na uití
náøeèních a interdialektických prvkù z tìchto oblastí. A právì v tomto bodì ukazuje korespondence dosti zásadní rozdíly. Zatímco v Èechách tíhnutí psané formy ke spisovnosti omezuje
uití nespisovných prvkù v korespondenci jen zhruba 2x a 4x, na Moravì (v tomto pøípadì
i støední, ale nejvýraznìji opìt ve Slezsku) tradièní spisovnost psaného textu uití teritoriálnì
pøíznakových nespisovných prvkù omezuje více. Ná výzkum sice ukázal, e se alespoò jeden
lokální nebo interdialektický prvek objevuje témìø ve vech dopisech z tohoto území (nejvíce
v dopisech z vm. náø. oblasti), ale celkovì je jejich výskyt malý, procentuálnì témìø nezachytitelný. Týká se to i celomoravských hláskových jevù, jako je neprovedení pøehlásek a> ì,
u > i èi tzv. staré moravské krácení typu dat. Napø. neprovedení pøehlásky u > i se vyskytlo
témìø výluènì v koncovkách slov nedìlu, ju/òu, chvílu, chcu, avak i v tìchto znaènì lexikalizovaných pøípadech se pøedevím Slezsko jednoznaènì pøidruje spisovných podob: nedìlu
X nedìli (støm. 5:23, vm. 8:8, slez. 0:4), ju/òu X ji/ni (støm. 15:82, vm. 19:26, slez. 0:49), chvílu
(støm. 2:27, vm. 4:9, slez. 0:14). Neprovedení pøehlásky a> ì se v korespondenci vyskytlo
v jetì mením rozsahu (v dopisech z celé Moravy 18x, ze Slezska 1x), nejèastìji ve slovech
sviòa, vica, pica a v tvaru borca. Relativnì malý výskyt byl zaznamenán také u moravského
krácení, které v mluveném jazyce patøí k nejfrekventovanìjím, málo uvìdomovaným náøeèním
rysùm: napø. ve slovì spat X spát (støm. 0:14, vm. 1:8, slez. 1:12). Z interdialektických morfologických jevù zmiòme alespoò tvar su v 1. sg. sponového slovesa být, který patøil k nejfrekventovanìjím náøeèním znakùm a v celém korpusu se objevil dvaadvacetkrát, a koncovku 3. pl. sloves
IV. a V. tøídy -ijou,- ajou, která byla oproti oèekávání zaznamenána jen dvakrát. kála dalích
interdialektických i lokálních hláskových a morfologických znakù zachycených v soukromé
korespondenci je velmi iroká,16 èetnost jejich výskytu je vak jetì omezenìjí neli u výe
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jmenovaných pøíkladù. Také náøeèní slovní zásoba byla v dopisech uita jen sporadicky, deseti
a více výskytù dosáhly pouze spojka aj, èástice to, substantivum dìcko a pøíslovce dom.
Nejèastìji bylo pøíznakové lexikum zaznamenáno v dopisech z východomoravské oblasti, dopisy ze Slezska se mu spíe vyhýbají.
8. Sociolingvistické aspekty uití nespisovných prvkù v korespondenci
Na výskyt nespisovných prostøedkù v soukromých dopisech mají kromì dalích determinant významný vliv i sociální charakteristiky pisatelù. K nejdùleitìjím patøí pohlaví pisatelù
(viz tabulku è. 3). Témìø u vech sledovaných jevù byl v dopisech en zjitìn vyí (èasto více
ne dvojnásobný) výskyt nespisovných variant neli v dopisech muù (napø. koncovkové
úení -í: èes. náø. eny 40,34 %, mui 18,34 %, støm. náø. eny 40,18 %, mui 15,21 %; koncovkový diftong ej: èes. náø. eny 29,28 %, mui 26,63 %, støm. náø. eny 33,24 %, mui 26,87 %).
Tento rozdíl vak neøíká nic o obecných charakteristikách jazyka en a muù. Odráí pouze
diferenèní pøístup mladých dívek a muù k psaní soukromých dopisù. Dívky dopisem nahrazují
bìnou konverzaci, jde jim pøedevím o udrení intimního kontaktu s adresátem, vyjadøují se
spontánnìji, improvizovanìji, proto bez zábran pouívají i nespisovné prvky mluveného jazyka. Pro mue bývají dopisy  pokud se k jejich psaní vùbec uchýlí  buïto prostøedkem k pøedání
konkrétní informace, nebo moností jak pøedvést vlastní inteligenci, vtip a tvùrèí invenci. Jejich
dopisy bývají promylenìjí a mají propracovanìjí formu, co se odráí i v mení míøe uití
nespisovných prvkù. (e jde o specifikum soukromé korespondence, ukázala srovnávací sonda 40 nahrávek z Brnìnského mluveného korpusu: napø. koncovkový diftong -ej, -ejC se
v neformálním hovoru mladých en objevil zhruba ve stejném procentu výskytù jako v mluvì
mladých muù: eny 73,8 %, mui 74,9 %; ve formálním hovoru byly eny dokonce mnohem
spisovnìjí neli mui: eny 31,5 %, mui 57,7 %.)
Druhou významnou sociologickou determinantou spisovnosti/nespisovnosti, kterou chceme zmínit, je vìk a vzdìlání pisatelù dopisù. Pøestoe tento faktor nepùsobí tak výraznì jako
faktor pohlaví, srovnání dopisù studentù støedních kol a uèili s dopisy studentù vysokých
kol (dopisy dìtí mladích 15 let nemohly být vzhledem k malému rozsahu vzorku do komparace zaøazeny) ve vech sledovaných jevech ukázalo vyí míru nespisovnosti u pisatelù mladího vìku a niího vzdìlání. (Napø. koncovkové úení -í: V 28, 22 %, S 43,88 %, koncovkový
diftong -ej: V 26,92 %, S 31,90 %.) V tìchto vìkových a vzdìlanostních kategoriích u zpravidla nejde o rozdíly ve faktické znalosti spisovného jazyka, ale o vnímání statusu dopisu a
psaného textu vùbec. Z hlediska zamìøení naeho pøíspìvku je zajímavé, e zjitìné diference
jsou výraznìjí na støední Moravì neli v Èechách, tzn. e korespondence starích a vzdìlanìjích støedomoravských pisatelù obsahuje mení mnoství (náøeènì náleitých) prvkù obecné
èetiny neli korespondence srovnatelného vzorku pisatelù z Èech, pøestoe u pisatelù s niím
vzdìláním je jejich výskyt v Èechách a na støední Moravì v podstatì shodný. Zjednoduenì
øeèeno, s vìkem a vzdìláním se u moravských pisatelù posiluje vìdomí prestie spisovného
jazyka výraznìji ne u pisatelù z Èech.
9. Závìr
Faktory soukromost a neoficiálnost v souèasné korespondenci (zejména pokud jsou jejími
pisateli mladí lidé) stále více omezují pùsobení faktoru psanosti. Do jazyka korespondence se
tak dostávají nespisovné prvky bìné mluvy, avak ne ve stejné míøe na celém území èeského
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národního jazyka. Pisatelé z Èech je uívají ve vìtím rozsahu neli pisatelé z Moravy, a to
z toho dùvodu, e obecná èetina, která je základním útvarem bìné mluvy v Èechách, získala
na svém mateøském teritoriu v dùsledku ztráty pøíznaku lokálnosti znaènou presti. Uitím obecnìèeských prvkù v korespondenci není proto v Èechách tradièní sepìtí psanosti se spisovností narueno tak výraznì, jako je tomu pøi uití prvkù substandardních útvarù na Moravì a
ve Slezsku. Sama obecná èetina se do tìchto oblastí íøí zatím pomalu (korespondence potvrdila v podstatì pouze expanzi diftongu ej na støední Moravu) a místní interdialekty si takové
postavení jako obecná èetina v Èechách nezískaly. Funkèní vyuití spisovného jazyka proto
zùstává na Moravì (a jetì více ve Slezsku) irí neli v Èechách.
Tabulky výskytu sledovaných jevù
(1) Obecná èetina v soukromé korespondenci
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Symbol ∑ oznaèuje celkový poèet pozic (moných výskytù) ve zkoumaném vzorku, symbol % uvádí procento skuteèných výskytù.
Údaje z èm. náø. nebyly vzhledem k malému rozsahu vzorku statisticky relevantní, proto je
do tabulek nezaøazujeme.
Pozn.: Pro srovnání uvádíme územní rozsah sledovaných znakù obecné èetiny v tradièní
náøeèní vrstvì na Moravì a ve Slezsku (opíráme se o údaje BÌLIÈ, JAROMÍR: Nástin èeské
dialektologie. Praha 1972). Hláskové znaky: 1) úení é > í: èm. náø., støm. náø. a jihozápadní okraj
vm. náø., v pozicích po mìkkých souhláskách té východnìjí slez. náø.; 2) diftongizace ý > ej:
keleèský a dolský úsek vm. náø.; 3) protetické v-: støm. náø. bez severovýchodního okraje.
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Morfologické znaky: 1) typ já byl, já el, tj. vynechávání pomocného slovesa v 1. sg. préterita:
východnìjí slez. náø.; 2) sponové jse/se: støm. náø. bez severovýchodního okraje, s pøesahy
do vm. náø.; 3) typ ty dobrý kluci, tj. vyrovnání tvarù 1. pl. zájmen a tvrdých adjektiv ivotných
s neivotnými: v tradièní vrstvì na Moravì a ve Slezsku se nevyskytuje; 4) pøíèestí typu ved,
tj. bez koncového -l: slez. náø. a pøilehlý úsek vm. náø.
(2) Celoúzemní nespisovné prvky v soukromé korespondenci
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Pozn.: Omezení výskytu koncovky (a)ma ve Slezsku je zèásti náøeènì podmínìno.
(3) Obecná èetina v soukromé korespondenci v závislosti na pohlaví pisatele
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Pozn.: Èísla udávají procento výskytu v rámci moných pozic.
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WHAT CZECH DO WE USE IN LETTER WRITING IN MORAVIA?
Summary
The paper presents an analysis of private letters by writers from Moravia and Silesia. The
aim is to show the influence of spoken language on the established cohesion of standard
written texts. It examines the territorial differences in the usage and types of non-standard
elements, thus contributing to the discussion on the expansion of common Czech to eastern
regions of the country. Attention is paid to regional differences in the function of standard
Czech as well ass to sociolinguistic aspects.
The article is based on a corpus analysis of more than 300 letters which come from the
corpus of correspondence texts created at the Institute of the Czech Language at the Faculty
of Arts, Masaryk University Brno.
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ÈECHY A MORAVA V TELEVIZNÍCH DEBATÁCH
A INTERVIEW ANTONÍNA PØIDALA
JANA HOFFMANNOVÁ
0. Jako materiál pro pøíspìvek na konferenci o jazyce a literatuøe na Moravì jsem si vybrala
televizní debaty a interview Antonína Pøidala, tj. ji po léta vysílané a úspìné poøady Klub
Netopýr a Z oèí do oèí  a to z dùvodù, které jsou nasnadì. Autor a moderátor poøadù je z Brna
a je významnou osobností moravského kulturního ivota. Poøady vysílané Èeskou televizí se
natáèejí v Brnì a týkají se závaných, nikoli regionálních témat. Hosté poøadu bývají  kromì
jiných zemí  z Èech i z Moravy a v poøadu Klub Netopýr, kde se debaty úèastní vìtí poèet
hostù, je jejich sloení èasto výraznì èesko-moravské (je patrná snaha o vyváenost v tomto
ohledu). Tak napø. ke stolu s A. Pøidalem zasednou moravský politik a politolog Jaroslav abata
a proti nìmu èeský novináø Bohumil Peèinka; nebo k rozhovoru o vysokých kolách kromì
zástupce ministerstva kolství vysokokolský pedagog èeský (Jiøina iklová) a moravský (Jiøí
Zlatuka). V poøadu o èetinì je zastoupena jazykovìda èeská (Jaroslavou Hlavsovou) i moravská (Rudolfem rámkem). Na téma vinohradnictví hovoøí pøísluníci dvou vinaøských rodù, kteøí
pùsobí na Moravì (na Pálavì) a v Èechách (na Mìlnicku), a pøísluníci nejmladí generace obou
rodù u také v Nìmecku a Rakousku. V Netopýru s názvem Nedotaená revoluce vystoupili
kromì A. Pøidala Jan abata z Brna, Even Toenovský z Ostravy, novináø Petr Holub z Prahy a
Yvonne Strecková, námìstkynì ministra vnitra pùsobící v Praze, ale pùvodem z Brna; a toto
pøíznaèné èesko-moravské rozloení sil urèilo  jak uvidíme pozdìji  prùbìh celé besedy.
Samozøejmì jsem k tomuto úèelu nemohla pracovat s úplným souborem nahrávek Pøidalových publicistických poøadù. Pøi výbìru nahrávek k pozorování jsem vycházela jak z výe
zmínìného èesko-moravského obsazení, tak z názvù a témat. Mimo jiné jsem se zamìøovala na
poøady s názvy typu Èeská politika, Èeské vinohradnictví, Èeské vysoké kolství, Èeská
vìda ve svobodné spoleènosti, Komu patøí èeské noviny? aj. Vedla mne k tomu zvìdavost, zda
tu atribut èeský znamená skuteènì vztaení ke státnímu celku (k Èeské republice), nebo zda
bude pøípadnì dekomponován na èeský a moravský. Chtìla jsem se pokusit najít v tomto
materiálu urèité stopy zemského patriotismu, moravanství a èeství, moravsko-èeských diferencí, nebo i pøípadné kontroverzní momenty. Musím hned øíci, e ani pøi poslechu znaèného
poètu nahrávek jsem jakýchkoli èesko-moravských momentù nenala mnoho; pokládám to za
pozitivní zjitìní (svìdèící o tom, e nejde o nijak palèivou problematiku) a pøièítám to mj.
i osobnosti moderátora, který se vyznaèuje dokonalou korektností, taktem a za vech okolností
neutrálním vyjadøováním. Teï se pokusím pøiblíit aspoò nìkolik poznatkù a pasáí z televizních
dialogù, které mne z tohoto úhlu pohledu zaujaly.
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1. Nejprve se zastavím u uívání výrazù Èechy, Èesko, èeský ve vztahu k Moravì a moravskému. Pro oznaèení státního celku uívají úèastníci rozhovorù v naprosté vìtinì buï oficiálního spojení Èeská republika, nebo spojení jako nae zemì, tato zemì, tento stát, jednoduchého my, event. lokálnì deiktických výrazù tady, sem. Jen výjimeènì se objeví nenáleité uití
jednoslovného Èechy pro celé Èesko, tj. pro Èechy a Moravu; a moná není náhodou, e se to
stává v projevech Èechù ijících dlouhodobì v zahranièí. Napø. Jan Èulík pøi opakovaném
uívání spojení jako lidi z Èech, novináøi z Èech, tady v Èechách nepochybnì pouívá Èechy
zástupnì za celé Èesko a evidentnì nemá na mysli diferenci Èechy  Morava, ale spíe Èechy
vs. zahranièí, jiné zemì. V jiném rozhovoru A. J. Liehm neustále opakuje Èechy mají v Evropì
povìst , Èechy jako zemì kultury a umìní, pøièem ani on jistì nehodlá vynechávat Moravu;
a aèkoli jeho partneøi v dialogu hovoøí o Èeské republice, on se dokonce opravuje ve smìru
k Èechám: Èeská republika nebo Èechy se dnes nejeví jako zemì umìní Do tohoto kontextu
samozøejmì obèas vstupuje i výraz Èesko. Rudolf rámek v poøadu Èetina na divoko doporuèil, aby si dìti ve kole bezpeènì osvojily definici Èeska, které se dìlí na Èechy, Moravu a
Slezsko; pak nebude docházet k zavádìjícímu a nepøesnému oznaèování celé naí vlasti výrazem Èechy. (Tady si nelze nevybavit øíkanku, kterou ve výchovných pasáích svých sobotních
poøadù opakovanì pøednáel velký propagátor Èeska, øeditel TV Nova Vladimír elezný: Èechy, Morava a Slezsko  to je nae Èesko.)
Adjektivum èeský v nejèastìjích spojeních typu èeská vìda, èeské kolství, èeská politika, èeská kultura aj. se vztahuje samozøejmì k Èechám i Moravì; v tomto významu pak bývá
nahrazováno i pøívlastky domácí, ná, tento (domácí kapitál, nae spoleènost, tento stát).
Opìt tu jde èasto o bipolarizaci kontextu ve smìru èeský x zahranièní (mezinárodní, nadnárodní), resp. konkrétnì èeský x nìmecký (napø. tam, kde se debata toèí kolem èeských novin a
jejich zahranièních vydavatelù, vlastníkù, majitelù, investorù). Jinak se ovem profiluje beseda
nazvaná Èeské vinohradnictví. I tam se sice mluví o naem vinaøství èi o naich konzumentech, a èeská vína se uvádìjí do protikladu k vínùm dováeným, zvlátì k jejich podøadným
druhùm pohrdavì oznaèovaným euroslivky. Z logiky vìci (jsou tu dvì centrální vinaøské oblasti: jednak jihomoravská a jednak tzv. severní, tj. kolem Mìlníka) vak plyne, e se v diskusi
brzy zaènou objevovat a pøevládnou spojení podvojná: èeské a moravské vinaøství/vinohradnictví/vinohrady; image èeského a moravského vinaøe a vína; cesta na èeský a moravský trh,
k èeskému a moravskému zákazníkovi. Kolize mezi hyperonymem èeský a ko-hyponymy èeský a moravský zde nakonec vede i k tomu, e A. Pøidal uije spojení toto kvalitní moravské
èeské víno, nebo se zeptá, jaký je v Rakousku èi Nìmecku zájem o èeská vína moravská.
2.1 Nyní se zastavím u rozhovorù a pasáí zamìøených na jazyk, tj. na èetinu v Èechách a
na Moravì. Myslím, e si vichni dosud ivì pamatujeme rozhovor A. Pøidala v poøadu Z oèí
do oèí se Zdeòkou Hladkou, která velice objektivnì, pøesnì a zároveò názornì a pøístupnì
popsala souèasnou jazykovou situaci. Pøipomenu jen nìkolik charakteristických úryvkù z tohoto
dialogu, napø. výklad o situaci náøeèí na Moravì.
ZH náøeèí ustupují pomaleji ne se jazykovìdci domnívali ( ) dnes na Moravì mají
dialekty jakousi presti lidé jsou na nì pyní / u ne jako døíve kdy povaovali / mluvím
dialektem tak ukazuji e jsem nìjaký vesnièan // mladá generace mluví èasto nebo se snaí
mluvit spisovnì / na druhé stranì jsou chvíle kdy jsou pyní na to e jetì ten dialekt ovládají
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Na otázku A. Pøidala, jak mluví vysokokoltí studenti, odpovìdìla jeho partnerka takto:
ZH jsou rozdíly mezi mluvèími z Èech a Moravy / èeský mluvèí pouívá skuteènì v mnoha
situacích i tìch polooficiálních obecnou èetinu / protoe ji nepovauje a nepociuje jako
nìco lokálnì pøíznakového / pociují ji jako svoji mateøtinu // a èím dál více se stává e ten
spisovný jazyk je omezen ve svých funkcích v èeském prostøedí / a to se objevuje i u studentù
// kdeto studenti z Moravy kteøí tøeba i doma jetì hovoøí zèásti dialektem vìdí / e
v oficiálních situacích musí nebo by mìli mluvit spisovnì / mluví daleko spisovnìji ne èetí
studenti ( ) kdy spolu mluví o pøestávce tak si myslím e spíe k té spisovnosti tíhnou
skuteènì studenti z Moravy / a stává se e na Moravì lidé mluví spisovnì i v tìch nejsoukromìjích situacích / nìkteøí
A jetì odpovìï na otázku, jak by mìli uèitelé ve kole mluvit se áky:
ZH to je zase otázka území / my sme dìlali se studenty jakýsi výzkum výmìnný e jsem
mìla desítku studentù praských tady v Brnì a potom zase brnìnské studenty v Praze / a
z tohoto hlediska jsme sledovali rùzné situace napøíklad také kolskou výuku / jestli se uívá
nebo neuívá spisovný jazyk // a ukázalo se e tøeba v brnìnském prostøedí se vude uívá ve
kole / kola je oficiální prostøedí / v kadém pøedmìtu na vech kolách na technice a
podobnì e se uívá spisovný jazyk // byli jsme tøeba i u soudu se podívat / na jednání
bìného pøípadu nìjakých alimentù a i tam jaksi ty strany mluvily spisovnì / studenti z Prahy
se velice divili // a kdy jsme pøili do Prahy tak jsme naopak vidìli e i v pøedmìtech
vìnovaných èetinì na filozofické fakultì se spisovnì nemluví
K této pøesné a stále platné charakteristice není co dodat. Na okraj tohoto pìkného èeskomoravského vystoupení jen pøipomenu, e Z. Hladká pochází z Èech a ije na Moravì a e na
poèátku rozhovoru vzpomínala na to, jak po pøíchodu na Moravu zjistila, e i ona uívá prvkù
èeských dialektù (napø. Pøijdu dýl místo spisovného Pøijdu pozdìji).
2.2 Na téma obecné èetiny hovoøili s A. Pøidalem i úèastníci u zmínìného poøadu Èetina
nadivoko. Pøipomínali reklamní leták, který se prostøednictvím obecnì èeských tvarù i lexika
(velkej tøesk, ulítlý veèírky, rychlý mainy, energetický drinky, zapráskaná limonáda atd.)
obracel ke konkrétnì vymezené skupinì mladých adresátù. Kvalifikovali tuto volbu kódu jako
podbízivost a R. rámek konstatoval, e
vnímání toho jazyka u mluvèích kteøí nepouívají obecnou èetinu / to znamená celá
pùlka Moravy plus celý východ Moravy plus celé Slezsko / je vlastnì zcela negativní to se
zcela míjí úèinkem Jeho èeská kolegynì J. Hlavsová se pøidala: já se domnívám e se míjí
/ pokud je psaný / i v oblasti obecné èetiny protoe ta nenese písemnou funkci
V tomto poøadu orientovaném na jazyk se ostatnì objevily i poznámky k drobným èeskomoravským odlinostem. R. rámek s úsmìvem vysvìtlil pøi hovoru o zkratkách, e vomlesta
v hanácké výslovnosti znamenalo vumlista, tj. absolvent VUML; a J. Hlavsová zase podotkla, e k módnímu výrazu rozklíèovat zaslechla i moravskou podobu rozklíèit.
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3. Teï se jetì pøed závìrem podrobnìji zastavím u diskuse, která byla z tohoto hlediska
nejkontroverznìjí z tìch, je jsem zkoumala. U zmínìný poøad Nedotaená revoluce byl na
konci r. 1999 vìnován reformì veøejné správy a vytváøení nových územních celkù. Nový model
obhajovala námìstkynì ministra vnitra Yvonne Strecková. Z moravských pozic jej kritizoval
její pøítel Jan abata; informoval o tom, e se s J. Trefulkou obrátili dopisem na obì komory
parlamentu a upozornili na to, e reforma nerespektuje e Èeská republika se skládá z Èech
Moravy a Slezska / a tím zbavuje èást obyvatelstva monosti identifikovat se s celkem ve
kterém ijí Námìstkynì Strecková namítla, e problémy a postoje rùzných moravských regionù jsou rozdílné  jiné v oblasti brnìnské, jiné na Vysoèinì (oblasti kamení a brambor) a jiné
napø. ve Zlínì:
YS ta iniciativa která vzrostla v tìch nových krajích / Honzo zkus si zajet do Zlína tam
uvidí jakési oivení hledání nových zpùsobù øeení vlastních problémù / Zlíòáci jsou na tom
tak e kdyby mìli udìlat sbírku na ten barák kde bude sedìt krajský úøad tak ji udìlají
Jan abata opìt prohlásil, e podstatná èást národa nemùe reformu pøijmout za vlastní;
Zlín s jeho baovskou tradicí oznaèil za výjimku a pokraèoval:
J co se týèe Vysoèiny Jihlavska Jihlavského kraje / okresy ïár Tøebíè / podle prùzkumu z loòského roku 70 % obyvatelstva tìchto okresù nechce do Jihlavského kraje // mùj
kamarád profesor Josef Válka bydlí v Boraèi kousíèek za Tinovem / má to do Brna dvacet
minut autem bude patøit do Jihlavského kraje / tak kde to jsme // tahle problematika je ivá
specielnì na jiní Moravì / ale hlasy které o tom hovoøí nedolehnou pøes tu malou Èeskomoravskou vysoèinu // já kdybych to mìl odlehèit tak budu citovat Ludvíka Vaculíka který
v osmaosmdesátém roce napsal / já to èasto øíkám / v krásném fejetonu Slova // narodil jsem
se na Moravì / on je pùvodem z Valaska / iju v Èechách pochovají mì zase na Moravì /
vude dobøe doma nejlíp // a teï øíká // Morava je èeská zemì oddìlená od Èech nevýraznou
pahorkatinou a názorem e by mìla být oddìlena lépe // ano? to o nìèem vypovídá / vypovídá to o tom e nìjaká svébytnost moravská tady existuje / a e ji mùeme sice zamést pod
koberec a obèany ijící na tomto historickém území pominout jejich pøání / ale neznamená to
e ten problém vyøeíme
Pøidal reagoval rozvánì formulovanou otázkou:
AP ale vae kritika nesmìøuje k tomu e by mìlo být obnoveno zemské zøízení / e by
Morava mìla figurovat jako zemì v tom novém systému veøejné správy // vy jste chtìli aby
kraje byly uzpùsobeny tomu jak tradici cítí obyvatelé / a namítali jste e se tìch obyvatel
nikdo neptal // myslíte si e se o tom mìlo rozhodovat v nìjakém veøejném hlasování ( )?
J prosim vás já se pokusim hovoøit klidnì ( ) v téhle republice jsou vlastnì podle
profesora Mezníka tøi skupiny lidí / velké èásti je úplnì jedno co bude s Moravou nebo
nebude / jedna je proti tomu aby Morava vùbec nìjakým zpùsobem byla zmiòována oznaèena
v tom státním celku / a jedna zase pociuje jako újmu chybu a uráku to e to tak není // já
patøím k té tøetí by nejsem to èemu se øíká radikální Moravan nebo Moravák / domnívám se
toti e je to reálný ekonomický faktor // jestli lidé ( ) propadají beznadìji e se v té vìci
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mùe nìco zmìnit ( ) stáhnou se ( ) jejich obèanská angaovanost se sníí a zmení /
pokud se nedokáí identifikovat s tím krajem v kterém ijí
YS ten problém jak ty ho tady definuje ve vztahu teda vlastnì k Moravì / vùbec nepociují lidé na Karlovarsku na Liberecku na Èeskobudìjovicku a pøitom jejich zájem o reformu veøejné správy / je stejnì málo velký ( ) ten problém je zøejmì nìkde jinde ( ) já se
opravdu nedomnívám aèkoli jsem roduvìrná Bròaèka a roduvìrná Moravanka e v tomhle
je problém
J já jsem troièku zaskoèený tím jak málo Ivona Strecková rozumí
YS = moravské dui
J ne moravské dui / tohle já slyím u Praákù velmi èasto // co vy si to proboha na té
Moravì myslíte / vy se chcete odtrhnout nebo / rozchodù máme u dost // já to uvedu na
pøíkladu / pøed nìkolika lety mùj kamarád Jirka Dienstbier / potkali jsme se na nìjaké slávì
v Praze / bylo to v dobì kdy tedy moravské hnutí bylo jetì na vzestupu / a on mì zastavil a
øíká ty se taky ten moravista? // no já jsem se na nìj podíval a øíkám / no jestli to øíká takhle
tak su
Bylo by mono pokraèovat, ale v názoru na konzistenci argumentace Jana abaty bychom
se moná neshodli a kromì toho zaznìla u pøed tøemi lety, take komentáø k ní by u nemusel
být aktuální. Chtìla jsem jen pøedvést, e i v tomto noblesním intelektuálském poøadu mohou
vzplanout emoce a vánì a mohou se projevit antagonismy tohoto druhu.
A pro zajímavost jetì dodám, e debata mìla dva dalí, jen zdánlivì ménì profilové úèastníky. Ostravský primátor Even Toenovský v jednom okamiku celkem pregnantnì zformuloval svou distanci:
tento spor moravský spí brnìnský / nechci do nìj zasahovat protoe
jsem pøece jen víc na sever
Naproti tomu èeský novináø, redaktor Respektu Petr Holub ve svých replikách zvnìjòuje
dnes moná dost pøíznaèný komplex Praáka, který se obává, aby nebyl obvinìn z pragocentrismu, a proto si neustále sype popel na svou praskou hlavu:
PH pan abata má samozøejmì pravdu v tom / aspoò podle mého názoru / e tato reforma celkem trestuhodnì zanedbává otázku Moravy ( ) je to podle mého soudu znaèná chyba
( ) já jsem Praák a Moravy si velmi váím / povauju to tak trochu i za svùj nìjaký kulturnì
historický statek / a byl bych rád kdyby se nìjakým zpùsobem projevil // aspoò by mi pak
nikdo nevyèítal e jsem ten Praák který chce tu Moravu znièit
V dalích svých výrocích mluvèí z Èech pøechází vyloenì na moravské pozice: Praáci ijí
ve zlaté kleci / vìdí e Hradèany nebo parlament nespadnou ( ) v Praze udìlaj rozhodnutí
( ) ten úøedník z Prahy tomu nemùe rozumìt
4. A po obsáhlé citaci této znaènì konfliktní a názorovì polarizované diskuse u jen malièkou ukázku z jiné pøidalovské debaty  ukázku snad spíe úsmìvnou, ale kdoví. Úèastníci
Klubu Netopýr na téma Co zbývá ze slovanství diskutovali o národní emancipaci nìkterých
slovanských národù a vznikání nových státù; o tom, jakou anci mají jejich národní jazyky, zda
má smysl do nich pøekládat, nebo zda se jejich doménou stane jen beletrie, divadlo, folklor (a
nikoli politika èi vìda). V této besedì padl výrok profesora Antonína Mìana:
já jako
slavista jako øeditel Slovanského ústavu bych nic nemìl proti tomu kdyby vznikla moravti119

na / protoe to sou nové slovníky nové lektoráty nové dìjiny literatury / mohly by bejt nové
konference a tak dále // na druhé stranì ovem co by z toho mìli ty Moravané to nevím.
Pøidalovy poøady jsou u stálicí Èeské televize, jsou pøipravovány i moderovány na mimoøádné úrovni a jistì nejsem sama, kdo je má v oblibì. Chtìla jsem pouze naznaèit, e jsou v nich
roztroueny i nejrùznìjí momenty pouèné z hlediska vyjevování vzájemných vztahù mezi
jednotlivými zemìmi, oblastmi, regiony v Èeské republice, vztahù mezi jazykovými útvary,
i z hlediska uívaných jazykových prostøedkù. Nahrávky by stály za mnohem podrobnìjí
analýzu.
BOHEMIA AND MORAVIA IN THE TV DISCUSSIONS AND INTERVIEWS
OF ANTONÍN PØIDAL
Summary
This paper is an attempt at interpretation of TV discussions and interviews in the programmes of A. Pøidal as a stage of Bohemian-Moravian relationships. Speaking about the Czech
(science, politics, culture etc.), the participants sometimes mean the entire situation in the
Czech Republic, sometimes they distinguish between the situation in Bohemia and Moravia.
They give a special attention for example to the position of Colloquial Czech in Bohemia and
Literary Czech as well as dialects in Moravia. Full of conflict was the discussion about the new
reform of administration in the Czech Republic: one of the participants was sure that the reform
had ignored the interests of Moravian population and that Moravian people were not able to
identify with the new administrative units.
Translation © Jana Hoffmannová, 2004
PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
Ústav pro jazyk èeský
Akademie vìd ÈR
Letenská 4
118 51 Praha 1, ÈR

© Jana Hoffmannová, 2004
AUPO, Fac. Phil., Moravica 1 (2004)

120

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 1  2004

K VÝZKUMNÉMU ZÁMÌRU
OLOMOUCKÝ KORPUS MLUVENÉ ÈETINY
BOENA BEDNAØÍKOVÁ
0. Jak je vysvìtleno ji jinde (srov. sta Petra Poøízky v tomto sborníku), jedná se v obou
pøíspìvcích s podobným názvem a podobným zamìøením o pouhé pøedstavení výzkumného
zámìru, popø. o prezentaci dosavadních dílèích výsledkù a zkueností získaných pøi sbìru a
transkripci materiálu (mj. v rámci výbìrového jazykového semináøe garanta olomouckého korpusu Petra Poøízky). Není to tedy typ pøíspìvku, jen by pøedkládal úèastníkùm konference
Jazyk a literatura na Moravì k posouzení velikou syntézu poznatkù získaných v pøedchozích
analýzách, ale ten typ, jen nahlíí pøedevím do budoucna (a pøitom slibuje).
1. K tomu, co je uvedeno v ji avizovaném konferenèním pøíspìvku Petra Poøízky, se pokusím pøedeslat nìkolik irích koncepèních a metodologických poznámek.
1.1 Zdá se, e v posledních desetiletích (?) se pøesouvá pøedmìt badatelských lingvistických zájmù od spisovného jazyka a tradièního dialektu k celku národního jazyka (toho si ostatnì vímají mnozí, srov. napø. Bogoczová in Tváøe èetiny 2000, 9n.).
1.2 K výe uvedenému lze vak zcela nekompromisnì dodat, e obvyklá teoretická základna
popisu situace jednotlivých národních jazykù je zatíena pøístupem, jen lze oznaèit jako SPISOVNOCENTRISMUS (srov. Neèimenko 1999, 3n., Bogoczová in Tváøe èetiny 2000, 9n.,
Sgall 2001, 71n.). Neèimenko se velmi slibnì pokouí charakterizovat komunikaèní model
národního jazyka  opírá se o pojem komunikaèní areál a poèítá pøitom se dvìma takovými
areály: s areálem vyích komunikaèních funkcí a areálem bìné denní komunikace. Jazykové chování v tom prvním je regulováno a samoregulováno a je spojeno s preferencí stylovì
rozrùznìného spisovného jazyka. Pro areál bìné denní komunikace je naopak pøíznaèný jistý
komunikaèní komfort. Pokud jde o útvarové preference, dá se poèítat spíe s nìkterým z tzv.
nespisovných útvarù, pøièem veliké prùniky a smìsi se samozøejmì nevyluèují (srov. Neèimenko 1999, 20n., Bogoczová in Tváøe èetiny 2000, 12n.).
1.3 Dalí poznámka se týká volání po gramatikách, je by odpovídaly tzv. komunikativnímu
obratu v lingvistice. O jejím moném projektu uvauje napø. Koøenský (srov. napø. Koøenský a
kol. 1999, Koøenský 2000). Mezi úkoly takové gramatiky zaøazuje Koøenský mj. následující:
a) odstranìní dosud nevyváeného zøetele k aktivitám podavatele a pøíjemce, produktora a
receptora, tj. poadavek nestranit jednomu, èi druhému (lze potom  v ideálním pøípadì 
uvaovat o dvou gramatikách?), b) vyrovnání nevyváeného zøetele k úplnému postiení specifik psané a mluvené komunikace. Je nutné si uvìdomit, e odhady o pomìru mezi jazykem
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psaným a èteným na jedné stranì a mluveným a slyeným na stranì druhé hovoøí o èíselných
hodnotách 510 % ku 9095 % (srov. v poslední dobì napø. ulc 2001). Z toho vyplývá, e 90
95 % textù jsou texty mluvené (!).
1.4 Následující poznámka je vlastnì i vysvìtlením, co má ve dosud uvedené spoleèného
s projektem olomouckého mluveného korpusu:
 pøírodní vìdy se rády chlubí svým základním výzkumem. Je to pro nì zdroj i pøedpoklad
jednak výzkumu dalího, jednak pøípadných (spoleèností pøinejmením oèekávaných) aplikací;
 (takovým) zdrojem a pøedpokladem základního výzkumu v lingvistice by mohl být elektronicky zpracovaný a zpracovávaný jazykový korpus;
 teoretická východiska korpusu jsou známá. Zdùraznìna by mohla být ta, která svìdèí právì
pøedpokládanému základnímu výzkumu  a) pøirozená kontextová podoba dat, b) reprezentativnost (relativní, ovem v rùzném smyslu: relativní vzhledem k cíli a nepochybnì vzhledem ke kvantitì), c) zdroj korpusových dat  obì manifestace jazyka, tj. manifestace psaná i mluvená;
1.5 Pokud jde o pøirozenou kontextovou podobu dat, mají nejsilnìjí syntagmatickou povahu
KONKORDANCE (jsou nejblíe prosté textové podobì). Chceme-li pøes textové výskyty poznat
obecnìjí vlastnosti (øeknìme) jazykového systému, musíme se uchýlit k DELINEARIZACI textu
 tj. k jakémusi zpìtnému pøevodu lineární syntagmatické podoby do obecné výchozí (alespoò
pøedpokládané) podoby paradigmatické, v rùzném stupni abstraktní. Oznaèují se potom tyto
procedury jako ZNAÈKOVÁNÍ, a to LEMMATIZACE a TAGGOVÁNÍ. Zmínìné procedury jsou
øeeny (jen stìí lze øíct, e vyøeeny) pro psaný jazyk: lemmatizace jako paradigmatická podoba
syntagmatické verze textových výskytù, taggování jako pøidané znaèkování, které lineárním
tvarùm pøiøadí kategorie, tedy paradigmatické tøídy. Celé to ovem má být provedeno tak, aby
bylo umonìno rychlé vyhledávání a vyvolávání potøebných dat  tzv. DATA RETRIEVAL.
1.6 Jest potom nasnadì, e relevantní je výchozí teorie.
2. Èeský národní korpus programovì vychází z tradièního lingvistického popisu. V Úvodu
a pøíruèce uivatele je mono se doèíst (srov. Èeský národní korpus, Úvod a pøíruèka uivatele,
2000, 106n.) o víceménì tradièním lingvistickém pojetí (jde o pasáe vìnované znaèkování tzv.
morfologických kategorií). Pøi podrobnìjím pátrání po tom, co se tím myslí, objevíme odkaz na
popis kolský (tedy vlastnì havránkovsko-jedlièkovský?  jak známo, tzv. kolské osnovy,
alespoò v programu Základní kola, se hlásí ke Struèné mluvnici èeské  srov. Bednaøíková
1999, 2002). Je potom napø. pojetí a tøídìní slovních druhù také zcela tradièní  Hajiè (srov.
Èeský národní korpus, Úvod a pøíruèka uivatele, 2000, 107) se dovolává konzistentnosti a jako
doklad jakési inkonzistentnosti uvádí slovnìdruhové perly typu zájmenná pøíslovce.
Otázky v této souvislosti lze poloit nejménì dvì:
 Nakolik je právì kolské tøídìní slovních druhù konzistentní? Netøeba zde snad opakovat, jak se ve kolském tøídìní mísí kritéria logicko-sémantická (významová), funkèní (syntaktickofunkèní) a formální (morfologická).
 Kdy se v korpusu uvauje o morfologii, myslí se tím pøedevím popis slovních tvarù,
tedy popis formálnìmorfologický. Jak potom mùe být napø. slovní tvar ètvrtého uchopen jako
èíslovka? kolsky jsou èíslovky vydìlovány na základì významu, ne formy. Korespondenci
obsahu, funkce a formy se pokusila naplnit Mluvnice èetiny (srov. Mluvnice èetiny II, 1986)
 Vyvstává zde tudí dalí otázka: proè vlastnì praský, ale i brnìnský korpus rezignovaly na funkènì a formálnìmorfologický popis uplatnìný v tomto mluvnickém konceptu?
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3.1 Brnìnský korpus spatøuje podstatu morfologické analýzy v segmentaci slovního tvaru na KMEN a KONCOVKU. Tento pohled byl jetì upøesnìn  ohebné slovní tvary mají být
rozpoznány na základì kombinace tøí segmentù: KMEN  INTERSEGMENT  KONCOVKA
(srov. Hlaváèková 1998, 2001, 2002). Zacházení s pojmem KMEN je ovem ponìkud nejasné/
zavádìjící: je to termín tradièní, bìnì uívaný, je proto ji nadán ustáleným terminologickým
významem, ale pravdìpodobnì technické a koncepèní dùvody vedly brnìnské badatele k jinému
zacházení s tímto pojmem. Je jím oznaèována odliná èást slovního tvaru, ne je v morfologii
zvykem, kmenotvorná pøípona ale není vydìlována vùbec, pøièem onen intersegment, který je
identifikován na základì opakování (jako ostatnì kadý morf èi submorf) napø. u tvarù sloves
být (s-e-m, s-e-), je pravdìpodobnì za kmenotvornou pøíponu povaován. Nejeví se vak
tento problém jako tak podstatný (je mono ostatnì nìjaký pojem nìjak definovat a pak s ním
pøísluným zpùsobem zacházet atd.).
3.2 Závanìjí je ovem jiná vìc: vnitøní struktura slovního tvaru je dána jeho dvojí funkcí 
funkcí onomaziologickou a funkcí výpovìdní/usouvztaòovací. Obì funkce jsou, zdá se,
v brnìnském korpusu nìjak smíchány  napø. mezi slovními tvary lemmatu máma jsou uvedena
i slova utvoøená/fundovaná.
3.3 Ale co je opravdu podstatné  nezvykli jsme si a pøíli na formulace typu: odchylky od
spisovné výslovnosti, nespisovné koncovky, odlinosti od spisovné èetiny ? Máme gramatiky spisovného jazyka (máme tedy gramatiky psaného jazyka)  mùeme je jen tak vzít a
obtisknout mechanicky na jazyk mluvený? Mùeme to, co není v souladu se spisovnou
normou, popsat jako odchylky, nepravidelnosti, odlinosti, nesprávnosti, nespisovnosti 
a tedy, jak by mohlo být implikováno, jako anomálie?
Pokouíme-li se stvoøit nìjaký popis mluveného jazyka, pouitelný napø. jako software pro
znaèkování mluveného korpusu, mùeme jen tak vzít program zpracovaný pro spisovný jazyk
a na nìj naroubovat to, co je nespisovné?
Nech nejsou tyto otázky brány jako zneváení dosavadní nimravé práce tìch, kteøí se
snaili a snaí oznaèkovat mluvený korpus. Máme vak pøed sebou koneènì reálnou anci
pokusit se vytvoøit gramatiku mluveného jazyka (mluvený jazyk je jednou ze dvou manifestací
národního jazyka!). Jako zdroj základního výzkumu nech slouí budované mluvené korpusy.
Aè se o nich zatím mluvívá spíe jako o desideratu, pøemìòme desideratum v realis.
Rozsahem malé korpusy budou zpoèátku spíe jen naznaèovat ne dokumentovat. Pravdìpodobnì budeme mít dlouho pocit, e se pohybujeme v kruhu: hledat pravidelnosti lineárního
textu, ty obtisknout a hledat dalí pravidelnosti.
4. Závìr. Na mysli musíme mít následující:
4.1 Mluvený jazyk není anomálie. Nevycházejme tedy od spisovného jazyka a nehledejme
odlinosti. Naopak  vyjdìme od reálného mluveného textu a hledejme pravidelnosti.
4.2 Vznikající popisy a vznikající gramatika budou mít status gnozeologický. (Systém a jeho
struktura  a tomu budeme ji øíkat jakkoliv  jsou vdy více èi ménì aproximativnì odhalovány, zachycovány a popisovány. Výsledkem je ovem jakási quazistruktura, tváøící se jako
aproximativní model jazyka.) Ani kolská gramatika, aè jsme si ji interiorizovali nìkdy ve
ètvrté tøídì základní koly, nemá status ontologický!

123

LITERATURA
Bednaøíková, B.: O vzdìlávacím programu Základní kola a jednom (ne)posluném naplnìní restrikcí jeho.
Jazykovìdné aktuality 36, 1999, s. 910.
Bednaøíková, B.: Netradiènì, leè s tradièní uèebnicí (?!).  In: Netradièní metody a formy práce ve výuce
èeského jazyka na základní kole. Olomouc 2002, s. 3944.
Èermák, F.: Jazykový korpus: Prostøedek a zdroj poznání. Slovo a slovesnost 57, 1995, s. 119140.
Èeský národní korpus. Úvod a pøíruèka uivatele. Praha 2000.
Hajiè, J.  Hladká, B.: Morfologické znaèkování korpusu èeských textù stochastickou metodou. Slovo a slovesnost, 59, 1997, s. 288304.
Hajièová, E.  Panevová, J.  Sgall, P.: K nové úrovni bohemistické práce: Vyuití anotovaného korpusu (1.
èást). Slovo a slovesnost 63, 2002, s. 161177.
Hlaváèková, D.: Korpus mluvené èetiny. (nepubl. diplomová práce). Brno 1998.
Hlaváèková, D.: Korpus mluvené èetiny z brnìnského prostøedí a jeho morfologické znaèkování. Slovo a
slovesnost 62, 2001, s. 6270.
Hlaváèková, D.: Brnìnský mluvený korpus a jeho morfologická analýza. Olomouc 2003. (v tisku).
Koøenský, J. a kol.: Komplexní analýza komunikaèního procesu a textu. Èeské Budìjovice 1999.
Koøenský, J.: O moných nových podobách soustavného lingvistického popisu jazyka.  In: Studia Bohemica
VIII, Olomouc 2000, s. 167171.
Mluvnice èetiny II. Praha 1986.
Neèimenko, G. P.: Etnièeskij jazyk. Opyt funkcionalnoj differenciacii. München 1999. (recenze P. Sgall,
Slovo a slovesnost 62, 2001, s. 7174).
ulc, M.: Tematická reprezentativnost korpusù. Slovo a slovesnost 62, 2001, s. 5361.
Tváøe èetiny. Ostrava 2000.
Vzdìlávací program Základní kola. Praha 1996.
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Summary
The contribution widely yet briefly discusses some of the crucial interconnected methodological issues necessarily raised in the instigating phase of the research project such as the
shift of the linguistic interests towards spoken language, the status of the language corpus in
the sphere of both sciences and human studies, the relevancy of the underlying basic theory,
specificities of the spoken language description/grammar etc.
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PØEDSTAVENÍ VÝZKUMNÉHO ZÁMÌRU
OLOMOUCKÝ KORPUS MLUVENÉ ÈETINY1
PETR POØÍZKA
1. V Èeské republice dosud vznikly pouze dva korpusy mluvené èetiny: praský a brnìnský. Projekt nazvaný Olomoucký korpus mluvené èetiny (OKMÈ), který v krátkosti pøedstavíme, je tøetím poèinem tohoto druhu a bude zaèlenìn, tak jako je tomu u tìch pøedchozích, do
celonárodního kontinuálního projektu Èeský národní korpus (ÈNK).2 Budi øeèeno, e tento
projekt navazuje na tvorbu korpusù mluveného jazyka z Prahy a Brna, rozhodli jsme se vak
pro modifikaci nìkterých metodologických zásad  nìkteré zde budou zmínìny, o nìkterých se
vyjádøíme v dalích odborných studiích.
2. Mluvený jazyk je z hlediska komunikace primární (lidé èastìji mluví, ne píou). Doposud
vak není k dispozici ádný systematický deskriptivní popis, a u jde o fonologii, morfologii,
syntax èi lexikum. O tom, e rozdíl mezi mluvenou a psanou podobou èetiny je výrazný,
nemùe být pochyb. Prozatím existují jen dílèí studie a monografie, které se vìnují vybraným
jazykovým rovinám, pøíp. na mluvenou èetinu pohlíejí z hlediska komunikaènì a pragmaticky
orientované lingvistiky (teorie textu)  zejm. práce J. Koøenského, O. Müllerové, J. Hoffmannové ad. Absenci komplexní deskripce mluvené èetiny nemùe zajisté suplovat ani dialektologická literatura, která pøistupuje ke studiu jazyka odliným zpùsobem. Abychom mohli dospìt
ke spolehlivému zmapování a systematickému popisu mluvené èetiny a aby se dosáhlo výsledkù smìrodatných, je potøebné vytvoøit a zpracovat dostateènì rozsáhlé reprezentativní
soubory jazykových dat, tj. korpusy. Stadium, kdy lingvisté zaujímali vùèi jazykovému korpusu
a korpusové lingvistice skeptické, kritické a odmítavé postoje (napø. Chomsky), je definitivnì
pøekonáno. Korpus se dnes stává materiálovou základnou, nástrojem, na jeho základì se
pokouíme o moderní pøístupy k jazyku a jeho popisu.
2.1 Budování korpusu, podle metodologických zásad, ze kterých vycházíme, a podle kterých byl vytvoøen mluvený korpus praský a brnìnský,3 obecnì zahrnuje tøi základní etapy:
(a) vlastní sbìr materiálu, jeho fonetický pøepis, (b) morfologické znaèkování jednotlivých
slovních tvarù (tagování): tzn. pøiøazení slovnìdruhové charakteristiky, gramatických kategorií, a lemmatizace, tj. pøiøazení základního, slovníkového tvaru, a poslední fází je (c) desambiguace (zjednoznaènìní, odstranìní víceznaènosti dané tvarovou homonymií). A poté je moné koneèné zaèlenìní korpusových textù do ÈNK. U korpusù psaných ji existuje také anotace
syntaktická.
3. První fáze projektu OKMÈ, která spoèívá ve shromádìní nahrávek autentických promluv a poèítaèových souborù s jejich písemným pøepisem, nyní probíhá (od února 2002) na
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Katedøe bohemistiky FF UP pod vedením garanta OKMÈ, P. Poøízky. V rámci volitelných semináøù, které byly pro tyto úèely zavedeny, je úkolem kadého studenta poøídit dva rozhovory,
jeden formální, druhý neformální (viz níe). Tyto nahrávky poté student samostatnì (pod odborným vedením vedoucího semináøe) zpracuje pro OKMÈ. Studentské pøepisy jsou pøitom
první verzí, která projde pøed dalí fází pøi tvorbì korpusu kontrolou, èitìním a sjednocením
pøepisù zakolenými pracovníky (napø. z øad doktorandù).
3.1 Pøepis nahrávek probíhá podle specifických transkripèních pravidel. Transkripce není
ani dialektologická, ani fonetická. Byla pro ni úèelovì vytvoøena speciální pravidla tak, aby
bylo mono pøepsaný text lingvisticky analyzovat pomocí poèítaèových programù. Ohled na
potøeby programových nástrojù4 vede ovem ke komplikacím, které je tøeba øeit. Nespornou
roli zde hraje fakt, e softwarové programy byly pùvodnì vytvoøeny pro zpracování psaných
textù, pro potøeby mluvených korpusù tedy musejí být rùznì upravovány, modifikovány. Pro
úèely morfologické analýzy mluveného jazyka støední Moravy bude tøeba do softwarového
programu  morfologického analyzátoru  zanést jetì dalí úpravy a doplnìní. Vycházet lze ze
zkueností pøi tvorbì BMK (viz Hlaváèková 1998, 2001, 2003). V mluvené èetinì støední Moravy se prolínají rùzné jazykové kódy; zejména hovorová èetina, obecná èetina a hanácká
náøeèí. Svoji roli tu hrají i faktory, je jsou v mluvené øeèi bìné, toti nedoøèená slova, èastá
pøeøeknutí èi nedbalá výslovnost a rychlé, a pøekotné mluvní tempo.
4. Uveïme ve struènosti základní metodologická kritéria, která vycházejí z koncepce PMK
a BMK (viz také webové stránky ÚÈNK):
4.1 Pro zajitìní reprezentativnosti, autentiènosti a vyváenosti korpusu mluveného jazyka
je zvolena metoda kombinace ètyø sociolingvistických promìnných u nahrávaných mluvèích,
toti (a) pohlaví (muena), (b) vìku (vyínií, s hranicí 35 let), (c) vzdìlání (niívyí),
(d) ve spojení s kombinací jazykových dat získaných øízeným a neøízeným zpùsobem nahrávky, tedy (i) nahrávkou formální, tj. podle pøedem pøipravených tematicky irokých otázek,5 a
(ii) neformální, èím se rozumí neøízený dialog dvou mluvèích, tematicky neomezený a neurèený, pouze délka nahrávky by se mìla pohybovat kolem 20 minut. Aby byla zajitìna otevøenost
komunikace, probíhá mezi mluvèími, kteøí se vzájemnì znají, jsou si blízcí. Rozhovoru by se
pøitom nemìli úèastnit více ne dva, maximálnì tøi mluvèí, aby se pøedelo pøekrývání replik,
které by ztìovalo srozumitelnost, v pøípadì, e by se rozhovoru úèastnilo více lidí.
4.2 Od poèátku budování mluvených korpusù je zásadou, e nahrávanými byli/jsou buï
rodilí mluvèí, v naem pøípadì z Olomouce, pøíp. mluvèí, kteøí sice pocházejí odjinud (tato informace se zaznaèí v pøepisu), ale v daném mìstì ijí nejménì dvì generace, tj. 20 let.
5. Lze diskutovat i o tom, zda otázky formálního typu nahrávky (viz pozn. 5) klást v jednotném,
spisovném kódu, èi zda je klást jinak, nechat formulaci spíe situaènímu kontextu a citu
tazatele, nebo pøeformulovat otázky podle náøeèní oblasti mluvèích. Pratí kolegové u sbìru
formálních nahrávek nekladli otázky spisovnì, jako tomu bylo (a je) v BMK, ale uívali formulací,
které obsahovaly zejm. prvky obecné èetiny (maj svý povinnosti, probíhaj, nìkterejch, kadej,
ve kolský soustavì). Argumentem pro uití spisovného kódu je jednotný jazykovì kódový
impuls, pro celé území Èech a Moravy. Zásadou by mìlo být nejprve poøízení neformálního
rozhovoru, bez jakékoli jazykové stylizace a a posléze poøízení rozhovoru formálního, kde  bez
ohledu, zda otázky poloíme v kódu spisovném, èi jazykem pøizpùsobeným náøeèní oblasti 
vdy pùjde a priori u o jistou dávku stylizace, respondentùv projev bude urèitì strojenìjí,
bude se více hlídat v tom, jak mluví.
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5.1 Zkusme si jen pro zajímavost uvést (na pøíkladu prvních dvou otázek z dotazníku), jak by
asi vypadaly formulace otázek formálního rozhovoru pro støední Moravu, tedy Olomoucko
(pøepis je fonetický):
(a) Fposledòi dobje probjehli a probihajó ruzni zmòeni ve kolské sóstavje. Co si mislite
osóèasné kole, gdi ju srovnáte zdøívjéi, se svim ïectvim?
(b) Só povoláòi, gde pracujó jenom mui, a dali, gde pracujó jenom eni. Mislite si, e
egzistujó enski a muski povoláòi?
5.2 Lze jen spekulovat, jak by takováto formulace smìrem k respondentovi, který oèekává
pøipravené otázky na reprezentativní témata, pùsobila. Je mono napø. uvaovat o formulaci
otázek do podoby hovorové èetiny (ale celoplonì, ne jen konkrétnì).
5.3 Pøipojujeme jetì praskou variantu s obecnìèeskými a hovorovými koncovkami (tentokráte jde o pøepis ortografický):
(a) V poslední dobì probìhly a probíhaj rùzný zmìny ve kolský soustavì. Co si myslíte
o souèasný kole, kdy ji srovnáte s døívìjí, se svým dìtstvím?
(b) Jsou povolání, kde pracujou jenom mui a dalí, kde pracujou jenom eny. Myslíte si,
e existujou enský a muský povolání?
6. Na tomto místì bychom rádi uèinili nìkolik dùleitých poznámek. Pøednì: Pøi vytváøení
celkové koncepce a metodologických pravidel bychom mìli být vedeni nìkolika základními
faktory. Zejména tím, (i) k èemu mluvený korpus slouí, resp. mùe slouit, (ii) jakým zpùsobem
s ním lze pracovat, jak jej lze vyuít, (iii) jaké informace z nìj mùeme získat a hlavnì chtìli
bychom (!) získat. Dùleité a podstatné je, e korpus není cíl, ale prostøedek, nástroj k poznání
jazyka.
6.1 Problém: první dva mluvené korpusy ÈNK vznikly na základì korpusu psaného. Pùvodní projekt ÈNK byl toti zamìøen výhradnì lexikograficky  mìl by vést k sestavení nového
èeského výkladového slovníku, nového frekvenèního slovníku a nalézt vyuití i pro tvorbu
elektronických pøekladových slovníkù (srov. Hlaváèková 1998, s. 11n.). Prioritou tedy bylo
vybudování korpusu psaného a mylenka na korpusy mluvené pøila a pozdìji. Situace se
vak zkomplikovala tím, e se koncepce, která byla vytvoøena pro jazyk psaný a priori pøenesla
na korpusy mluvené. Je zøejmé, e nelze pøejímat pravidla vytvoøená pro psaný jazyk u proto,
e mluvený jazyk má svá specifika a je odliný.6
6.2 Praská koncepce, doplnìná zejména o nìkteré (sporné) zásady transkripce mluvených
textù (pro PMK), byla pøevzata brnìnským pracovitìm a v dílèích pravidlech modifikována
vzhledem ke specifiènosti mluvy na Moravì  ku prospìchu vìci , ani ta vak, domníváme se,
pro koncepci budování mluvených korpusù, pro celou oblast Èech a Moravy, zøejmì nepostaèí. Korpus olomoucký by mìl být vybudován na základì modelu BMK. Je nasnadì, e vzhledem k rozdílùm mezi mluveným a psaným jazykem, myslíme si, e výrazným, je tøeba provést
modifikaci s výraznou akcentací na potøeby a specifika mluveného jazyka. Musíme vyjít
z øeèového materiálu, z mluveného jazyka, který je strukturou sui generis, a vyhnout se apriornímu a mechanickému pøenáení pravidel urèených jiné jazykové formì.
7. Nastiòme nyní ve struènosti nìkteré z potøebných modifikací a zmìn:
7.1 Tou první a podstatnou, na které pracujeme, je modifikace, èi zmìna transkripèního
systému ve dvou krocích: (a) zjednoduením stávajícího (pro potøeby morfologické analýzy) a
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(b) zavedením paralelního fonetického pøepisu komunikátù. Ten dosavadní vycházel z transkripèních pravidel PMK, která vak nebyla dostaèující a v nìkterých aspektech la proti
mluvenému jazyku: kupø. syntaktické èárky, opravy èi doplnìní slov, neznaèení znìlostních
asimilací apod. V BMK byla tato pravidla úèelnì modifikována a doplòována, zejm. pokud jde
o náhradu zmiòovaných syntaktických èárek teèkami znaèícími pauzu, o nìkteré nezbytné
fonetické aspekty  asimilace znìlosti (liení typu schoda :: zhoda), moravskou nespisovnou
sonorizaci neznìlých konsonantù (typ sme :: zme) apod. Tato modifikace se stala základem, ze
kterého prozatím vycházíme i my. I tato pravidla se vak ukazují jako nedostateèná.7 Kupøíkladu
není znaèen ráz, pøepis trpí koncepèní nejednotností, je zaznamenána pouze segmentální rovina, suprasegmentální nikoli, a na jedinou výjimku, a tou je signalizace otázkové intonace
pomocí otazníku.
7.2 Zkuenosti ukázaly, e dosavadní kvalita nahrávání je nevyhovující. Snaíme se inovovat sbìr nahrávek co do jejich kvality. Pro zajitìní dostateènì kvalitních nahrávek pouitelných i pro laboratorní analýzy øeèi èi fonetická zkoumání je tøeba poøídit kvalitní/kvalitnìjí
pøístrojovou techniku, která odpovídá souèasným technickým monostem: tj. digitální pøenosné pøístroje (tzv. MD rekordéry) umoòující poøídit nahrávku v digitálním formátu pøímo
v terénu. Doposud se vìtinou stále uívá magnetofonového, tedy analogového záznamu.
Magnetofonový pásek vak jeví urèitou náchylnost k opotøebení a ztrátì, by minimální, zvukových informací. Dnes se díky zmiòovaným digitálním rekordérùm nabízejí dalí média, magnetooptické disky, které tuto nedokonalost magnetofonového pásku øeí. Záznamem v digitálním formátu nabízejí nesrovnatelnì vyí kvalitu a trvanlivost záznamu. Nahrávky jsou
prakticky neomezenì reprodukovatelné v tée kvalitì. Problémem je pouze urèitá komprese dat
(na bázi komprimace, jako je tomu u formátu MP3), která pøi ukládání nahrávky u MD rekordéru
nastává.
7.3 Propojení nahrávky a pøepsaného textu (ve spolupráci s FI MU Brno), do interaktivní
podoby. Synchronizace bude výrazným posunem ve vyuití korpusù, uivatel si bude moci
vybrat mezi autentickou zvukovou nahrávkou a pøepisem, nebo vyuít obojí. I v tomto aspektu
lze úèelnì vyuít softwarových nástrojù. (Z webových stránek je napø. volnì dostupný program Trancsriber, který by bylo mono pouít; viz odkazy v závìru èlánku.) V souèasné dobì
se uivatelé ÈNK dostanou pouze k nìmé, pøepsané formì dialogù (uloen je pouze pøepis
bez nahrávky), autentické nahrávky nejsou bìnì dostupné, ani ze serveru ÚÈNK. Prozatím
jsou uloeny na jednotlivých pracovitích (PMK v ÚÈNK, BMK na FI MU).
7.4 Detailnìjí propracování sociolingvistických promìnných. Je tøeba sociolingvistické
parametry detailnìji rozèlenit  viz napø. hrubé rozliení vìku nahrávaných na vyínií  ten
by mìl být rozèlenìn na více kategorií ne jen na dosavadní dichotomii, s hranicí 35 let. Mìli
bychom mít monost také podle tìchto parametrù v korpusu vyhledávat. Lépe je v tomto aspektu øeen korpus soukromé korespondence, který pøipravuje Z. Hladká na FF MU. Zvaujeme monost modifikace, pøeformulování èi zmìnu nìkterých otázek dotazníku pro formální
nahrávky, ve spolupráci se sociology. Nesmíme vak zapomínat na dùleitý fakt, e tìitì
korpusových nahrávek by mìlo být u neformálního typu nahrávek (pøíp. se specifikací na
konkrétní komunikaèní situace).
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7.5 Bude nutno vytvoøit korpusový manaer8 urèený speciálnì pro mluvený jazyk, který
bude skýtat daleko irí monosti vyuití korpusù mluvených textù, ne které nabízí korpusový
manaer souèasný (GCQP: graphic corpus query processor, Manatee). Potøebujeme napø. zobrazit celý text (komunikát), a ne jen konkordanèní øádky s omezeným kontextem, vyhledávat
podle urèitých kritérií apod. I pøesto korpusový manaer nabízí pomìrnì iroké monosti a
vyuití: Mùeme s jeho pomocí vyhledávat rùzná slova, sousloví, konkordance, kolokace, a to
podle tøí základních atributù: word (slovo), lemma, tag, hledat pomocí grafických stromù, dále
zjiovat rùzné statistické informace jako frekvenèní distribuce, absolutní a relativní èetnosti,
míru kontrastu  t-score a informaci o vzájemném výskytu  Mi-score, rozloení hledaných
výrazù v korpusu, výsledky hledání lze ukládat, tvoøit si ablony nejèastìjích dotazù, pojmenovávat konkordance, èím se jetì zvyuje jeho operativnost. Co vak chybí a co by bylo
nespornì pøínosem zejména pro korpusy mluveného jazyka, je monost vyhledávat podle
sociolingvistických indexù, pøíp. rozíøit kontext na celou promluvu, vè. propojení nahrávky
s pøepisem, jak u jsme zmínili.
8. Vývoj tvorby a správy mluvených korpusù by nemìl být izolovanou záleitostí lingvistù,
ale i odborníkù z jiných oborù, zejména programátorù, poèítaèových inenýrù. K nìkterým
otázkám se mohou vyslovit sociologové, napø. pokud jde o zmiòované sociolingvistické informace. Jestlie dnes chceme posunout metodologii mluvených korpusù dopøedu, mìli bychom
interdisciplinarity, která se nám nabízí, plnì vyuít.
Tento pøíspìvek vznikl za podpory výzkumného zámìru MSM 152100017 Výzkum historie a kultury Moravy jako modelu pro existenci euroregionu a výzkumného zámìru MSM
152100018 Integrované studium hlasu a øeèi.
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Konferenèní vystoupení mìlo irí podobu ne nabízí tato písemná verze. Ke zhutìní a zestruènìní nás
vedou zejména dva dùvody: (1) èást problematiky pojednávající o korpusovém pøepisu textù vyjde
v samostatné studii v nìkterém z odborných periodik; (2) obecné informace o korpusech, nejen mluvených, které na konferenci zaznìly  napø. struktura ÈNK, typy korpusù a jejich obsah apod., lze najít
v dostupné odborné literatuøe (viz bibliografii tohoto pøíspìvku). Zamýlíme se pøedevím nad stávající
metodologií mluvených korpusù a pøedkládáme nìkteré názory a zjitìní, ke kterým jsme doli bìhem
práce s texty.
V souèasné dobì jednají olomoucké a brnìnské pracovitì o projektu rozsáhlejím, o vytvoøení reprezentativního tzv. Moravského korpusu mluveného jazyka, jen by zahrnoval subkorpusy dalí, zejm.
z ostatních moravských univerzitních mìst, Ostravy a Opavy. Jednalo by se tedy o korpus mluveného
jazyka ze ètyø mìstských prostøedí (Brno, Olomouc, Ostrava, Opava).
Podle posledních informací, které jsou nám známy, obsahuje dnes Praský mluvený korpus, budovaný
v letech 19881996 v Ústavu Èeského národního korpusu, pøes 700 000 slovních výskytù (dále jen
PMK). Brnìnský mluvený korpus (BMK), budovaný v letech 19942001 na Filozofické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì, pøiblinì 600 000 slovních výskytù.
Programù je celá øada: pro lemmatizaci EDITIN a LEMMA, pro morfologickou analýzu  tagování
AJKA, pro desambiguaci DESAMB, dále napø. program GREP tøídicí korpus na èást oznaèkovanou a
neoznaèkovanou, LMFILTER umoòující lemmatizaci, desambiguaci a èásteènou syntaktickou analýzu.
Dotazník uívaný pro formální nahrávky mluveného korpusu obsahuje tìchto 12 otázek: 1. Co si myslíte
o kole, o kolské soustavì, kdy ji srovnáte s døívìjí, se svým dìtstvím?; 2. Myslíte si, e existují enská
a muská povolání?; 3. Je podle vás postavení en u vás na pracoviti rovnoprávné s mui?; 4. Dnes jsou
eny vìtinou zamìstnané a úèastní se i veøejného ivota. Domníváte se, e je moné, aby ena stihla
vechny své povinnosti v zamìstnání a zároveò domácnost a výchovu dìtí?; 5. Co si myslíte o souèasné
mládei, o problému drog, kriminality, vlajkonoù atd. Jsou to pøirozené výstøelky mladých lidí, nebo to
má jiné pøíèiny?; 6. Rodièe døíve vychovávali dìti èasto i hodnì pøísnì. Myslíte si, e dnení rodièe
trestají dìti málo?; 7. Proè myslíte, e je v poslední dobì tak vysoká rozvodovost mladých manelství?;
8. Lidé ve vìtích mìstech jsou k sobì dost nesnáenliví a bezohlední. Myslíte si, e na venkovì mají
k sobì lidé blí?; 9. V poslední dobì se stále více mluví o vztahu práce a mzdy. Myslíte si, e je lepí
dostávat víc penìz za víc práce (a za práci kvalitnìjí), nebo mít skoro stejné mzdy pro vechny?;
10. Myslíte si, e kdy nìkdo skonèí kolu, mùe se obejít bez dalího doplòování znalostí, kvalifikace,
sledování odborné literatury?; 11. V práci hodnì záleí na tom, v jakém prostøedí èlovìk dìlá. Vyhovují
vám vae pracovní podmínky, pokud jde o èistotu, ticho, vzhled pracovitì atd.? Co by se mohlo a mìlo
zlepit?; 12. Co si pøedstavujete pod pojmem astný a úspìný ivot?
Viz také pøíspìvek B. Bednaøíkové v tomto sborníku, zejm. poznámky 3.3 (a níe), 4.1.
O pøepisu korpusových textù pøipravujeme studii, která by mìla vyjít jetì v tomto roce v nìkterém
z odborných periodik.
Softwarový vyhledávací program urèený pro práci s korpusovými daty.

OLOMOUC CORPUS OF SPOKEN CZECH
(PRESENTATION OF THE RESEARCH PROJECT)
Summary
The aim of the contribution is not only to show the research project itself but also the present
partial results gained during the procedures of recording and transcription of the language
material. The contemporary methodological and conceptional rules on which Prague and especially Brno´s spoken corpuses were built are presented. This study shows some of the needed
modifications and changes based on specificities of the spoken language: modification of tran-
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FUNKÈNOST ÈESKO-SLOVENSKÝCH KONTAKTOVÝCH JEVÙ
V SOUÈASNOSTI
KVÌTOSLAVA MUSILOVÁ, MILOSLAVA SOKOLOVÁ
Kontaktové jazykové jevy jsou výsledkem interference jazykových systémù, které se vyvíjejí v pøirozeném kontaktu. Lze je charakterizovat jako jistou konfiguraci jazykových a mimojazykových èinitelù. (Buzássyová, 1995, Myjavcová 1996)
Více ne 70 let dvojjazykové komunikace Èechù a Slovákù ve spoleèném státì bylo pøíèinou vzniku mimoøádného mnoství kontaktových jevù, pøedevím ve slovní zásobì (ménì
v hláskosloví, tvarosloví a slovotvorbì). Proces vzájemného pøejímání v takovém rozsahu byl
umonìn také extrémní genetickou blízkostí obou jazykù. Jak známo, z dùvodù spoleèenskopolitických se èetina vùèi sloventinì nacházela v pozici silnìjího jazyka. Proto se také více
kontaktových jevù vyskytuje ve sloventinì.
Vìtinu pøejímaných lexikálních jednotek si jazyk pøijímající hláskoslovnì upraví (porov.
pøejímku z èetiny do sloventiny: dílèí  dielèí, pøelíèení  prelíèenie, poøádat  poriada
apod., ze sloventiny do èetiny: výdobytok  výdobytek, kúpele  koupele, podujatie 
podujetí apod.). Nìkterá slova se vak zvlátì ve sloventinì pouívají v pùvodní podobì,
pøièem nemusí jít vdy o slova citátová (porov. pouívání neupravených èeských výrazù 
klik, klid, víèko, vyvenèi (psa) apod., citátové vepøo-knedlo-zelo, nejsou lidi aj.).
Jetì v dobì trvání federace provedla M. Sokolová (1991, 1995) rozsáhlý sociolingvistický
výzkum funkènosti bohemismù ve sloventinì.1 Zjistila, e zde bohemismy fungují ve znaèné
míøe i v pøípadì, e jsou to pøejímky ve sloventinì z velké èásti nesystémové (posilovòa, klid,
víèko, drátenka atd., z oblasti studentského slangu prúvih, hrúza, plouák, bouchaè atd.).
Dùvodem preferování podobných výrazù byla (podle respondentù) napø. jazyková ekonomie
(díky, brýle, jabko), estetické hledisko (kartáè místo kefa), vìtí jazyková pøesnost, výstinost
(napø. eredný, znelka, prádlo, vyvenèi psa místo vyvetra psa).
Po deseti letech rozdìlení federace jsme se rozhodli prozkoumat komunikaèní funkènost
kontaktových variant  slovakismù  a jejich nekontaktových protìjkù v èetinì.
I kdy èetina registruje mnohem ménì slovenských kontaktových jevù, pøesto tyto jazykové prostøedky podporují (resp. podporovaly) v èetinì nìkteré progresivní jazykové jevy 
pøedevím ústup starých genitivních vazeb ve prospìch vazeb akuzativních (napø. vyuívat
èeho, vyuívat co), ústup jmenných tvarù adjektiv (je zdráv, je zdravý), z kontaktových lexikálních jednotek se uvádìjí v èetinì slova jako eleznièáø, koupele, namylený, dovolenka,
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rozluèkový, horko-tìko, zákruta, kávièka, výdobytek, to se mi páèí, podujetí, nepremává,
zapøíèinit, nárokovat apod. (porov. napø. Jedlièka, 1974, Budovièová,1984). Jak uvádí J. Zeman (1988), slovenské kontaktové jevy se zaèaly registrovat a tehdy, kdy nabyly celonárodního rozíøení. Døíve se zkoumaly výjimeènì, a to na úrovni sociolektu národnostnì smíených
skupin.
Mnohé slovakismy pøetrvávají v textech psaných i mluvených dodnes, pøestoe jejich
uívání je podpoøeno pøímým kontaktem se sloventinou jen minimálnì. Vyskytují se s rùznou
frekvencí. V médiích jsou velmi rozíøené pøedlokové vazby nad ránem, být na èele, substantiva rozluèka, dovolenka (a jejich deriváty rozluèkový, dovolenkový, dovolenkáø, dovolenkovat), hrozno, psychiatrièka, (ná) zpavodajce, støedobod, tovar, dále spojení být na vinì,
slovesa vlámat se nìkam, stráit nìco/nìkoho, adjektivum natìený, adverbium natìenì,
spøeka horko-tìko; na texty sportovní publicistiky je vázáno substantivum bitkaø, ménì
frekventovaný je výraz lyovaèka  vyskytuje se v projevech mluvených, ale i v psané podobì, napø. v televizním poøadu Panorama na ÈT2.2
Zaznamenali jsme také øadu slov a spojení citátových (hláskovì neupravených i èásteènì
pøizpùsobených), podle oèekávání pøedevím u støední a starí generace (napø. s nimi je to
naívání bez problémù, sportovní podujetí / podujatie, linka nepremává, je jich prive¾a, musíme sa pozrie, praèka u zaèíná plákat, naozaj to tak vyzerá apod.). O to více nás pøekvapila
frekvence podobných (pøevánì citátových) výrazù z úst moderátorù komerèních rádií (napø.
tato skladba se mi páèí, je to súrné, uívání tázacího èo, záporky niè, podivového a ujiovacího naozaj a také spojení etì raz). S rozvojem bulvárního tisku se v rádiích tohoto typu (ale
i jinde) stále èastìji uplatòuje výraz pikoka (napø. Øeknu vám o ní jetì jednu pikoku.)3
Vedle tìchto výrazù a spojení uitých se zjevnou motivací ozvlátnit mluvený projev mùeme i v nekomerèních médiích slýchat dnes ji neutrální vysíláme oznamy posluchaèù
nebo zapínám telefonní odkazovaè.4
Pro zjitìní reálného stavu pouívání a hodnocení kontaktových prostøedkù a jejich nekontaktových variant samými uivateli jsme zvolili sociolingvistickou dotazníkovou metodu. Prostøednictvím dvou dotazníkových etøení (èerven  øíjen 2002) jsme získali potøebné údaje;
uvádíme pouze ty z nich, které se ukázaly jako statisticky významné.
První dotazníkové etøení (dále dotazník) zahrnovalo iroké spektrum respondentù (910
dotazovaných), druhé etøení bylo zamìøeno na stejnorodou skupinu (98 respondentù)  dále
anketa. Obì etøení se liila také svou strukturou a rozsahem.
DOTAZNÍK
Prùzkumu se zúèastnilo 910 respondentù (467 z Èech, 443 z Moravy), z toho 561 en a 346
muù (3 respondenti tuto rubriku nevyplnili). Respondenti tvoøili tøi vìkové skupiny: 1115 let
(273 respondentù), 1619 let (378 respondentù), nad 19 let  horní vìková hranice nebyla
omezena (234 respondentù). Formulace otázek a výbìr jazykového materiálu byly pøizpùsobeny pøedevím mladí vìkové kategorii. U vìtiny otázek respondenti volili z nabízených odpovìdí (napø. rozumím dobøe, èásteènì, nerozumím); odpovìdi na ostatní otázky (otevøené) formulovali respondenti sami. Vyhodnocení údajù z dotazníkù bylo provedeno pro vechny
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respondenty dohromady, pro kadou vìkovou skupinu zvlá a také pro oblast Èech a oblast
Moravy. (Statistické údaje uvádíme v procentech validních.)5
Dotazník mìl dvì èásti: první obsahovala kromì základních demografických údajù (pohlaví, vìk, bydlitì, vzdìlání) také údaje o vnìjích faktorech relevantních pro výskyt slovenských kontaktových jevù: komunikaèní kód v rámci rodiny, pøíbuzenské nebo pøátelské vztahy
se slovenskými rodilými mluvèími, intenzita tìchto kontaktù, subjektivní posouzení komunikaèní kompetence ve vztahu ke sloventinì, èetba slovenských textù, sledování slovenských
poøadù, potøeba pøekladù ze slovenské beletrie, z odborné literatury, potøeba dabingu, posouzení vhodnosti kontaktu se sloventinou ve výuce bìhem kolní docházky (na základní a
støední kole). Druhá èást, jazyková, zjiovala frekvenci uívání kontaktových a nekontaktových variant a jejich hodnocení.
Døíve ne pøikroèíme ke komentování jazykové èásti dotazníku, uvedeme nìkteré obecnìjí
závìry charakterizující soubor 910 respondentù. (Pro lepí pøehlednost údajù odliujeme respondenty z Moravy a z Èech zkratkami M a È.)
 Pøi komunikaci v rodinì pouívají témìø vichni èetinu (99,3 %), pouze tøi respondenti
uvedli sloventinu a 3 respondenti vietnamtinu (áci Z).
 Pøíbuzné na Slovensku má 352 respondentù (= 38,7 %), z toho 32,1 % èeských a 45,6 %
moravských respondentù).
 Èasto navtìvuje Slovensko z celkového poètu pouze 35 respondentù, tj. 3,9 % (È 2,8 %,
M 5 %), obèas 439 respondentù, tj. 48,2 % (È 47, 3%, M 53,4 %), Slovensko nenavtìvuje 47,7
% respondentù (È 53,5 %, M 41,6 %).
 Témìø vichni dotazovaní se vyjádøili k otázce Co vás napadne, kdy se øekne Slovensko?. V Èechách to bylo 89,5 % respondentù a na Moravì 91,2 %. Mladí jmenovali pøedevím hudební skupiny, zpìváky a sportovce, mnoho z nich si uvìdomilo blízkost obou jazykù,
také uvádìli rozdìlení Èesko-Slovenska; tento akt rozdìlení komentovala pøedevím generace,
která aktivnì zaila federaci. Ale i mnohem mladí lidé hodnotili tuto událost jako zbyteènou,
protoe se stejnì setkáme v Evropské unii, a vyjmenovávali komplikace, které pøinesla hranice mezi obìma státy.
 Subjektivní posouzení perceptivní kompetence ve vztahu ke sloventinì vypadalo takto: 613 respondentù (= 67,4 %) rozumí dobøe, 261 respondentù rozumí èásteènì (28,7 %), to
znamená, e vìtinì dotazovaných nedìlá porozumìní problémy. Rozdíl mezi Èechami a Moravou není velký. Dobøe rozumí 74 % Moravanù a 61 % Èechù, èásteènì rozumí 22,6 % Moravanù
a 34,5 % Èechù. Vìtí roli zde samozøejmì hraje vìk: nad 19 let 88,5 % respondentù rozumí dobøe
a 8,1 % èásteènì (viz graf è.1).
 Vìtina dotazovaných neète slovenský tisk ani slovenskou literaturu  pøedevím proto,
e nemají monost se s takovými texty setkat.
 Dostupnost slovenského vysílání je ve srovnání s dostupností psaných textù mnohem
lepí (i kdy ne ideální), proto také 43 % Moravanù a 17 % Èechù sleduje televizní poøady na
okruzích STV1, STV2 a Markíza  pøedevím poøady sportovní, publicistiku, hudební poøady
pro mláde a soutìe. Z hlediska vìkového sloení vzorku byla nejvìtí sledovanost zaznamenána u respondentù starích ne 19 let (39,8 %).
 Zvlátní místo mezi texty zaujímají mikrotexty na výrobcích denní spotøeby. Je pøekvapující, kolik respondentù ète jejich slovenské mutace: podle statistických údajù je to celkem
78,9 % respondentù (o nìco více v Èechách ne na Moravì). Ète je hlavnì mladí generace:
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mláde do 15 let  80,6 %, od 16 do 19 let 80,4 %, nad 19 let 73,1 %. Starí roèníky poznamenávají,
e jsou pro nì tyto texty psány pøíli drobným písmem, proto je nepøeètou (viz graf è. 2).
 Pøeklad slovenské umìlecké literatury do èetiny povauje za nutný 252 respondentù (=
27,7 %), jako zbyteèný a ruivý jej vnímá 648 respondentù (= 71,6 %). Situace na Moravì a
v Èechách se pøíli nelií  pøeklady by vak více uvítali Èei ne Moravané (je to rozdíl 5 %).
Dùleitìjí faktor je zde vìk: za nutný povauje pøeklad do èetiny pøiblinì 32 % respondentù
do 19 let, ti starí pouze v 16 % (viz graf è. 3).
 Pøeklad odborné literatury preferuje mnohem více respondentù  72,6 % (a opìt o nìco
více v Èechách), z toho respondenti 1119letí 72 %, nad 19 let 60,3 % (viz graf è. 4).
 Dabing slovenských filmù do èetiny povauje za zbyteèný a ruivý velká vìtina respondentù (75,4 %)  na Moravì 78,6 %, v Èechách 72,5 %. Pouze 6,4 % respondentù nad 19
let se zdá dabing nutný, u mladí generace toto procento stoupá na 35,6 % (skupina do 15 let),
1619letí by dabing uvítali v 25,9 % (viz graf è. 5).
 Poslední otázka v první èásti dotazníku mìla zjistit názor respondentù na úèelnost zaøazení slovenských textù (mluvených i psaných) spolu se struèným pouèením o tomto jazyce do
výuky na základní a støední kole (v rámci literární nebo hudební výchovy apod.). Zajímalo
nás, jestli mladí respondenti, kteøí hodnotí svou percepèní kompetenci jako èásteènou, projeví zájem o pouèení o sloventinì. Neprokázala se vak statisticky významná závislost tìchto
promìnných; naopak mnozí z nich se domnívají, e není tøeba zaøazovat sloventinu do výuky,
protoe slovensky rozumí kadý. Situace v celém souboru respondentù byla následující:
slovenské texty ve výuce by uvítalo: na støední kole 67 % dotazovaných z Moravy a 61 %
z Èech; ji na základní kole 59,1 % respondentù z Moravy a 54,6 % z Èech. Pøi záporné
odpovìdi (= nezaøazovat) respondenti argumentovali pøedevím tím, e slovensky rozumí
kadý, a èasto také upozoròovali na pøetíenost osnov na základních i støedních kolách.
Pøi sestavování jazykové èásti dotazníku jsme vycházeli ze skuteènosti, e vzorek
respondentù bude rùznorodý nejen vìkovì a druhem vzdìlání, ale také vztahem k jazyku.
Z toho dùvodu jsme se snaili zvolit takovou terminologii, aby byli vichni respondenti
schopni jazykovou èást vyplnit (napø. jsme se vyhýbali pojmùm jako slovakismus, (ne)kontaktová
varianta). Respondentùm byly pøedloeny k posouzení krátké vìty obsahující jevy kontaktové
i nekontaktové (napø. Jen tak tak to stihneme. Horko-tìko to stihneme.). Mìli uvést, zda
urèitý jazykový prostøedek uívají/neuívají, jestli jej hodnotí jako bìný, jako nespisovný
(nesprávný) nebo jako umìlý (nepøirozený).
Zámìrnì jsme zaøadili ty kontaktové jevy, které nebyly kodifikovány, avak pouívají se
v rùzné míøe v projevech mluvených i psaných (lexikální slovakismy: adjektiva rozluèkový,
dovolenkový, natìení (fanouci), substantiva bitkaø, dovolenka, hrozno, lyovaèka, oznamy, pikoka, podujetí, psychiarièka, slovesa páèí se mi to, nepremává, stráí, vlámat se a
adverbium horko-tìko, pøedloková spojení je na èele, byl na vinì, nad ránem, slovesné
vazby (konkurence akuzativu) dosáhnout co, vyuít co.
Je známou skuteèností, e dùleitým faktorem podporujícím komunikativní efektivnost kontaktových variant je jejich interlingvální a intralingvální shoda (v naem pøípadì pøekrývání
slovakismù a dialektismù  moravismù). Frekvence uití se zvyuje i tehdy, má-li daný kontaktový jev oporu v jazykovém systému pøijímajícího jazyka  jeho spisovné podoby, významnou
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roli mají také dynamické tendence v jeho hovorové varietì, zvlátì univerbizace. Nìkteré pøejímky jsou podmínìny tím, e v jazyce zaplòují prázdná místa  to se týká napø. kontaktových
variant dovolenka, rozluèka, od nich lze tvoøit deriváty dovolenkový, dovolenkáø, dovolenkovat, rozluèkový, co jejich nekontaktové protìjky nedovolují.
Z prùzkumu vyplynulo, e ne vechny kontaktové varianty, které splòují uvedené parametry, mají oèekávanou frekvenci uití. Graf è. 6 znázoròuje pomìr kontaktových a nekontaktových jevù ve vztahu k jejich uívání v celém zkoumaném souboru respondentù. Je vidìt, e
nìkteré kontaktové varianty, zvlátì citátového charakteru, jsou na ústupu (podujetí: 4,1 %,
vlámat se nìkam: 15,7 %, nìkdo stráí nìco: 18,5 %, linka nepremává: 15,5 %, páèí se mi to:
20 %), jiné kontaktové a nekontaktové varianty si v rùzné míøe konkurují (rozluèkový veèírek 
veèírek na rozlouèenou, dosáhnout lepí výsledky (akuz.)  dosáhnout lepích výsledkù (gen.),
vyuívat tyto informace (akuz.)  vyuívat tìchto informací (gen.), bitkaø  rváè, byli natìení 
tìili se, na èele pelotonu  v èele pelotonu, nad ránem  k ránu). Kontaktová varianta psychiatrièka dokonce vytlaèila svùj nekontaktový protìjek psychiatrynì (pomìr 77,6 % : 7,3 %), podobnì
akuzativní vazba slovesa vyuívat pøevládla nad vazbou genitivní (pomìr 86,1 % : 76,8 %). Naproti
tomu slovakismus pikoka, jeho tvar má oporu ve velmi rozíøeném jevu  univerbizaci, dosáhl
pouze 8,3 % uití. Pøekvapivé bylo také zjitìní, e se ve zkoumaném souboru jevù neprojevila
vyí frekvence substantiva dovolenka (13,3 %), ale také adjektiva dovolenkový (5,6 %),
pøestoe desubstantivní adjektivní atribut je v èetinì produktivnìjí ne atribut nekongruentní (dovolenkový kufr  kufr na dovolenou), porov. napø. Fr. tícha (1995).6
Hodnocení jednotlivých výrazù a vazeb samými respondenty  bìné, nespisovné (nesprávné), umìlé (nenáleité)  kopíruje frekvenci uívání tìchto jazykových prostøedkù (viz
graf è. 6). Kontaktové jazykové jevy s nejnií frekvencí, a to nejen citátového charakteru, jsou
nejèastìji hodnoceny jako nespisovné (nesprávné) a navíc umìlé (nepøirozené); respondenti, kteøí tyto výrazy pouívají, je hodnotí vìtinou jako nespisovné (nesprávné), ale nikoli
umìlé (nepøirozené). S narùstajícími procenty uití logicky pøibývá hodnocení povauji za
bìné (i kdy tøeba zároveò nespisovné).
Nìkteré dvojice výrazù a vazeb existují vedle sebe v celkem vyronaném pomìru, pøièem
vìtinou kontaktová varianta má nií procento uití ne nekontaktová (napø. kontaktové varianta nad ránem 50,3 %  nekontaktová varianta k ránu 93,2 %)  viz graf è. 6. Znamená to, e
velké procento respondentù uívá kontaktovou variantu i její nekontaktový protìjek témìø
paralelnì a hodnotí oba výrazy vìtinou jako bìné, nikoli nespisovné (horko-tìko  jen tak
tak, nad ránem  k ránu, byli natìení  tìili se na nìco); u slovesné vazby vyuíváme co 
vyuíváme èeho jsme zaznamenali dokonce vyí procento uití varianty kontaktové (s akuz.) 
86,1 %  oproti nekontaktové (s gen.)  76,8 %. V této souvislosti stojí za zmínku fakt, e nekontaktový výraz psychiatrynì byl vìtinou respondentù hodnocen jako nespisovný, nepøirozený,
co se projevilo v preferenci varianty kontaktové  psychiatrièka.7
U posledních dvou pøíkladù (akuz. vazba vyuívat co a psychiatrièka) mùeme ji hovoøit o
vývojové tendenci, kdy uivatelé jazyka pociují uití expandujícího prostøedku jako aktuálnìjí a bezpøíznakové. Jde o noremní dynamiku, která by mìla být podnìtem k pøehodnocení
souèasné kodifikace (Koøenský, 2001).
Pokud jde o vzájemný vliv jednotlivých promìnných v jazykové èásti dotazníku, nìkteré
z nich se ukázaly jako statisticky významné, nejmení vliv mìla promìnná pohlaví.
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Podle oèekávání starí respondenti (nad 19 let) èastìji pokládají pøeklady a dabing slovenských textù do èetiny za zbyteèné a ruivé. Rovnì ve vìtí míøe pouívají kontaktových
variant (slovakismù), zvlátì slov a spojení citátových. Svou schopnost rozumìt sloventinì
hodnotí jako dobrou, bezproblémovou.
Místo bydlitì respondentù (oblast Èech, oblast Moravy) nemìlo zásadní vliv na ostatní
promìnné. Vzhledem k teritoriální blízkosti Moravy a Slovenska jsme pøedpokládali mnohem
vyí frekvenci kontaktových jazykových jevù; rozdíly mezi tìmito oblastmi vak nebyly velké: naopak podle statistických výsledkù substantivum hrozno (nekontaktová varianta hrozny), které má oporu v dialektu na moravsko-slovenském pomezí, se uívá více v Èechách ne
na Moravì (È 8,5 % : M 4,1 %).
Vliv pohlaví byl prokázán pouze v jazykové èásti dotazníku, a to u frekvence uívání kontaktové varianty bitkaø (15,1 % en : 23,6 % muù).
ANKETA
Zatímco dotazník (910 respondentù) byl zamìøen i na laickou veøejnost, cílem ankety bylo
získat informace od stejnorodé skupiny respondentù  prestiních uivatelù spisovného jazyka; byli to studenti PdF UP v Olomouci, pøevánì bohemisté (98 respondentù), jejich vìkový
prùmìr byl 21 let.
Anketa obsahovala 20 výrazù a vazeb (v krátkém kontextu), z toho 18 kontaktových variant
(nìkteré byly stejné jako v dotazníku  viz dále) a dva výrazy nekontaktové, jeden èeský a
jeden slovenský, které spadají do kategorie neologismy: èes. slangové krimoka (substantivum vzniklé univerbizací ze spojení kriminální film, povídka ap., vyskytuje se v mluvì mládee  porov. Nová slova v èetinì, 1998) a rovnì slangový výraz slovenský  kukláè (oznaèení pøísluníka speciální zásahové jednotky), který je pomìrnì frekventovaný ve vstupech
slovenských reportérù do publicistických poøadù èeské televize (napø. v komentáøích Eugena
Kordy pro stanici Nova).
Vedle èetnosti uití kontaktových variant a výrazù nekontaktových anketa zjiovala, které
jazykové prostøedky z tohoto souboru respondenti povaují za slovakismy, tedy za jevy kontaktové (viz grafy 7 a 8).
Jak u bylo øeèeno, èást jazykového materiálu byla stejná jako v dotazníku: lyovaèka,
horko-tìko, pikoka, rozluèka (v dotazníku adjektivum rozluèkový), stráit, nad ránem,
psychiatrièka, dovolenkový, natìený, oznamy, bitkaø, vlámat se, na èele, hrozno, na vinì,
páèit se; k nim byly pøiøazeny výrazy namylený, kávièka, krimoka a kukláè.
Pokud jde o frekvenci uití výrazù, pøedevím nás zajímalo, jakou anci má slovenské
substantivum kukláè stát se kontaktovým výrazem, protoe v èetinì vpodstatì neexistuje
neoficiální jednoslovné (a výstiné) oznaèení pøísluníka URNA (útvar rychlého nasazení);
zaznamenali jsme spojení ti v kuklách, pøípadnì komando, v tisku jsme se (jedenkrát) setkali s univerbizovaným uròák (MF Dnes)  toto oznaèení vak vzbuzuje i jiné asociace (se
substantivem urna), proto se nám nezdá pøíli vhodné. Proti naemu oèekávání výraz kukláè
pouívá (zatím?) jen velmi málo respondentù z naeho vzorku (2 %) a nenali jsme jej ani
v Èeském národním korpusu.
Statistické výsledky ukázaly (graf è. 7), e nejpouívanìjími kontaktovými variantami jsou
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adjektiva namylený (96,9 %), natìený (78,6 %) ) a spøeka horko-tìko (83,7 %). Více ne
polovina respondentù pouívá substantivum rozluèka (65,3 %), kávièka (56,1 %), spojení nad
ránem (59,2 %), být na vinì (55,1 %) a substantivum psychiatrièka uívá 50 % respondentù.
Nejmení èetnost jsme zazanamenali u výrazù kukláè (2 %), èes. krimoka (4,1 %), oznamy
(5,1 %), pikoka (6,1 %) a nìkterých dalích; graf è. 7 ukazuje, e právì tyto málo frekventované kontaktové výrazy (a také èes. krimoka) jsou za slovakismy povaovány nejèastìji. Naproti tomu výrazy nejpouívanìjí (viz) natolik v èetinì zdomácnìly, e mnozí respondenti je ji
ani jako slovakismy nepociují (porov. graf è. 7 a 8).
Vrame se nyní k frekvenci uívání kontaktových prostøedkù, které byly v anketì i v dotazníku stejné (15 výrazù); skupinu respondentù z ankety jsme porovnali s vìkovì odpovídající skupinou respondentù z dotazníku, tj. starích ne 19 let. Ponìvad lo o skupiny odliné
poètem (98 dotazovaných z ankety  dále A, a 234 z dotazníku  dále D), porovnání výskytu
pouívaných výrazù ve skupinách bylo provádìno pomocí programu STATISTICA 6 procedurou pro rozdíl mezi dvìma pomìry (na hladinì významnosti p = 0,05); tabulka è.1 ukazuje, e
nìkteré výrazy mají v obou skupinách frekvenci velmi podobnou, zvlátì nad ránem (D 61,4 %:
A 59,2 %), stráit (D 22,5 % : A 22,4 %) a oznamy dokonce stejnou (D 5,1 % : A 5,1 %). Naopak
nejvìtí rozdíly v uívání byly zjitìny u substantiva psychiatrièka (D 79,7 % : A 50 %),
u pøedlokové vazby být na èele (D 60,8 % : A 9,2 %) a u adjektiva natìený (D 62,2 % : A 78,6 %).
Jinými slovy  respondenti s profesním vztahem k jazyku uívají výraz psychiatrièka a spojení
být na èele mnohem ménì, ale frekvence výrazu natìený je v této skupinì o 16,4 % vyí;
stanovení pøíèiny by se vak pohybovalo v oblasti spekulací.
ZÁVÌR
Na základì statistické analýzy jsme konstatovali souèasný stav v uívání nìkterých èeskoslovenských kontaktových (a nekontaktových) variant v èetinì. Jsme si vìdomi toho, e
kadé dotazníkové etøení vede k urèitému zjednoduení; uvedené výsledky vak pøedstavují
podklad pro sociolingvistický výzkum v dalích obdobích. Teprve èas ukáe, jestli vzhledem
k divergentnímu vývoji obou jazykù po rozdìlení federace zaènou kontaktové varianty (slovakismy) výraznì ustupovat, zvlátì slova a spojení citátová, anebo nìkteré z nich zùstanou
souèástí slovní zásoby èetiny (porov. vysokou frekvenci uití výrazù a pøedlokových vazeb
jako namylený, natìený, psychiatrièka, rozluèka, horko-tìko, nad ránem apod.).
S ohledem na to, e v Èeské republice nachází pracovní uplatnìní stále více Slovákù a také
na vysokých kolách jich studuje stále vyí procento, nedá se vylouèit ani vznik nových
èesko-slovenských kontaktových variant.
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Graf è. 5
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Graf è. 7
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Výzkum probìhl v r. 1990 dotazníkovou metodou. 414 slovenských respondentù se v jazykové èásti
dotazníku vyjádøilo ke 330 kontaktovým a nekontaktovým jevùm.
Relace Panorama podává pøehled o povìtrnostních podmínkách na naich horách, a to formou obrazového záznamu komentovaného titulky.
Na rozdíl od pøedchozích pøíkladù slovakismù si mùeme poloit otázku, jestli jde skuteènì o jazykový
jev interlingvální, anebo o paralelní vývoj v obou jazycích.
Dalím zdrojem materiálu je Èeský národní korpus.
Statistickou analýzu dotazníku i ankety provedla RNDr. M. Krková z CVT UP v Olomouci.
Pro rozsáhlejí soubory respondentù (kolem tisíce), kam spadá i ná dotazník, je stanovena hladina
statistické významnosti 10 %.
Ústup kodifikovaného sufixu -ynì se projevil také v testech u pøijímací zkouky na obor èeský jazyk
(PdF UP, akad. rok 20022003), kdy desítky uchazeèù tvoøily pøechýlenou podobu od psychiatr
psychiatrièka.

FUNCTIONNING OF LINGUISTIC CONTACT PHENOMENA
IN CONTEMPORARY CZECH AND SLOVAK
Summary
As a result of the 70-year-old existence of a common state of Czech and Slovak peoples,
many contact phenomena, borrowings from the other language continually appeared in both
languages. They are not only lexical borrowings, but also phonetic/phonologic, morphologic
and word-formation phenomena. In the years of the existence of Czechoslovakia, Czech kept
the position of the stronger and more influential language; more borrowings were therefore
found in Slovak. Nevertheless, Czech also had its borrowings  slovakisms. Authors of the
treatice tried to find out whether, 10 years after the Czech and Slovak Federative Republic had
been abolished, slovakisms are still used by Czech native speakers. They used a questionnaire
to obtain necessary information. They claim that some of older borrowings from Slovak are still
used by Czech communicants. They are aware though, that these will probably be used less
frequently in future and might even dissapear from the contemporary Czech vocabulary.
Translation © Josef Línek, 2004
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MORAVSKÉ KANCIONÁLY V KONTEXTU KULTURNÍCH PROUDÙ
PØEDBÌLOHORSKÉ EPOCHY
JAN MALURA
Pouhý výèet kancionálù, které v pøedbìlohorské epoe (v dobì humanismu a renesance)
vznikly na Moravì, nebo s tímto prostorem závanìji souvisely, by doloil, e jde o slovesný a
hudební fenomén, jen má pro moravskou kulturu zvlátní význam. V naem pøíspìvku vak
nepùjde o kvantitu, pokusíme se ukázat diferenciaci této tvorby i skuteènost, jak se v ní zrcadlí
náboenské a kulturní proudy doby. Zajímá nás vnitøní spojitost kancionálové tvorby s osobitým
kulturním, popø. národnostním vývojem Moravy v raném novovìku.1
Není pochyb o tom, e moravská kulturní realita byla v 16. století mocnì poznamenána
náboenským vývojem, pøedevím reformaèním hnutím. Rovnì nelze zpochybnit, e klíèové
místo v literárním vývoji Moravy 16. století patøilo jednotì bratrské. Není nutné podrobnìji
rozebírat známá fakta: obdivuhodná øada moravských bratrských kancionálových tiskù byla
zahájena v roce 1564 tzv. Ivanèickým kancionálem,2 který byl chápán jako definitivní verze
bratrského kancionálu a stal se tak pevným základem pro vechna dalí vydání, je se poté
uskuteèòovala v Kralicích.3 Je veobecnì známé, e za tìmito tisky stáli pøedevím moravtí
bratøi a zvlátì Jan Blahoslav, osobnost, která vnesla humanistické tendence do literárních
aktivit jednoty. Humanistické principy lze odhalit i v jeho peèlivém korigování bratrských písní,
je se øídilo pøedevím poadavky jazykové správnosti a slohové umìøenosti. Zùstává otázkou,
jak konkrétnì se humanismus projevil v Blahoslavovì vlastní hymnografické tvorbì, která by si
zaslouila dùkladnìjí literárnìvìdnou analýzu (Blahoslav je autorem asi 70 duchovních písní).4
Významným a specifickým rysem bratrské hymnografie je skuteènost, e ji provázela promylená literárnìhistorická, kritická a èásteènì i teoretická reflexe. Bylo to opìt zásluhou Jana
Blahoslava: anonymitu jednotlivých kancionálových textù spolehlivì ruí jeho rukopisný Rejstøík skladatelù bratrských písní (zapsaný v Aktech jednoty bratrské), ojedinìlý literárnìhistorický pramen. Literárnìteoretický a muzikologický protìjek kancionálu, který vznikal zároveò jako pøípravný spis k nìmu, je Blahoslavova Muzika, pøesnìji øeèeno její pøídavky, kde
jsou na základì konkrétního písòového materiálu postulovány zásady poetiky duchovní písnì. A nakonec máme k dispozici Gramatiku, v ní Blahoslav pøináí mj. hodnocení jednotlivých básnických výtvorù Ivanèického kancionálu. Díky unikátnímu Blahoslavovu rejstøíku
mùeme mezi masou bratrských hymnografických výtvorù objevit i dalí moravské autory. Je
mezi nimi pøedevím Adam turm z Hranic, jeho Blahoslav hodnotí jako velmi nadaného básníka, ale má výhrady k jeho nekolenému stylu. Právì tento autor, spojený pøedevím s Hranicemi
a Lipníkem n. Beèvou, je ovem tvùrcem, který pøináí v rámci dosti unifikované bratrské hymnografie pomìrnì osobité skladby (pøispìl do Ivanèického kancionálu 38 písnìmi).5
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Velmi specifický smìr bratrské poezie reprezentuje svérázná osobnost jednoty, kterou nepochybnì byl Jiøí Strejc. S tímto autorem, jen pocházel ze Zábøehu n. Moravì, ale byl svázán
pøedevím s bratrským sborem v Hranicích a zastával v jednotì významné posty, se nám dostává na scénu dalí z klíèových náboenských proudù doby, a to kalvinismus. V rámci jednoty je Strejc nejvýraznìjí pøedstavitel kalvinistických tendencí,6 k nim ostatnì jednota pøirozenì a zákonitì postupnì smìøovala. Do literárních dìjin zasáhl jako autor úplného cyklu písòových
parafrází almù (almové aneb Zpìvové sv. Davida, Kralice 1587) , jen sice není kancionálem
v pravém slova smyslu, ale bezprostøednì s kancionálovou tvorbou souvisí. Právì Kalvin dal
podnìt k písòovému pøebásòování almù (Albrecht: 33). V hudební rovinì (vìtina almù je
notována) pøejímá Strejc nápìvy, které sloil C. Goudimel a které byly zpopularizovány v kalvínském tzv. enevském nebo Hugenotském altáøi (1562). Také díky nim si získaly Strejcovy
skladby znaènou oblibu. V této souvislosti nemùeme nechat stranou otázku autorství pøekladu almù v Bibli kralické. Jetì stále se objevují názory, e jejich autorem byl právì Strejc;
podle T. Pokorného (1967) je pravdìpodobná Strejcova úèast na pøekladu a výkladu tøetí
almové knihy v kralické bibli a na revizi celého altáøe. Strejcovy písòové almy by se mìly co
nejdøíve doèkat moderní edice (chystá se pro vydavatelskou øadu  zlatého fondu naí literatury  Èeskou kninici, do ní svým charakterem nepochybnì patøí). Mìl by být pøesnì vymezen jejich vztah k nìmeckému cyklu almù A. Lobwassera a analyzován jejich básnický charakter (na první pohled napø. udivuje neobyèejná rozmanitost strofických forem).8
Je pøíznaèné, e v Èechách velmi plodná hymnografie utrakvistù se na Moravì v 16. století
pøíli neprosadila. V roce 1559 vydal v Olomouci tiskaø Jan Günther nevelký anonymní Kancionál èeský. Jeho redaktorem byl zøejmì Pavel Aquilinas  Vorlièný, který byl, jak upozoròuje E.
Petrù (1974:199), dùleitým spolupracovníkem tohoto významného tiskaøe v jeho olomouckém a
prostìjovském období. 9 V návaznosti na pøedchozí utrakvistické kancionály jsou jeho dùleitou
souèástí písnì na evangelia a ètení, je se vyznaèují pøedevím vìrouènými funkcemi, rozsáhlou
skupinu tvoøí písnì o pøijímání podobojí. Kancionál pøetiskuje skladby bratrské, ale té cyklus
deseti písní Klimenta Bosáka; vrstva pùvodních skladeb nebyla dosud urèena. Blií pohled na
slovesnou stránku skladeb olomouckého zpìvníku ukazuje, e utrakvistická hymnografie byla
umìlecky nevýraznou slokou dobového literárního ivota. V moravském prostøedí po sobì nezanechala ani významnìjí rukopisné kancionály èi graduály, je tehdy bývaly  pøedevím zásluhou skvostného výtvarného provedení, ale i hudební vyspìlostí  chloubou mnoha mìst
v Èechách. Z toho je zøejmé, e na Moravì se pøíli nerozvinula vynikající kulturní instituce
èeských renesanèních mìst, tzv. literátské bratrstvo (existovaly pochopitelnì výjimky, napø. pøíborské literátské bratrstvo, jeho kancionál, který vznikal po roce 1600, zaujal i L. Janáèka; bratrstva existovala také v Brnì, Daèicích, Hranicích n. Moravì, Kojetínì, Lipníku n. Beèvou, Pøerovì).
Literární historií dosud málo registrovanou a analyzovanou polokou je tvorba moravských luteránù, autorù jako Jakub Kunvaldský a Tobiá Závorka Lipenský. Na jejich kancionálové tvorbì je dobøe vidìt, jak se jazykovì èeské luterství plnì rozvinulo na Moravì, zatímco
v Èechách splynulo v rámci Èeské konfese s novoutrakvismem.10 Pøestoe by si tato dosud
témìø nereflektovaná tvorba zaslouila dùkladnìjí pozornost, omezím se zde jen na nìkolik
poznámek (podrobnìji jsem se jí vìnoval na jiném místì  srov. Malura 2000). V Èechách máme
poèetné doklady o pìstování duchovního zpìvu mezi nìmeckým obyvatelstvem, na Moravì
o titìných zpìvnících nìmeckých luteránù nevíme, rozvíjí se naopak èesky psaná hymnografie této konfese. Pro potøeby moravských evangelíkù sloil Jakub Kunvaldský, knìz pùsobící
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na erotínských panstvích na severní Moravì (zvlátì na Novojièínsku), notovaný kancionál
Písnì chval boských (Olomouc 1572), do nìho zaøadil témìø výhradnì své vlastní skladby.
Jeho dílo sice tíhne k luteránství, ale celkovì je konfesijnì dosti nevyhranìné. Osobitým prvkem jeho kancionálu jsou rozsáhlejí epické skladby se starozákonními a evangelijními námìty,
ale i moralistní vere postihující nevary soudobého ivota, které se vzdalují bìnému typu
duchovní písnì. Jeho zpìvník je zøetelnì urèen prostému publiku, kompozice jednotlivých
písní je jednoduchá, styl nìkdy a primitivní a drsný; mezi nápìvy písní se objevují napø.
odkazy na moravské lidové písnì.
Významnou personou náboenského ivota na Moravì poslední tøetiny 16. století byl
Tobiá Závorka Lipenský, jeho literární tvorba byla úzce spojena s potøebami evangelické
církve opírající se o augspurskou konfesi (je autorem rozsáhlé bohosluebné knihy Pravidla
sluebností církevních).11 Jeho kancionál Písnì chval boských (Praha 1602), obsahující pøiblinì 1200 písní, hymnù i antifon, se stal suverénnì nejrozsáhlejím èeským titìným zpìvníkem pøedbìlohorské doby. Není bezvýznamné, e mezi irokým spektrem pramenù, z nich
autor èerpá, byly také moravské kancionály jednoty bratrské, tento fakt je jedním z mnoha
dùkazù, e jednotlivé moravské konfese spolu komunikovaly, vymìòovaly si písòový repertoár. Do znaèné míry otevøenou otázkou zùstává pøesnìjí urèení vrstvy pùvodních písní
tohoto díla, 12 a také postiení jejího literárního charakteru. Zatím lze øíci, e autorovy písnì se
orientují pøedevím na vìcné sdìlení náboenského obsahu, jejich styl je úseèný, bez výraznìjích básnických prostøedkù; prozrazují autora, který je staromilským vyznavaèem prostoty
a strohosti. Z kancionálu Tobiáe Závorky pozdìji vydatnì èerpal ortodoxní luterán J. Tøanovský ve svém slavném zpìvníku Cithara sanctorum (1636).
Dostáváme se nyní k písòové produkci jihomoravské komunity, je byla v pravém slova
smyslu náboenskou sektou. Jde o tzv. bratry habrovanské, dnes málo známé spoleèenstvo
zaloené vladykou Janem Dubèanským.13 Habrovantí provozovali tiskárnu v Lilèi (Lulèi) na
Vykovsku, z ní vzelo v l.15301536 asi pìt písòových souborù, z bibliografického hlediska
dosud ne zcela jednoznaènì vyhodnocených (bìí èasto o unikátní, neúplnì dochované tisky 
srov. Kouba 1988). Je nutné navázat na starí, meziváleèné práce vìnované této problematice
(srov. Hanák, Odloilík) a rozvinout úvahy nad autorstvím, okruhem pùvodních písní i vìrouèným zabarvením hymnografie této sekty. Nyní postaèí alespoò konstatovat, e habrovantí
jsou pùvodci daleko nejstarích písòových tiskù na Moravì a e obohacují profil moravské
reformaèní literatury o dalí proud, kterým je uèení výcarského reformátora Zwingliho. S ním
se zároveò moravská duchovní píseò navrací k nìkterým rysùm husitského radikalismu; jak
poznamenává R. Kalivoda, ve Zwingliho figurativním chápání eucharistie je reprodukováno
táborské pikartství v obdobì a pøekvapující (Kalivoda: 123).
Do duchovního básnictví pøedbìlohorské epochy razantnì vstoupil, pøedevím v jejím
závìru, také katolický proud. Je velmi pøíznaèné, e první významné èeské katolické kancionály vznikaly právì na Moravì, a to v první ètvrtinì 17. století jako díla bezprostøednì spojená
s potøebami olomoucké diecéze, je byla prvoøadým nositelem rekatolizaèních tendencí v èeských
zemích. U zrodu prvního z nich, Kancionálu (Olomouc 1601) Jana Rozenpluta ze varcenbachu, byl proslulý biskup Stanislav Pavlovský. Je velmi pouèné sledovat, jak se v tomto zpìvníku odráí jednotlivé tendence potridentského katolicismu. Rozenplut vnáí do katolické
hymnografie mnoství nových skladeb, z nich mnohé pøedjímají typická témata pobìlohorského básnictví (písnì poutní, eschatologické aj.), a mnohé jsou zabarveny velmi dogmaticky
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a polemicky (písnì o falené církvi, protikacíøské, protiluteránské apod.). Mezi pùvodními výtvory Rozenpluta pøevaují pøeklady známých výtvorù latinské duchovní lyriky, jimi mìla
býti obrozena katolická duchovní píseò, a to pøedevím po stránce tematické, mylenkové
(karka: 240). Lze jednoznaènì konstatovat, e ádný z poèetné øady mladích èeských barokních kancionálù není tak silnì protireformaènì vyhrocený jako zpìvník Rozenplutùv.14 Jeho
písòový repertoár do znaèné míry pøebírají Hlohovského Písnì katolické (Olomouc 1622), jimi
u nepatrnì pøesahujeme do doby pobìlohorské (k vztahùm mezi zpìvníky Rozenpluta a Hlohovského srov. Kopecký 1974) . Na rozdíl od svého pøedchùdce není u pøístup Hlohovského
tak silnì polemicky (protireformaènì) zabarven. Nová vrstva pùvodních skladeb a pøekladù
v tomto díle u nemusela být zamìøena jen na obsahovou stránku písnì, ale mohla si klást
koneènì i úkoly slohovì estetické. V nìkterých mariánských písních, v pøekladu nìmecké eschatologické skladby Todtetanz Petra Franckha èi v obsáhlém oddílu písní k náboenským
poutím lze velmi dobøe pozorovat prvky nastupující barokní poetiky.
Významnou, ale dosud málo docenìnou souèástí naí hymnografie je tvorba v nìmeckém
jazyce, její hlavním pøedstavitelem je nìmecký vyznavaè jednoty bratrské Michael Weisse,
první známý správce bratrského sboru ve Fulneku. Weisse pocházel ze Slezska,15 studoval
v Krakovì a poté se stal èlenem jednoho z vratislavských kláterù, pozdìji se pøidal k reformaci.
Sloil první kancionál pro nìmecké èleny jednoty bratrské a jeden z nejstarích nìmeckých
kancionálù vùbec. Dílo s názvem Ein new Gesengbuchlen vylo roku 1531 v Mladé Boleslavi a
obsahovalo 157 notovaných písní, z nich vìtinu sloil sám Weisse; nápìvy byly pøevzaty
obvykle z èeského bratrského prostøedí. Weisseho písnì jsou prosté a srozumitelné, bez výraznìjích básnických ozdob, ale nevyhýbají se emocionalitì. Jejich tematika je pomìrnì iroká,
zvlátní okruh pøedstavují písnì o poslední veèeøi, jednotou bratrskou pozdìji z vìrouèného
hlediska velmi kritizované. Kancionál si získal znaènou oblibu, doèkal se mnoha dalích vydání;
v Nìmecku vycházel, èasto ve výborech, a to u od konce 30. let 16. století. Weisseho písnì
vysoko oceòoval M. Luther, co pøispìlo k jejich rozíøení v reformaèních kancionálech (není bez
významu, e jsou souèástí repertoárù nìmeckých evangelíkù dodnes). V èeských zemích, pøesnìji øeèeno na Moravì, bylo toto dílo postupnì revidováno a doplòováno; významnou redakci
nìmeckého kancionálu pøedstavují pøedevím v Ivanèicích vydané Kirchengesang (1566). Na
tomto díle se redakènì i autorsky podílel napø. i Petr Herbert (okolo 15301571), fulnecký rodák,
bratrský humanista a básník (autor 94 textù pro nový kancionál). Bylo by moné jmenovat dalí
fulnecké osobnosti, Fulnek byl zkrátka centrem nìmecké hymnografie 16. století. Významnou
èást tvorby tìchto básníkù tvoøí pøeklady z èetiny, a to pøedevím písní zmiòovaných bratrských autorù  J. Blahoslava, A. turma aj. Tato dùleitá kapitola z dìjin nìmecko-èeských
literární kontaktù raného novovìku jen potvrzuje, e reformace odstraòovala tradièní èeskonìmecký konflikt a vytváøela prostor pro politickou a kulturní spolupráci obou etnik (Kuèerová  Válka 1987). M. Weisse se dnes stává pøedmìtem nìmeckých, ale i polských odborných
pojednání; jeho jméno významnì proniká i do popularizaèních prací (srov. Albrecht). Èeská
literární historie má na tomto poli znaèný dluh, pøitom mùe navazovat na meziváleèné práce
(srov. Wolkan, Tobolka). Absence domácího zájmu o tuto osobnost udivuje zvlátì, kdy si
uvìdomíme faktický význam Weisseho pro èeský literární vývoj; nìkolik jeho písní pøeloili pro
své kancionály i nejvýznamnìjí èetí evangeliètí básníci 17. století: J. Tøanovský, J. A. Komenský (pøeloil napø. píseò Kehr umb, kehr umb, du junger Sohn) nebo K. Motìický.
Významným a bezesporu osobitým rysem moravské hymnografie 16. století je fakt, e teh152

dejí kancionálovou tvorbu provázela poèetná kritická a polemická vystoupení. Kdy proèítáme jednotlivé polemické projevy, zøetelnì se nám odkrývá, jak dùleité místo hymnografie
zaujímala v dobovém kulturním ivotì; byla to tvorba ostraitì sledovaná a reflektovaná, tvorba, pro ní mnozí neváhali vstoupit do velmi emotivních, krajnì vyhrocených názorových
støetù. Mohutný proud polemik rozpoutal v Olomouci pùsobící jezuita Václav turm spisem
Rozsouzení a bedlivé uváení velikého kancionálu od bratøí valdenských (Praha 1588). Tato
polemika, dedikovaná biskupu Stanislavu Pavlovskému, reagovala na bratrský ivanèický kancionál z roku 1576 . Bratøi na ni jetì tého roku odpovìdìli, èím podnítili vánivého polemika
turma k dalímu spisu. Je pozoruhodné, jak tyto spory okamitì pronikaly i do regionálního
duchovního ivota. V r. 1589 vedl Luká Helic ve Fulneku polemiku s místním augustiniánem
Fridrichem, o ní nám Helic zanechal rukopisný záznam (Dialog aneb rozmlouvání jednoho
Bratra s èerným mnichem øehole augustiniánské  naposled na nìj upozornil J. Pleskot /1997).
Podnìtem této hádky byl turmùv spis o bratrském kancionálu, ale její téma se postupnì
pøesunulo k problému manelství knìí a celibátu.16 Bylo by moné zmínit dalí polemické hlasy,
napø. z øad luteránù (P. Kyrmezer); lze k nim pøipoèíst i nìkteré pasáe z pøedmluv kancionálových tiskù, v nich se autoøi èasto kriticky vymezují vùèi svým pøedchùdcùm (napø. Tobiá
Závorka Lipenský vùèi J. Kunvaldskému). Básnickou tvorbu vlastní konfese sledují velmi
kriticky, jak jsme ji zmínili, práce J. Blahoslava. To ve poskytuje pozoruhodná témata pro
hymnologická bádání; dùleité je si poloit otázku, jakou roli v polemikách hrají aspekty vìrouèné a jakou naopak estetické. Napø. turm zdùrazòuje, e bratrské duchovní písnì jsou semenitì bludù, které pak podrobnì analyzuje; zároveò se vìnuje stránce literární (uznává slovesný pùvab bratrské hymnografie, ale povauje ji za neadekvátnì exkluzivní a sebevìdomou),
hodnotí její obsah (povauje ho za zbyteènì útoèný, podnìcující sváry a konflikty). K dùleitým
výtkám patøí nepùvodnost textù (mnohé písnì jsou podle turma zfalované a zcizoloené,
tedy odcizené z jiných pramenù, popø. jen nepatrnì pøepracované) i nevhodnost nápìvù (turmovi vadí uívání svìtských melodií, je prý v mládí slýchával po krèmách a hospodách).
Závìr
Mimoøádná polemická a kritická reflexe, která provázela hymnografii, je jedním z mnoha
dùkazù, e duchovní píseò pøedstavovala klíèový ánr moravského literárního ivota v dobì
renesance a humanismu. Jednoznaènì centrální postavení pøitom patøí tvorbì jednoty bratrské, vnitønì navíc pomìrnì rozrùznìné. Prostøedí jednoty bylo schopno (zásluhou Jana Blahoslava) poskytovat hymnografii kvalitní literárnìhistorickou i literárnìkritickou reflexi a zároveò
samo nejvíce provokovalo k polemikám. Dominantním rysem moravské hymnografie je její
mimoøádné národnostní, vìrouèné, názorové a literárnì  estetické rozrùznìní. Je obdivuhodné, jak se na malém moravském území dokázaly koncentrovat velmi vyhranìné, do znaèné míry
protikladné tendence; iroká kála hymnografických podnikù se táhne od radikálního sektáøství habrovanských a po potridentský katolicismus spojený pøedevím s olomouckým biskupstvím, zahrnuje konzervativní, úèelové slovesné postupy, ale i literární humanismus a prvky nastupující barokní estetiky. Domníváme se, e z hlediska dobových typù kulturních aktivit
je toto spektrum v podstatì úplné a pøedstavuje kompletní a dynamický systém, jeho jednotlivé sloky jsou spolu propojeny nejrùznìjími vazbami (výmìna písòového repertoáru mezi
jednotlivými konfesemi, vzájemné ovlivòování mezi èeskou a nìmeckou hymnografií). Zøetelná
je zároveò regionální diferenciace, jasnì se odkrývají odlinosti v hymnografii jiní a støední
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Moravy, popø. moravsko-slezského pomezí; ukazuje se vak zároveò, e Morava je otevøenou
a prùchozí zemí. Ve, co bylo uvedeno, pøedstavuje Moravu 16. století jako kulturnì vyspìlý
prostor, který se svými specifickými rysy odliuje od svého okolí, napø. od situace v Èechách.
Nae analýza jistého výseku literární tvorby dokládá známá tvrzení, je líèí Moravu jako svìt
s mimoøádným stupnìm tolerance (hlavnì ve vrstvì lechtické kultury), ale zároveò plný náboenských a kulturních zápasù (v prostøedí mìstském). Území, na nìm se snoubí tolerance
s napìtím a konkurencí, vytváøí ideální podmínky pro rozvoj skuteèného literárního ivota. Do
jisté míry otevøenou otázkou ovem zùstává, zda toto inspirativní prostøedí pøineslo na poli
duchovní lyriky závanìjí literární výkony.
POZNÁMKY
1 V poznání èeské kancionálové písnì raného novovìku má èeská literární historie mnoství dluhù, do
znaèné míry k nim patøí i hymnografie 16. století. V této stati vycházíme z nìkolika dílèích studií, ale
pøedevím z vlastních výzkumù mnohdy vyslovenì materiálového a bibliografického charakteru (byly
podnikány pøedevím v souvislosti s pøípravou hymnologických hesel pro ètvrtý díl Lexikonu èeské
literatury). Je nutné upozornit, e k poznání kancionálové produkce na Moravì 16.  18. století významnìji pøispìlo muzikologické bádání. Jde pøedevím o práce nejvìtího znalce èeské hymnografie 16.
století J. Kouby. Podnìtné jsou rovnì obecnìjí úvahy o moravské specifiènosti hudebního ivota
(Fukaè). Hudební rovinu písní bereme v naem pøíspìvku v úvahu jen okrajovì.
2 Základem Ivanèického kancionálu byl nejznámìjí bratrský zpìvník, zvaný podle místa vydání amotulský kancionál, vydaný kvùli nepøíznivé domácí politické situaci roku 1561 v Polsku.
3 V poèetných dalích vydáních u nedochází k výraznìjím zmìnám ani v rozsahu a uspoøádání písòového
fondu, ani v textovém znìní jednotlivých skladeb. Z typografického hlediska vyniká mezi bratrskými
kancionály pøedevím velmi rozíøené vydání z roku 1576 (srov. Daòková). Jednota bratrská vydávala
kromì tìchto nákladných tiskù i drobnìjí, pøíruèní kancionály bez not. Novou redakcí bratrského
zpìvníku je a kralický kancionál Písnì duchovní evangelitské z roku 1615, o jeho sestavovatelích
nemáme ádné spolehlivé zprávy.
4 Dosud jí byla vìnována pozornost jen ve stati M. Kopeckého (1971).
5 Napø. písnì: O Jezu Kriste, Synu panny èisté; Nastal nám den pøeutìený; Tøetího dne vstal z mrtvých
Pán. Druhou linii turmovy tvorby pøedstavuje mravouèná a apologetická literatura, napø. prozaický
Dialog, to jest dvou formanuo rozmlouvání... (Prostìjov 1543) nebo verovaný Pøídavek mravù pro
lechetné panny a dìveèky, který vyel v r. 1600 v bratrské Summì katechismu. Byl to vlastnì samostatný doplnìk k podobnì ladìnému dílu J. Strejce, otitìnému rovnì ve zmínìném katechismu.
6 Pod názvem Knihy ètyry skladu velikého moudrosti nebeské pøeloil Strejc do èetiny Kalvínovu Instituci, jeden ze základních souhrnù reformaèní vìrouky.
7 Do konce 18. století je registrováno 23 samostatných vydání. V jednotì bratrské byly èasem uznány jako
oficiální souèást jejího duchovního zpìvu a byly pøejímány do dalích redakcí bratrského kancionálu
(srov. Písnì duchovní evanjelitské, 1615 a 1618). Byly otiskovány i v prostøedí evangelických exulantù,
J. A Komenský je v stylisticky a jazykovì upravené podobì poloil na úvod svého amsterdamského
kancionálu. Dále je do svých souborù zaøadili napø. emigranti J. Sarganek (Cithara Sanctorum 1737) a
J. T. Elsner (Kancionál 1753). Zásluhou jezuity M. V. teyera a jeho kancionálu (1683) Strejcovy almy
pronikly také do domácího katolického prostøedí.
8 J. Strejce vysoko ocenil u J. Dobrovský ve své literárnìhistorické syntéze, kdy o nìm napsal, e:
pøevedl almy do èeských rýmù v tak vzneeném, duchovní ódy dùstojném slohu, e ho v tom jetì
nikdo nepøedstihl. (Dobrovský 1951:120).
9 V roce 1558 vydává Günther v Prostìjovì Blahoslavovu Muziku.
10 F. Hrejsa (1938) povauje jmenované osobnosti za utrakvisty, i kdy pøipoutí jejich sklon k luterství.
Podle naeho názoru je jejich vazba na augspurskou konfesi dostateènì zøetelná (srov. Malura 2000).
Dnes  v rozporu s F. Hrejsou  míní historikové Moravy, e k augspurskému vyznání se moravská
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královská mìsta i Morava jako celek pøiklánìly více ne k èeské konfesi (Kuèerová  Válka 1987).
Srov. také Válka 1996.
Tobiá Závorka pocházel z rodiny drobného øemeslníka, pùvodem Slezana. Zpoèátku se uèil krejèíøskému
øemeslu v rodném mìstì, ale pod vlivem pobytu v lutersky orientované Hlivici ve Slezsku se rozhodl pro
dráhu evangelického duchovního. Pùsobil na rùzných místech Moravy (ve Slavkovì u Brna, v Bystøici
pod Hostýnem), od roku 1597 a do své smrti byl dìkanem a faráøem v Doubravníku, kde se stal za
podpory moravských luterských lechticù (Arkleba z Víckova, Jana alkovského z alkovic) významným organizátorem evangelické církve v brnìnském kraji. Podílel se té na èinnosti tiskárny ve Velkých
Nìmèicích u idlochovic, kterou provozoval jeho syn Václav Závorka Lipenský.
Urèení autorství je v tomto monumentálním anonymním celku velmi obtíné, pomùckou mohou být
sloitì konstruované akrostichy se Závorkovým jménem (napø. u písnì K tobì pokornì voláme). Muzikologické bádání vyèlenilo z kancionálu 53 písní, je nejsou doloeny ve starích pramenech, sedm písní
lze s urèitostí pøipsat redaktoru díla (napø. Ach vìèný Boe, jak veliké zlosti).
Jiní a jihovýchodní Morava byla regionem, jen vùbec pøitahoval heretické a sektáøské komunity, je
známo, e po r. 1526 osídlili tuto oblast uprchlíci z Bavorska, Rakouska, severní Itálie aj., je byli
oznaèováni jako novokøtìnci; jejich hymnografickou tvorbu  ponìvad jde o texty rukopisné  necháváme v tomto pøíspìvku stranou.
K Rozenplutovì kancionálu srov. karka (1986), Kopecký (1974) a té Bitnar (1939), který hovoøí
v souvislosti se vznikem tohoto díla o existenci básnického okruhu V. turma a zároveò hledá spolupracovníky Rozenpluta v okolí Jiøího Pavorína z Pavorínu, opata premonstrátského klátera v Hradisku
u Olomouce.
Kulturní vztahy Moravy ke Slezsku jsou ve starí dobì poèetné a rùznorodé, dokládají kulturní otevøenost
Moravy. Také úvahy J. Fukaèe nad moravskou hudbou ukazují, e Morava náleí rùzným, vzájemnì
pøekøíeným irím hudebním regionùm (a to ji od èasù Velké Moravy, která anticipuje pozdìjí vývoj);
Morava je oprávnìnì povaovaná za nárazníkovou zem, prùchodní terén. (Fukaè: 16.)
Luká Helic je svéráznou postavou moravských literárních dìjin. Tento pùvodnì polský id (i to je
dùkaz, e Morava byla do znaèné míry kulturnì prùchozím regionem) byl vánivým polemikem
s jinovìrci a jako vynikající hebraista se úèastnil pøekladu Bible kralické.

LITERATURA
Albrecht, Ch.: Einführung in die Hymnologie. Göttingen 1995.
Bitnar, V.: Postavy a problémy èeského baroka literárního. Praha 1939.
Brezanyová, L.: Das Kantional Písnì chval boských von Tobiá Závorka Lipenský. SPFFBU, H 7, 1972, s. 711
Daòková, M.: Bratrské tisky ivanèické a kralické. Praha 1951.
Dobrovský, J.: Dìjiny èeské øeèi a literatury (pøel. B. Jedlièka). Praha 1951
Drews, P.: Deutsch-slawische Literaturbeziehungen im 18. Jahrhundert. München 1996.
Ducreux, M. E.: Lhymnologie catholique tchéque de la Contre-Réforme. Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, 29, 1985, s. 169179
Fukaè, J.: Morava jako typ hudebního regionu. In: Morava v èeské hudbì, Brno 1985, s. 1417.
Hanák, J.: Bratøi a starí z Hory lilecké. ÈMM 52, 1928, s. 116121.
Hrejsa, B.: Kancionály v jednotì bratrské. Reformaèní sborník IV., 1931, s. 11 47.
Hrejsa, F: Luterství, kalvinismus a podobojí na Moravì pøed Bílou Horou. Èeský èasopis historický 44, 1938,
s.296326 + s. 474 485.
Jireèek, J.: Jakub Kunvaldský a jeho kancionál. ÈMM 6, 1874, s. 16.
Jireèek, J.: Hymnologia bohemica. Dìjiny církevního básnictví èeského a do XVIII. století. Praha 1878.
Kalivoda, R.: K otázkám mylenkového modelu tzv. první a druhé reformace. In: Bratrský sborník, red. R.
Øíèan, Praha 1967, s. 120126.
Knihopis èeských a slovenských tiskù od doby nejstarí a do konce XVII. století. Praha 19391967
Konrád, K.: Dìjiny posvátného zpìvu staroèeského od XV. vìku do zruení literátských bratrstev I. Praha 1893.
Kopecký, M.: Dva vývojové èlánky staroèeské hymnografie. SPFFBU, D 21, 1974, s. 4961.
Kopecký, M.: Jan Blahoslav jako literární umìlec. In: Jan Blahoslav, pøedchùdce J. A. Komenského. 1571
1971. Uherský Brod 1971, s. 132140.

155

Kouba, J.: Vzájemný pomìr Kancionálu amotulského a Evanèického. Miscellanea musicologica 1, 1956, s.
2531.
Kouba, J.: K blahoslavovské redakci èeskobratrských zpìvníkù. Miscellanea musicologica 12, 1960, s. 13
Kouba, J.: Blahoslavùv rejstøík èeskobratrských písní a jeho pozdìjí zpracování. Miscellanela musicologica
17, 1962 , s. 1175.
Kouba, J.: Nejstarí písòové tisky do roku 1550. Miscellanea musicologica 32, 1988, s. 2192.
Kuèerová, M.  Válka, J.: Odraz náboenského zápasu 16. století v hudebním ivotì moravských mìst.
Hudební vìda 24, 1987, è. 2.
Malura, J.: Reformaèní literatura na severní Moravì a ve Slezsku v letech 15701640. In: Kapitoly z literárních
dìjin Slezska a severní Moravy, Ostrava 2000, s. 6389.
Müller, J. Th.: Geschichte der Böhmischen Brüder II, Herrnhut 1931.
Odloilík, O: Jednota bratøí habrovanských¨. ÈÈH 29, 1923, s. 6670.
Petrù, E.: Blahoslav jako teoretik literatury, in: Jan Blahoslav, pøedchùdce J. A. Komenského. 15711971.,
Uherský Brod 1971, s. 123131.
Petrù, E.: K otázce periodizace humanismu. In: Sborník slavistických prací jazykovìdných a literárnìvìdných, Praha 1974, s. 161174, cit. podle E. Petrù, Vzdálené hlasy, Olomouc 1996.
Pleskot, J.: Disputace br. Lukáe Helice s augustiniánským mnichem ve Fulneku 1589. SPFFOU  Litterarum studia 3, 1997, s. 514.
Pokorný, T.: Úèast Jiøího Strejce na biblickém pøekladu almù. In: Bratrský sborník, red. R. Øíèan, Praha
1967, s. 114119.
Slovník èeské hudební kultury. Red. J. Fukaè , J. Vyslouil. Praha 1997.
karka, A.: Pùl tisíciletí èeského písemnictví. Praha 1986.
Tobolka, Z.: Michaela Weisseho Ein New Gesengbuchlen z r. 1531 a jeho tiskaø Jiøí tyrsa. Praha 1931.
(Pøíloha k faksimili kancionálu v Monumenta Bohemiae Typographica, tomus x, Praha 1931.)
Válka, J.: Vlastivìda moravská  Dìjiny Moravy, 2. díl. Brno 1996.
Wolkan, R.: Das deutsche Kirchenlied der Böhmische Brüder im XVI. Jahrhunderte. Praha 1891.

MORAVIAN HYMN-BOOKS IN THE CONTEXT OF THE CULTURAL STREAMS
IN THE EPOCH BEFORE THE WHITE MOUNTAIN BATTLE
Summary
The sacred song represented one of the key genres of Moravian literary life in the period of
humanism and renaissance and is best characterised by its considerable diversity  it draws
upon an array of opinions, dogmatic attitudes and literary-aesthetic qualities and is presented
both in the Czech and German language. In the 16th century the small Moravian territory
played the role of a meeting ground of antithetical tendencies  from radical evangelical sectarianism to post-Trident Catholicism connected especially with the Olomouc bishopric. Conservative, purpose-built literary methods met with literary humanism and with elements of the
coming Baroque aesthetics. The hymnal writing created here a dynamic system, whose individual components were interconnected with a variety of links, the central position being held by
the church of Unitas Fratrum, which was able (particularly thanks to Jan Blahoslav) provide
hymnography as well as a literary-critical reflection.
Translation © Renáta Tomáková, 2004
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VLIV RENESANÈNÍHO MANÝRISMU
NA TVORBU LATINSKÉHO HUMANISTICKÉHO BÁSNÍKA
PAVLA Z JIZBICE
JANA KOLÁØOVÁ
Pojem renesanèní manýrismus se uplatòuje pøedevím v dìjinách výtvarného umìní. Pouívá se pro oznaèení období mezi vrcholnou renesancí a barokem (asi 15201610). Aèkoli ve
vymezení stylových znakù renesance, manýrismu a baroka nepanuje mezi badateli naprostá
shoda, shrnuje napø. J. Válka,1 e manýrismus je chápán jako ucelený a svébytný styl i epocha,
která se v periodizaci evropské kultury vsouvá mezi renesanci a baroko jako zvlátní perioda.
Vzhledem k významu slova manýra  ustálený, mechanický zpùsob tvoøení, uplatòující
rutinnì stejné výrazové prostøedky  je nutné odliit stereotypní, manýristický zpùsob tvorby
od autentického a svébytného umìleckého slohu. Jak konstatuje E. Petrù,2 kadý ivotní styl a
umìlecký sloh prochází v závìru své existence obdobím manýrismu, které je zároveò pøechodem k novému umìleckému pohledu na svìt. Umìlecký sloh ztrácí svou poznávací hodnotu a
udruje si pouze pevnì fixované tvárné postupy. W. Sypher3 ve shodì s Petrù soudí, e manýrismus obecnì je reakcí na klasicismus kteréhokoli údobí, a starovìkého, støedovìkého èi
moderního; G. R. Hocke4 povauje manýrismus za konstantu evropského duchovního vývoje.
V daných èasových souvislostech lze tudí hovoøit i o manýrismu v literatuøe, kde vak
vymezení pojmu není tak jednoznaèné. Pøesto se v tomto období (tj. pøelom 16. a 17. století)
objevují v evropských literaturách urèité shodné rysy a tendence, které mùeme oznaèit jako
manýristické. Jak konstatuje Sypher5, je jim spoleèná mj. povrchní uèenost, zneuívaná dùvtipnost, rafinovaná strojenost a hra s konvenèními proporcemi, typy a postoji.
K podobným závìrùm dochází na základì svých literárních analýz G. R. Hocke.6 Poukazuje
na to, s jakou oblibou uívají manýristiètí tvùrci gramatické a slovních høíèky, co je patrné ji
v antických textech. V 17. století má podle Hocka básnictví jen málo spoleèného se sdìlováním, jde spíe o estetické pùsobení jazykovou kombinatorikou. Tato charakteristika není bez
zajímavosti pro nai latinskou humanistickou literaturu, a to pøedevím v pøedbìlohorském
období na sklonku 16. a poèátku 17. století. Uèená latinská poezie obsahovì planìla, její formální vybrouenost se stávala manýrou, básnì jednotlivých autorù byly èím dál unifikovanìjí a
vzájemnì mnohdy takøka zamìnitelné. Na tuto skuteènost poukázal M. Kopecký,7 jen se projevy manýrismu v èeské literatuøe v období pozdní renesance zabýval soustavnìji. Mezi stylové principy manýrismu øadí Kopecký tvarovou pestrost, slohovou bohatost a oblibu ve vypjaté rétoriènosti. Na základì tìchto rysù øadí mezi autory, v jejich díle se manýrismus výraznìji
projevil, pøedevím Pavla Litomìøického z Jizbice (15811607).
159

Projevy manýrismu z hlediska formy popisuje E. R. Curtius;8 zamìøuje se pøedevím na
pøíklady nìkolika konkrétních rétorických tropù a figur a zpùsoby jejich pouití, poèínaje pozdnìlatinskými básníky a konèe autory francouzskými, nìmeckými, italskými a panìlskými v 15. 
17. století. Vechny Curtiem uvádìné tropy èi figury (napø. hyperbaton, perifrázi, metaforu,
metonymii, antonomázii, hyperbolu, paronomázii, aliteraci, homoeoteleuton, homoeoptoton)
nacházíme v hojné míøe v poezii Pavla z Jizbice. Mnoství a zpùsob jejich uití u tohoto autora
je dokladem jeho záliby v samoúèelné zdobnosti, která èasto pøerùstá v manýru. Ke stejným
závìrùm vedou i rozbory autorových slovních a gramatických høíèek a pointovaných epigramù. Také lexikum Pavla z Jizbice poskytuje mnoství dokladù o tom, e jeho záliba v kuriózním
vyjadøování se projevila té volbou slov. Nápadné je pøedevím naduívání archaismù, neobvyklých slov vyskyt

ujících se u rùzných antických autorù (Naevius, Ennius, Lucilius,

Lucretius, Apuleius, Plautus) èi vyuití jiných jazykù (øeètina, èetina) k ozvlátnìní latiny. Na
základì rozboru formální stránky díla Pavla z Jizbice jej lze pøiøadit k autorùm, jako byl napø.
pøedstavitel panìlského manýristického stylu konceptismu Baltasar Gracián. Domníváme se,
e artistnì vybrouený, ostrovtipný a zdobný styl B. Graciána vykazuje mnoho shodných
rysù s tvorbou Pavla z Jizbice.
Pøes výe uvedené závìry je ovem nutné vidìt, e zaøazení tvorby Pavla z Jizbice
k renesanènímu manýrismu nelze pøijmout dùslednì. Mnohé zásadní charakteristiky pøedevím ideového svìta manýristické epochy zùstaly zcela stranou vlivu na jeho tvorbu. M.
Kopecký9 øadí k projevùm destabilizace renesanèních konstant napø. tendenci k disharmonii a
asymetrii, exotismus, univerzalismus, nadèasovost. Zmìna pohledu na èlovìka, jeho místo v
kosmu a jeho rozumové schopnosti, období náboenských rozporù a dalí jevy, je jsou povaovány za mentální východisko manýrismu, pøinesly do literární tvorby øadu rysù, které u
Pavla z Jizbice postrádáme, nebo se jedná jen o náznaky. Parodie, alegorismus, sebezdrcující
skepse, groteskní humor, esoterické vidìní svìta a Kopeckým zmínìné znaky manýrismu se
v Jizbického klíèových sbírkách  Periculorum poeticorum partes tres a Schediasmatum farrago nova  významnìji neprojevily. Zamìøme se proto nyní na závìreènou etapu básníkova díla,
abychom posoudili, zda jeho básnický vývoj nesmìøoval k výraznìjímu rozvinutí nejen formálních, ale pøedevím obsahových a mylenkových manýristických rysù.
Poèátkem roku 1605 vydal Pavel z Jizbice básnickou skladbu Cunae Iesu Christi, Domini
nostri, Dei et Mariae filii.10 Látka skladby byla Jizbickým zpracována ji v jeho prvotinì Carmen heroicum de nativitate Domini nostri Iesu Christi z roku 1598.11 Skladba Cunae Iesu
Christi je struènìjí a sevøenìjí. Po krátkém úvodu pøechází autor ihned k líèení vánoèní noci,
v nìm se pøidruje pøedevím popisu z Lukáova evangelia. Rétorická zdobnost, typická pro
pøedchozí Jizbického tvorbu, se neztrácí, její charakter se vak ponìkud mìní. Antické motivy
jsou nahrazeny biblickými, s nimi autor pracuje podobnì jako s citacemi èi parafrázemi antických autorù v jiných básních. Jen nìkteré z nich témìø doslovnì pøebírá, vìtinu rozvádí a
rùznì kombinuje. Metaforika, paralelismus a pøirovnání na nìkterých místech textu ji mohou
upomínat na barokní obraznost. Manýristická rétoriènost se soustøeïuje na postavu Marie, pøièem dùraz je poloen nejen na její vnitøní velikost a význam, ale i na její tìlesné pùvaby. Jeí 
tvùrce a Spasitel svìta, je nyní bezbranným dítìtem v matèinì náruèi. (Na tento rozmìr Jeíova
lidství odkazuje ostatnì i název skladby  cunae.) Manýristická pøepjatost a exaltovanost
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výrazù se pojí s barokní roznìnìlostí. Aèkoliv mnoho formálních rysù básnì je shodných se
svìtskými panegyriky, pøece skladba pùsobí ponìkud odliným dojmem a je mono ji povaovat za urèitý vývojový posun v Jizbického tvorbì.
V roce 1605 vydal Pavel z Jizbice dalí básnickou skladbu s tematikou zcela odlinou 
Ignitabulum pro bello contra Turcas suscipiendo et conficiendo.12 Opìt se jedná o téma, které
se vymyká z dosavadní autorovy tvorby, v ní dosud politická èi vlastenecká témata prakticky
zcela chybìla. Politická situace poèátku 17. století a hrozící nebezpeèí tureckého vpádu se odráely v mnoha soudobých dílech a byly traktovány rùzným zpùsobem13. Pavel z Jizbice pojal svou
báseò pøedevím jako výzvu k boji a obranì vlasti. Hrùzy tureckého drancování jsou vylíèeny
podrobnì a barvitì. Autor upozoròuje na pøíklady starobylých a slavných mìst a øíí, které znièila
pohodlnost a lhostejnost. Výzvy se obracejí k samému císaøi Rudolfovi, jen má navázat na slávu
svých pøedkù a postavit se do èela vojsk vech národù køesanské Evropy.
Tón básnì je patetický, naléhavý a burcující, avak v daném kontextu (skuteèná váleèná
hrozba a naléhavá potøeba obrany) má metaforika a rétoriènost stylu své opodstatnìní. Naproti
tomu je v básni znaènì omezen poèet slovních høíèek, je nemají jinou ne ozdobnou funkci.
Rovnì antické motivy jsou uity v podstatnì mení míøe, ne je tomu v hlavních sbírkách Pavla
z Jizbice, a nevynikají originalitou. Dalo by se øíci, e formální pøebujelost a manýra zde ponìkud
ustupuje, protoe námìt básnì je dostateènì patetický i bez pøehnaných rétorických prostøedkù.
Následující básnická skladba Suscitabulum ad expeditionem Bohemicam in Hungariam
eiusque ductorem, illustriss. heroem D. D. Adamum a Sternberg14 vyla rovnì roku 1605.
Námìtovì se podobá skladbì pøedcházející, je vak struènìjí a zamìøená konkrétnìji. Také zde
je nejprve vylíèeno øádìní tureckých vojsk v Uhrách. Následují plamenné výzvy Èechùm, aby
se chopili zbraní a neetøili nepøítele.
Báseò tak místy pùsobí spíe jako politický pamflet nebo váleèná píseò. Místo císaøe
Rudolfa jsou nyní vkládány nadìje do Adama ze ternberka, hrdiny z èeské krve, který má
dosáhnout vítìzství. Vere jsou nelibozvuèné, metaforika málo originální nebo známá
z pøedchozích dìl. Ve srovnání s pøedchozí skladbou zde dochází k jakémusi zahlcení obsahu
formou, take vzniká opìt dojem manýry.
Poslední vìtí dílo Pavla z Jizbice má název Ad illustrem et generosum virum dominum
Henricum de Pisnice etc.15. Vylo v roce Jizbického smrti  1607. Autor vìnoval Jindøichu
z Písnice ji své rané, nedokonalé básnické výtvory, a on mu slíbil podporu. Proto jej nyní ádá,
aby se za nìj pøimluvil u významných lechticù. Na první pohled pøekvapí pro autora netypická, nehledaná skromnost a vystøízlivìní zpùsobené zjitìním, e prosadit se nejen v poezii, ale
pøedevím v reálném ivotì není zdaleka snadné. Autor si hoøce stìuje na nedostatek mecenáù, prodejnost a nespravedlivé povyovaní tìch, kteøí mají patøièné kontakty, ale nikoli odpovídající vzdìlání. K èemu jsou zahranièní studia, básnické tituly èi známosti se slavnými uèenci,
kdy místa, kam by se chtìl básník dostat, jsou obsazena cizinci. Jindøich z Písnice by se mìl
podle názoru Jizbického starat hlavnì o Èechy, nikoliv pomáhat cizincùm. Pavel z Jizbice ádá
o místo u dvora pøedevím proto, aby mohl slouit vlasti  nejde mu o peníze èi slávu.
Vlastenecký motiv, døíve v Jizbického poezii pomìrnì tlumený, vystupuje i v této skladbì
(stejnì jako ve dvou pøedcházejících) do popøedí. Metaforika básnì (pøevaují antické motivy) je
témìø beze zbytku pøevzata z autorovy pøedchozí tvorby, tvoøí ji jen jakousi konvenèní výzdobu,
která vak v tomto pøípadì není pøehnaná a nenaruuje støízlivý, a skeptický tón básnì. Místy
autor ve svých náøcích na úpadek doby pùsobí témìø dojmem moralisty, co je poloha z pøedchozího
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díla neznámá. Skladba vak pøedevím vyvolává zøejmì nejvìtí dojem autenticity v celé Jizbického tvorbì. Zùstane nezodpovìzenou otázkou, zda poslední autorovo dílo naznaèuje nový smìr
v Jizbického poezii, nebo zda jde jen o projev momentálního ivotního naladìní.
Závìrem tedy lze konstatovat, e v posledních letech ivota Pavla z Jizbice se charakter
jeho tvorby ponìkud mìní, a to pøedevím tematicky. Uvìdomuje si tlak nepøíznivé politické
situace a tíivý dopad ivotní reality. Následkem toho se básníkova pozornost pøesouvá od
pouhé artistní hry s jazykem v podobì nadnesených chval èi ironických útokù k tématùm
obecnìjím a závanìjím. Básnì pùsobí autentiètìji, jejich výraz je oprotìnìjí. Ubývá krátkých pointovaných epigramù, které døíve tvoøily podstatnou èást autorovy tvorby, mizí milostná tematika, vznikají rozsáhlejí básnické skladby s vlasteneckým akcentem. Za nejvýraznìjí
projev zmìny lze povaovat autorovu poslední básnickou skladbu vìnovanou Jindøichu
z Písnice, v ní se projevuje zøetelná snaha hledat nové zpùsoby básnické reflexe svìta i smyslu vlastní existence.
Poslední díla Pavla z Jizbice nemohou svou kvantitou ani kvalitou zpùsobit zásadní zmìnu
v hodnocení autorovy tvorby, pøesto se domníváme, e je nutné jej posuzovat z irího hlediska ne pouze jako tvùrce pøíleitostné poezie. Jestlie jsme hlavní èást Jizbického díla pøiøadili
k renesanènímu manýrismu rétorického typu, pak poslední fáze jeho tvorby naznaèuje, e v nìm
mohl vyrùst autor skuteènì reprezentující nejen formálnì, ale i obsahovì a mylenkovì manýristickou epochu v èeské literatuøe. Pøedèasná smrt Pavlu z Jizbice zamezila, aby se jeho talent
rozvíjel dále, jiným zpùsobem a v jiných formách.
POZNÁMKY
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10 Cunae Iesu Christi, Domini nostri, Dei et Mariae filii, celebratae a Paullo de Gisbice Pragae 1605.
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14 Suscitabulum ad expeditionem Bohemicam in Hungariam eiusque ductorem, illustriss. heroem D. D.
Adamum a Ssternberg etc., auctore Paullo a Gisbice, p. nob. Caes. Pragae 1605.
15 Ad illustrem et generosum virum dominum Henricum de Pisnice , regni Bohemiae procancellarium
meritissimum, dn. ac fautorem gratiosum. Elegidion Paulli a Gisbice etc. Pragae 1607.

DER EINFLUSS DES MANIERISMUS
AUF DAS SCHAFFEN VOM HUMANISTISCHEN DICHTER PAVEL AUS JIZBICE
Zusammenfassung
Der Begriff Manierismus ist in der Literaturwissenschaft nicht exact definiert, trotzdem
existieren gewisse gemeinsame Eigenschaften, die für die Autoren des Zeitabschnitts (ungefähr 15201610) typisch sind. Als Beispiel könnte der in Latein schreibende Dichter Paulus aus
Jizbice (15811607) genannt werden. Auf Grund der Analyse der letzten Phase seines Schaffens ist es möglich, ihn zu den Autoren zu zählen, in deren Werken sich manieristische Züge
erwiesen haben.
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KOMENSKÉHO BOJOVÁNÍ
HANA BOÈKOVÁ
Motiv boje, bojování uitý ve smyslu duchovního úsilí, namíøeného proti høíchu, proti
poruení vztahu èlovìka a Boha náleí k topùm provázejícím køesanskou literaturu odedávna. Je
pochopitelnì frekventovanìjí v situacích, kdy je spoleènost zasaena bojem skuteèným, váleènými konflikty èi náboenskými nesváry. Takový je i poèátek 17. století; spoleèenská nejistota a
následné váleèné støety nebývalých rozmìrù jsou reflektovány dobovou literární tvorbou nejrùznìjích ánrù. Mezi autory má v tomto ohledu významné postavení mladý Komenský, jen dokáe
zaznamenat dopad tìchto problémù na privátní ivot jedince i ivot spoleèenství zvlá pøesnì.
Prùvodcem motivu bojování bývá nezøídka i jiný køesanský literární topos, rytíø køesanský, bojovník za víru, mající své koøeny v novozákonním listu Efezským (6,1317). Tento miles
christianus apotola Pavla je pøipraven k boji opásán kolem beder pravdou, obrnìn (pancíøem) spravedlnosti, obut k pohotové slubì evangeliu pokoje a vdycky se títem víry a dále
s pøilbou spasení a meèem Ducha, jen jest slovo boí. Mylenka pøijímaná v raném køesanství nejprve kleriky a mnichy se stává posléze pøitalivou i pro laiky, nebo nabízí køesanu
slubu Bohu bez prostøedkující knìské úèasti.1 Její popularitu podporuje té éra køiáckých
taení, v nich se symbol váe zpìt k realitì, skuteèný rytíø vynakládá svou sílu ve skuteèném
boji za víru. Nicménì s hasnoucím ideálem støedovìkého rytíøe se vytrácí z obecného povìdomí i on. Svou renesanci proívá na samém poèátku 16. století, a to té zásluhou spisu Erasma
Rotterdamského Enchiridion militis christiani (r. 1503). Prostøednictvím ji zpola zasutého
symbolu prosazuje Erasmus (sám ovlivnìn duchovním hnutím devotio moderna) hlubí proívání a zvnitønìní víry jako celoivotní proces kultivující nejen víru samu, ale té lidské vztahy a
harmonizující tak celou spoleènost. Tento miles christianus redivivus byl obecnì pøíznivì
pøijat a text byl brzy pøeloen do mnoha jazykù, k nám díky Oldøichu Velenskému r. 1519 a vydán
byl znovu i následujícího roku. Vstupuje tak do aktuální situace napìtí mezi reformací a katolictvím, ale i mezi køesanstvím a islámem, tureckou øíí expandující do Evropy.
Zøejmì nejvýraznìji vystupuje dvojice symbolù  rytíø køesanský a jeho bojování v traktátu
O rytíøi køesanském uzavírajícím Antialkorán (vyd. r. 1614) Václava Budovce z Budova (1547
1621), diplomata, vojáka a èeského bratra. Celý text je vlastnì komentáøem k úvodní ilustraci
zachycující rytíøe, jak bojuje jednak s tradièními nepøáteli tìlem, svìtem a ïáblem, a jednak
s nepøítelem novým, dokonce Antikristem  Turkem. Z naeho pohledu je zajímavé nové sepìtí
symbolu s realitou a není to jen aktuální turecké nebezpeèí: rytíø, odìný do tradièní pavlovské
výzbroje, ije ivotem dobového vojína, naplnìným váleènými obdaòky, mustruòky èi ptoluòky; autorùv styl, poznamenaný nezkueností, vyniká jistou vojáckou tìkopádností, je tak
neúmyslnì atmosféru boje podtrhuje.
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Budovec nebyl obratný literát, jeho texty mají charakter oficiálního náboensko-politického prohláení, do nìho nevstupují ani obraznost a vyjadøovací schopnosti jeho talentovanìjích druhù, ani stopy osobního ivota. Sám se vak bezesporu cítí být oním biblickým køesanským rytíøem a dává to najevo vojenským slovníkem a zaujetím, s ním se staví proti Antikristu.
Jeho text je vyjádøením diplomata a vojáka ve smyslu, jak je sloveso rytìøovat, jeho èasto ve
spojení s rytíøem køesanským uvádí, uíváno: rytìøovat Bohu, tedy bojovat pro Boha svùj
duchovní boj, bránit víru proti Antikristu  Turku. Takové spojení symbolu s realitou dobových bojù a souèasnì s osobou autorovou není v Komenského dobì pøíli èasté, sám Komenský s motivem duchovního boje nakládá ponìkud jinak.
R. 1617 vzeel z prostøedí vzdìlaných muù jednoty náboensko  politický manifest Retuòk proti Antikristu a svodum jeho. Podíl Komenského, rozhnìvaného mladého mue, jak
jej v této souvislosti charakterizuje historik Josef Polienský2, na nìm je nepochybný;3 text
reflektuje napjatou atmosféru pøed Bílou horou, pokouí se sílící katolickou protireformaci
usvìdèit z jednání, které odporuje ideálùm køesanství. Tím je vyznaèeno i dalí bojové pole a
obì válèící strany: spravedliví, hledaèi boí slávy, a proti nim nepøátelé pravdy boí, katolíci,
øímané. Boj probíhá cyklicky, Bùh doslova opakuje reformaci, znovu a znovu napravuje
lidstvo, co je doloeno nesèetnými pøíklady z bible a posléze i z dìjin. Bùh dùslednì propojuje
dìje biblické s lidskými, panovníci, politici, reformátoøi, osoby z obou válèících stran mají své
pøedobrazy, figùry v bibli, analogie jako jeden z principù dobových úvah o svìtì a èlovìku
pomáhá vyloit i obtíná a tragická místa lidských dìjin. Bùh je èlovìku pravým prùvodcem 
nikoli tím, kdo by jej úmyslnì uvádìl v omyl, jak to èiní nepraví prùvodci Poutníka v Labyrintu,
je té ochráncem, pokud si jeho chránìnci zachovají vlastnosti dobrých boích rytíøù, kteøí
stojí nepohnutì a stateènì bojují za víru. Èlovìk vak neustále z cesty sbíhá a v divné
motaniny a bludy vchází  a tím nejvìtím bludem je papeství. A zdá se, e se, podobnì jako
u Budovce, schyluje k poslednímu velkému støetu, namísto køesana s Turkem-Antikristem se
vak utká køesan pravý s nepravým. V této vypjaté chvíli vak souèasnì zazní i tón útìný:
Bùh drí svìt pod svou mocí a boj neskonèí jinak ne vítìzstvím jeho vìrných.
Posun z oficiálního pole boje dvou náboensko-politických táborù smìrem do privátního ivota
jednotlivce zaznamenávají Komenského útìné spisy. Komenský je psal v prùbìhu celého svého
tvùrèího ivota, nejintenzivnìji vak ve 20. letech, po bìlohorské poráce a prudkém zhorení pozic
nekatolíkù v zemi. Jeho iroce evangelické pojetí se neuzavírá jen bolestmi vlastní církve, co zpùsobilo, e byly pøekládány a opisovány i mimo jednotu, v dalích nekatolických církvích, jako by
vichni postiení pocítili, e onen oèekávaný úder Antikristùv u dopadl a jeho síla postihla
kadého z nich. Obraz tohoto útoku se podobá Budovcovu pojetí: netìstí dopadá ze vech
stran  shùry, zdùli, po stranách, zvnitøku také nás samých ustaviènì na nás pøenebezpeèné
støely létají, jimi se pracnì vyhýbati, tytý pøedce bolestnì trefeni bývající, musíme.4
V ohnisku tìchto útokù vak nestojí symbol  rytíø køesanský, srdnatì odráející útoky,
ale zranitelný èlovìk, který, rozpolcený ve svém netìstí, vede vnitøní dialog, v nìm se sváøí
cit s rozumem.Takový je první a druhý díl Truchlivého:5 v nich proti citu (reprezentuje jej sám
alegorizovaný Truchlivý) stojí Rozum, podpoøený Kristem a pak i Vírou. Text je ánrovì blízký
støedovìkému sporu, v Komenského dialogu animae jsou vak bolest a pochybování pøíli
ivé, plynou ze skuteèných proitkù. Postava Truchlivého kromì individuálních strastí autorových vyslovuje i netìstí kolektivu  zøejmì i proto se nebojí Komenský dialog vyhrotit,
Truchlivý pokládá otázky na samé hranici pochybnosti o Bohu a víøe a Rozum je vzápìtí zodpo166

vídá, nevíru vyvrací; to je Komenského bojování, rytìøování: spoèívá v samém zpùsobu vedení
rozpravy. Bouøící se èlovìk bojuje s rozumem, jen mu velí podøídit se boí vùli, rezignovat.
Resignací jest vìc tìká, o ní s tìlem a krví boj býti musí, stojí na marginální glose textu Centra
securitatis6 a sloveso rytìøovati se dále sbliuje s jiným, zde velmi frekventovaným  trotovati,
utìovati se. Zdá se, e utìování je jednou z forem tohoto boje. Intenzita doléhajícího netìstí je
patrná i ze stylizace Krista do role starozákonního Jehovy (zùøivý, mocný Boe) a z relativizace
tìstí a netìstí: èlovìk se mùe mýlit, jeho tìstí mùe být ve svém dùsledku netìstím a
naopak, není to vak zámìna dobra a zla  tyto kategorie jsou nezpochybnitelné.
Spolu s bojem, jen má vlastnì podobu pokorného odevzdání a utìování, probíhá i druhá
aktivita, úporné hledání útoèitì u Boha, nedobytelného hradu, pokojíèku, pevnosti. Jinak ne
takto duchovnì bojují katolíci, øímané  jejich boj je nepøípustnì fyzický vìzní, muèí, bièují.
Boj duchovní jako jediný pøijatelný je vlastní pouze pravým køesanùm, nepøítel je sníen i tím,
e jeho bojem je pouze fyzické násilí.
Jak bylo uvedeno výe, ve spisech útìných je symbol rytíøe nahrazen zranìným èlovìkem, té jeho boj má podobu spí pokorného pøijetí boí vùle, by i mìla podobu tìkých
zkouek. V Komenského pozdìjí tvorbì vak nalezneme i nìkolik drobných prací, v nich jako
by se autor vracel zpìt k pùvodní podobì symbolu rytíøe køesanského. Je to napø. krátký Boj
Michala a anjelù jeho s drakem a anjely jeho z r. 1663, v nìm se obrací k èlenùm své církve
kdekoli po svìtì rozptýleným se slovy: Vìzte, e ne k zahálce zavoláni jste, ale k boji. Zbroj,
ji si má kadý opatøit, je tatá, kterou má rytíø Budovcùv, a je pøevzata z tého novozákonního
textu. Komenský vak navíc uzavírá rytíøùv popis slovy: Velikou modlitbou a prosbou modlíce se kadého èasu v duchu. (Efez. 6, 10,19) Modlitba je skuteèným nástrojem tohoto boje.
Modlitba je vìtinou chápána jako vyznání víry, doznání vin nebo oslava Boha, Komenský
jí té pouívá jako zbranì, nástroje, jím lze porazit nepøítele.: Aj, za poslední utoèitì, batu,
zbraò klade modlitbu a prosbu.7 Modlitba vak mùe být i prostøedek, kterým se zoufalý
èlovìk obrací k Bohu a ádá vysvìtlení, proè je stíhán netìstím. Takový charakter má kázání
pronesené v Lenì 24. záøí 1655, den poté, co bylo mìsto nebezpeènì ohroeno polským
vojskem, nazvané Boj s Bohem modlitbami. Naposledy pak oddání a poddání se Bohu na
velikou vùli jeho, k ivotu i smrti. Boj s Bohem vak neznamená vzpouru, má spí význam
neustálého naléhání, obracení se k Bohu, dovolávání se pomoci, kdy je ivot ohroen víc ne
kdy pøedtím. A v situaci, kdy se zdá, e Bùh neslyí nebo nechce pomoci tìlu, o nì se smrtelný
èlovìk bojí, porouèí do jeho rukou aspoò dui.
Zatímco Václav Budovec ponìkud strnule rozvíjí symbol rytíøe køesanského jen smìrem
ven, k boji s nepøítelem Turkem a podobnì reálného nepøítele vyznaèuje i Retuòk, útìné
spisy Komenského hledají nejvìtího protivníka pøedevím v èlovìku samém, v jeho pochybnostech, nejistotách zpùsobených netìstím, je nekatolíky pronásledovalo. Komenského rytíø nese rysy lidského individua, tradièní symbol je zlidtìn.
Pohlédneme-li na dalí vývoj rytíøe køesanského, jak ho analyzuje A. Stich8 na pøíkladech
barokního kazatele Josefa Bonaventury Pitra a hrabìte porka, nalezneme nové rysy: je to
pøedevím pocit ustálené spoleènosti s pevnou, církevní (katolickou) organizací, silný patriotismus a z tohoto úhlu i propojení symbolu a autora  oba se cítí být oním rytíøem, jen za své
ideály pracuje, rytìøuje. Je to stav, jeho Komenský zdaleka nedosahuje; pøestoe cítí odpovìdnost za spoleèenství, je mu bylo svìøeno do péèe, sám se oním rytíøem být necítí, jen
symbol rozvíjí, oivuje, vkládá do nìj lidské starosti i aktuální mylenky, je mohou vznikat
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v ohroeném spoleèenství. A toto spoleèenství, malá církev v nepøíznivé spoleèenskopolitické
situaci, nemùe mít onen pocit pøevahy a klidu, jaký reprezentuje vítìzná protireformace Pitrovými ústy. Komenského postoj je pouze svìdectvím zpùsobu uvaování ohroené minority, je
hledá pro svùj duchovní boj úèinnou zbraò a nachází ji v pevné víøe, pokoøe a modlitbì. Komenský je citlivým zprostøedkovatelem tìchto mylenek.
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Komenský, Jan Amos: Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo. Praha 1978, s. 241. Spis vznikl pravdìpodobnì r. 1622.
I. díl Truchlivého vznikl asi r. 1623, II. díl pak r. 1624.
Komenský, Jan Amos: Centrum securitatis. Praha 1978, s.516. Spis byl vydán r. 1633.
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DAS KAMPFMOTIV BEI COMENIUS
Zusammenfassung
Das Kampfmotiv, im Sinne vom spirituellen Einsatz gegen das Böse, gegen jegliches sündhafte Abbrechen vom Verhältnis zwischen Mensch und Gott, gehört zu jenen topoi, die die
christliche Literatur seit immer untrennbar begleiten. Oft in Anlehnung auf das Bild des christlichen Ritters, des tapferen Kämpfers für den Glauben (Efeserbrief 6,1317). Die Verankerung
dieser Motive ist zwar eindeutig spiritueller Natur, in unsicheren, kriegerischen Zeiten finden
sie aber eine allgemeine Verbreitung. So z.B. die Jahrhundertwende 16./17. Jahrhundert brachte
erhöhte Spannung zwischen dem Christentum und dem Islam, genauso wie wachsende Auseinandersetzung zwischen der katholischen und der reformierten Kirche. Das alles findet ihren
Ausdruck in der Literatur der damaligen Zeit, z.B. in der Schrift Vom christlichen Ritter oder
Die Rettung gegen Antikrist.
Comenius verwandelt jedoch dieses Ritterbild, vorrangig in den Texten, die den Mitgliedern
seiner eigenen Kirche bestimmten waren. Anstatt des schematisch geschilderten Ritters, der
gegen den äußeren Feind gerichtet ist, verfasst Comenius eine gefühlsame, verwundbare
Menschengestalt dar  im Innern dieses Ritters wohnen das Rationelle neben dem Emotionellen, gegen die Zweifel kämpft er im Gebet an, sein größter Sieg ist die Hingabe in die Fügung
Gottes. Das bisher traditionelle Symbol des Ritters hat menschliches Antlitz bekommen, und
hat dadurch einen einschlägigen Beweis dafür gegeben, welche Gedanken in der verfolgten
und bedrohten Kirche geherrscht haben.
Translation © Milue Juøíèková, 2004
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UÈITEL FRANTIKA PALACKÉHO KAREL JOSEF JURENDE
A JEHO VLASTIVÌDNÁ VYDAVATELSKÁ ÈINNOST
LIBOR MARTINEK
Zabýváme-li se vzájemným vztahem èeské a nìmecké literatury v Èechách, na Moravì a ve
Slezsku, je tøeba otevøenì øíci, e èesko-nìmecké souití a jeho tragický konec patøí minulosti;
jejich reflexe v historickém vìdomí je ovem dùleitou souèástí pøítomnosti. Podle historièky Evy
Hahnové, je se problematikou souití Èechù a Nìmcù zabývá dlouhodobì a pouèenì,1 kritický
diskurs tìchto interetnických vztahù a historických souvislostí musí zahrnovat tøi aspekty:
 snaha o získání poznatkù o minulosti musí brát ohled na moderní vývoj historických vìd
a jejich metodologie;
 protoe obrazy dìjin nevytváøejí jenom historici, ale masové prostøedky, kolní výuka a
zprostøedkované individuální zkuenosti, je tøeba brát ohled i na populární historické obrazy;
 protoe interpretace minulosti tvoøí základní souèást spoleèného vìdomí a politické kultury, je tøeba brát v úvahu i jejich souvislost se zpùsoby vnímání souèasnosti.2
Èeské pøedstavy naich dìjin oscilují mezi koncepcí dìjin èeského státu (celého spoleèenství, které bylo tvùrcem dìjin èeských zemí, resp. Èeskoslovenska) a koncepcí dìjin
èeského národa (výluènì etnicky definované èeské spoleènosti). Nae dìjiny lze ovem
chápat jako dìjiny naeho souití s národy sousedními, èi s ostatními evropskými národy,
zároveò ale i zúenì, jako napø. dìjiny moravské. Moderní dìjepisectví proto ji nenabízí univerzální kodex tzv. národních dìjin.3
S analogickými problémy a otázkami, by v rámci uího spoleèenství, se setkáváme také
u stereotypu národní identity sudetských Nìmcù jako národnostní skupiny. Pøedstava redukující èeské Nìmce na nositele kultury pøed rokem 1918 a utlaèenou národnostní skupinu
po nìm je z hlediska moderního dìjepisectví stejnì neúnosná jako pøedstava o tzv. sudetonìmeckých dìjinách.4 Od poloviny 50. let se proto mezi sudetskými Nìmci v Nìmecku vedou pøe,
zda izolovat sudetonìmecké dìjiny od dìjin èeských zemí. Na jedné stranì jsou zastánci snah
o vytvoøení tzv. sudetonìmeckého dìjepisectví, vykládajícího dìjiny nìmecky mluvících obyvatel èeských zemí jako samostatný historický proces, na druhé stranì zastánci koncepce
zdùrazòující neoddìlitelnost minulosti rùzných skupin obyvatelstva ijících po staletí v jednom
politickém a spoleèenském útvaru, v zemích Koruny èeské. Zastánci druhé koncepce zase argumentují, e dìjiny èeských Nìmcù lze sledovat jako regionální dìjiny v urèitých aspektech,
ale nikoli jako dìjiny vymezitelného národního spoleèenství.5
V naem pøíspìvku usilujeme zohlednit koncepci literárních dìjin urèité oblasti, tedy dìjin
regionálních.
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Jedním z úkolù naeho výzkumného zamìøení je zmapování osobností èeské i tzv. sudetonìmecké literatury z oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku pro Slezskou encyklopedii, která je
pøipravována kolektivem odborníkù pøi Ústavu pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Do sféry výzkumu se tak mj. dostal nìmecký moravský publicista a pedagog
Karl Joseph (Josef) Jurende, jen proslul jako vydavatel vzdìlávacích spisù pro lid v nìmeckém
a také v èeském jazyce. Domnìnka, e vedle nìmeckých lidovýchovných kalendáøù Jurende
vydával také èeské kalendáøe, byla vak v minulosti zpochybnìna. Z tohoto dùvodu se v naem
pøíspìvku zamìøíme i na potvrzení èi vyvrácení zmínìné domnìnky.
Karl Josef Jurende se narodil v Leskovci nad Moravicí (okres Bruntál) 24. dubna 1780.
Obec se nìmecky nazývala Spachendorf. Bedøich Slavík v Písemnictví na Moravském Valasku (1947) se zmiòuje o Karlu Josefu Jurendem v souvislosti s èlánkem Salae na Moravì,
otitìném v Jurendeho kalendáøi Mährischer Wanderer na rok 1811, a jeho rodnou obec nazývá Spachovem.6 Jak uvádí nìmecký badatel Richard Saliger,7 Jurende byl prastrýcem z matèiny
strany jiného významného rodáka z Leskovce  dvorního rady, stavitele a rektora Vysoké
koly technické ve Vídni Dr. Ing. Rudolfa Saligera (1873 Leskovec  1958 Vídeò).8 Jurende se
narodil do rodiny drobného rolníka Floriana Jurendeho (17471785) a Marie Elisabethy Jurendové, rozené Rossmanithové ( 1822). A do svých osmnácti let pracoval v domácím hospodáøství. Jurendeho matka byla (...) bohabojná ena, která ve svém synovi pìstovala zárodky
jeho pozdìjí tvorby, nebo byla »naplnìna« písnìmi, pohádkami a pøíbìhy z pøástevny, jimi
dokázala vzbudit v synovi smysl pro lásku k vlasti. (...) Jako kolák psal divadelní hry, které pak
uvádìl se svými vrstevníky. V odlehlé vesnici se nenael nikdo, kdo by jeho nesporný talent
dále rozvíjel, s výjimkou místního faráøe, jen mu dal k dispozici své knihy.9 Dlouho se vzdìlával jako autodidakt. Pøi mlácení obilí si psal na vrata stodoly poznámky ke studiu. Nauèil se
hrát na vlastnoruènì vyrobené housle. (...) Pøi pasení krav se pouèoval o astronomii z knih
pùjèených na faøe. Astronomie byla jeho oblíbeným vìdním oborem.10 Posléze navtìvoval
nìkolik tøíd gymnázia v Krnovì, kde nebyl jen ákem, ale i vyuèujícím, (...) sbíral pøísloví, která
pak byla v titìné podobì dávána premiantùm jako dárek,11 a v Opavì. Pravdìpodobnì lo
o knihu Gedächtnisbuch. Eine Sammlung interessanter Sittensprüche, Klugheits- und Lebensregeln (Kniha pamìtí. Sbírka zajímavých pøísloví, moudrostí a ivotních pravidel, Opava
1798). Tisk této práce pocházející z jeho studijních let byl bez Jurendeho vìdomí uveøejnìn
jeho uèitelem, jak uvádí Wurzbachùv biografický lexikon z roku 1863 (dále jako Wurzbach).12
Nìmeètí autoøi se rozcházejí v tom, kde byl Jurende zamìstnán po kole. Richard Saliger se
domnívá, e po ukonèení docházky na gymnáziu se Jurende stal nejprve úèetním v rodné obci,
pak notáøským písaøem v Prostìjovì a v Brnì.13 Ve Wurzbachovi se mùeme doèíst, e se Jurende ve vìku osmnácti let stal dozorcem u slezského stavovského nápojového berního úøadu.
Od èervna 1802 byl zamìstnán u berního úøadu pro Brno-venkov a od listopadu 1804 do èervna
1806 v moravskoslezské státní úètárnì.14 Údaje z Wurzbacha, je se týkají Jurendeho profesního pùsobení v Brnì, se pak shodují s údaji èeského historika Jaroslava Pleskota.15
Za brnìnského pobytu se u Jurendeho projevil vliv osvícenství a dále se prohloubila jeho
záliba ve fyzice a astronomii, s nimi se èásteènì seznámil, podnìcován ke studiu astronomem
hejtmanem Knittlmayerem,16 a tato záliba jej neopoutìla po celý ivot: Noci trávil vìtinou
u dalekohledu. Rohovou vì mìstských hradeb v Brnì promìnil ve hvìzdárnu. Mìl univerzální
vìdomosti, které musíme obdivovat. Dr. Absolon, jen nám zpøístupnil souvislé jeskynì Moravského krasu, poctivì pøiznává, e by doel k cíli døíve, kdyby byl sledoval Jurendùv prozøe172

telný pohled.17 Jurende je dokonce autorem nìkolika knih z oblasti astronomie: Der Vorgänger
des Lucifers, das ist: Lichtbringers, oder der grosse äusserst merkwürdige Komet, welcher im
Herbste des Jahres 1811 in der Nordregion des Firmanents erschien. Lieferung von Fragmenten zu einer Kometographie für Nichtastronomen (Pøedchùdce Luciferùv, tj. Svìtlonoùv, nebo
velká, zvlátì zajímavá kometa, která se objevila roku 1811 na severní obloze. Pøíspìvky fragmentù ke kometografii pro neastronomy, Brno 1811) a Hochgesänge. Eine Beilage zum Lucifer oder
Lichtbringer (Zpìvy. Pøíloha k Luciferovi èili Svìtlonoi, Brno 1812).18
V Brnì se zdárnì rozvíjí Jurendeho literární èinnost. Brnìnské noviny, pøedevím Brünner
patriotisches Tageblatt (Brnìnský vlastenecký deník), uveøejòují øadu jeho èlánkù.
Mùeme-li vìøit Fritzi Eichlerovi a Richardu Saligerovi, v Brnì se Jurende dostal do kontaktu s duchovnì tvùrèími kruhy a zde také poznal Marii Walburgu, hrabìnku Truchsess-Zeilovou. Tato vzdìlaná ena a filantropka, která vela do dìjin jako andìl Kunínska, pøijala v roce
1806 Jurendeho jako vychovatele ve výchovném ústavu v Kunínì u Nového Jièína, který
zaloila v roce 1792, kde Jurende po èase pùsobil i jako øeditel. Hrabìnka v mladém pracovitém
mui nala zalíbení, take mu nejen umoòovala vyuívat svou bohatou knihovnu a opatøila i
vechny poadované vìdecké pomùcky, ale Jurende ji také doprovázel na jejích cestách po
výcarsku, jiní Francii a severní Itálii. Ve Stans navtívili Johanna Heinricha Pestalozziho
(17461827), aby poznali jeho výchovný systém, který pak usilovali pøenést do kunínské nadaèní koly. Jurende píe o svých dojmech z cesty ve svém deníku, v nìm jsou obsaeny i
pokyny pro uèitele ve kole, které ji pùsobí zcela modernì. Napøíklad se nemá pouze cvièit
pamì, nevzdìlávat se jen okem a srdcem, ale kola má vychovávat také k povolání; dívky
napøíklad skládaly zkouky z dívèích prací. Avak dùleitìjí byly úspìchy, kterých kola dosahovala v oblasti zemìdìlství. Hrabìnka zakládala vzorové zahrady, na lepí úroveò se dostával chov dobytka.19 Mezi áky koly byl také devítiletý Frantiek Palacký, jeho zde jeho otec
Jiøí Palacký pøivedl o Vánocích v roce 1807.20 F. Palacký zùstal v Kunínì jeden rok a zmínku o
jeho uèiteli nacházíme v Palackého Kadodeníèku ke dni 6. dubna 1823, kdy vzpomíná na
Jurendeho návtìvu Brna, a k 7. dubnu, kdy byl Jurende u nìj po obìdì.21 Nepøíli pøíznivou
charakteristiku osobnosti Palackého v souvislosti s kunínskou kolou podává v roce 1954
zmínìný nìmecký badatel Richard Saliger: Z øady èeských premiantù vynikal èeský historik
Palacký, »otec èeského národa«, který pozdìji vytvoøil falený obraz èeských dìjin, podporoval èeský ovinismus, jen pøinesl pokles èeského národa a k jeho dnení bezmocnosti, avak
u zkouky vynikal pøi otázce o starorakouském patriotismu.22
Úspìchy novátorù nedoly veobecného kladného ohlasu. Zejména vesnický kaplan Turek se pohoroval na dílem hrabìnky a øeditele koly. Pokozování dobrého renomé ústavu
pokraèovalo, i kdy okresní kolní inspektor, dìkan z Nového Jièína, povaoval chod koly za
velmi uspokojivý. Nová revize z konzistoøe v Olomouci byla znièující. kola byla jako ústav,
jen slouí nevzdìlanosti, zavrena, rozputìna a zakázána. Richard Saliger rozvíjí dalí osudy
Jurendeho v ponìkud patetickém duchu takto: Hrabìnka, která byla jako dítì provdána za
vyího dùstojníka, který slouil v Itálii, byla pøitahována láskou ke svému duchovnímu poradci Jurendovi s hlavou Goethovou, jak ho zpodobnil souèasný malíø,23 a chtìla ho k sobì
pøipoutat. To nemohl hrdý mu snést. On, který miloval vyí cíle, by nemìl být víc ne milencem? Uprchl z jejího okolí do staré vlasti, kde celý rok se sebou bojoval, a se rozhodl vrátit se
do Brna a zaèít nový ivot jako svobodný spisovatel.24 Jetì v osvícenském vzdìlávacím
ovzduí kunínské koly Jurende pojal mylenku vydávat vzdìlávací spisy pro lid, a k tomu se
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mu zdála nejvhodnìjí forma kalendáøù. V roce 1809 zaèal proto vydávat kalendáø Mährischer
Wanderer25 (Moravský poutník). Do tohoto kalendáøe na rok 1809 zaøadil mj. svá vlastenecká
ètyøverí Die Aussicht aus der Lissa (Vyhlídka z Lysé). Vlivem cest s hrabìnkou TruchsessZeilovou po Evropì se do kalendáøe dostaly i váleèné události. Ve vydávání kalendáøe na roky
1811 a 1812 pokraèoval prof. Josef Alois Zeman (17801825). A na tomto místì zaèínají zmatky ve
faktografických údajích nìmeckých a èeských historikù týkajících se edic Jurendeho kalendáøù.
Rakouský biografický lexikon z r. 1863 uvádí, e Jurende po odchodu z kunínské koly
v roce 1813 a po návratu do Brna pøevzal sám vydávání Moravského poutníka, který vycházel po nìkolik let pod svým pùvodním názvem, a v roce 1825 se zmìnil na kalendáø pro celou
monarchii pod novým názvem Vaterländischer Pilger im Kaiserstaate Oesterreich (Vlastenecký poutník pro císaøství Rakousko).26 Kdeto Jaroslav Pleskot lakonicky tvrdí: Kdy byl
vzdìlávací ústav v Kunínì v roce 1814 zruen, J. se pøestìhoval opìt do Brna a pokraèoval tu
ve vydávání kalendáøù. Od 1814 vydával opìt Mährischer Wanderer pod názvem Vaterländischer Pilger.27 Rovnì èeský historik Josef Kòourek registruje existenci kalendáøe Vaterländischer Pilger døíve ne v roce 1825, nebo v archivu v Novém Jièínì, kde je uloena èást Jurendeho literární pozùstalosti, se nachází 28 roèníkù tohoto kalendáøe z let 18151858. O roèníku 1825
se Kòourek zmiòuje rovnì v souvislosti s pøibýváním poètu stran v kalendáøích, nebo tento
roèník má ji na 300 stran. O obou kalendáøích Kòourek soudí, e se liily jen názvem a dvojí
název jinak stejného kalendáøe vysvìtluje dùvody èistì obchodními; Mährischer Wanderer
byl urèen pouze pro Moravu a Vaterländischer Pilger i pro jiné kraje Rakouska.28 Naopak
Kòourek uvádí na dvou místech, e Jurende il v Brnì a od r. 1833,29 pøièem po druhé se
odvolává, pokud jde o tento údaj, na starí a u nás vùbec první studii o Jurendovi od Frantika
Táborského z roku 1939.30 Jde vak o zjevný omyl.
Táborský podal obsah roèníkù 1809 a 1813 Jurendových kalendáøù Mährischer Wanderer
a Vaterländischer Pilger. Kòourek pak doplòuje obraz o kalendáøích popisem nìkterých a
v souèasnosti i pro nás zajímavých údajù kalendáøù od roèníku 1816. V novojièínském archivu
se nachází 28 roèníkù kalendáøe Vaterländischer Pilger (18151858), 24 roèníkù kalendáøe Mährischer Wanderer (18091850) a jediný roèník kalendáøe Bauernfreund. Kalendáøe mají encyklopedický charakter a jsou dovreny obsáhlými rejstøíky. K roèníku 1832 je pøipojena 84 stránková Alphabetische Aufstellung von mehr als 5000 namhaften Gelehrten, Schriftstellern,
Philosophen, Dichtern, Künstlern u. s. w. K roèníku 1834 je pøidán 204 stránkový Lexikon der
Münzen, Maasse und Gewichte aller Länder der Erde. Byly dokonce vydány dva samostatné
svazky vìcných rejstøíkù, a to za léta 18091826 a 18271830. Jurendovy kalendáøe byly de
facto svérázným lidovým nauèným slovníkem. Na tehdejí dobu byla taková osvìtová èinnost
skuteèností jistì pozoruhodnou. Kalendáøe se tìily velké oblibì a dosáhly na svou dobu
nevídaného nákladu 6000 kusù. Vaterländischer Pilger vycházel do roku 1827 v Brnì
u Gastla, od roku 1828 u nìho a u Trasslera, od roku 1833 u Gastla a Rohrera a od roku 1836 a
do roku 1848 u Rohrera a od té doby u Sollingera ve Vídni. Kniha mìla netuený úspìch. Anály
rakouské literatury31 hodnotí Jurendeho jako reformátora kalendáøové tvorby s vysvìtlením,
e kalendáø tohoto druhu do té doby neexistoval. Kalendáø se èetl nejen v Rakousku a Nìmecku, ale putoval i do ciziny a pìknì vypravenou knihu bylo mono najít ve výcarsku, Dánsku, Turecku, Rusku, dokonce i v severní Americe (i kdy tam zprvu titìnou na sacím papíøe,
teprve od roku 1843 kalendáø vychází na bílém strojovém papíøe).32
Nejdùleitìjí partií Kòourkovy statì je vak polemika s Táborským ohlednì skuteènosti,
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e Jurende svùj kalendáø vydával i èesky. Táborský vak pøiznává, e tento kalendáø nenalezl
ani v praských knihovnách,33 ani v ádné bibliografii.34 Jediná zmínka o nìm pochází z Ottova
slovníku nauèného, kde se v Jurendeho hesle objevuje zmínka o vydávání Vlasteneckého
poutníka od roku 1825.35 Autor hesla36 není uveden. Kòourek se proto logicky ptá, odkud
o nìm vìdìl, a dodává, e v Jurendovì rukopisné pozùstalosti nenalezl pozitivních stop po
úmyslu vydat nìjaký èeský kalendáø, aèkoli ten mìl vycházet od roku 1833. K nìkterým roèníkùm kalendáøe byly pøipojovány reklamní slogany nìmeckých a èeských knih vydávaných
Gastlem, mezi nimi je nìkolikrát napø. èeský kalendáø Rozumný rolník. Reklama na záhadného
Vlasteneckého Poutníka zde opìt není zveøejnìna.
Od Táborského tvrzení se pak nelií ani jiní badatelé. Najdeme je v Jurendeho hesle z pera
Jaromíra Pleskota: Vedle nìm. kalendáøù J. vydával od 1829 a do 1833 také èes. s názvem
Vlastenecký poutník.37 Objevuje se i v Jurendeho hesle otitìném v Biografickém slovníku
irího Ostravska (1983), kde se dokonce doèteme, e k tomuto zásadnímu rozhodnutí dospìl
údajnì pod vlivem F. Palackého.38
Ve vydávání èeského Vlasteneckého poutníka pokraèoval syn Václava Matìje Krameria 
Václav Rodomil Kramerius (17921861). Mìlo to být v období let 18281833, jak se doèítáme
v Masarykovì slovníku nauèném.39 V hesle se toti hovoøí o tøech kalendáøích vydávaných
V. R. Krameriem v této dobì (Vlastenecký poutník, Domovní pøítel, Vìrný spoleèník). Do roku
1833 øídil vydávání kalendáøù Jurende sám,40 pak pøedal redakci svému dosavadnímu spolupracovníkovi Janu Ohéralovi (18121868), tedy ve stejném roce, v nìm podle Táborského mìl
zaèít vycházet èeský Vlastenecký poutník.
V roce 1835 a 1836 jsou v redakèním prohláení podepsáni jetì oba  Jurende i Ohéral, od
roku 1839 u jen Ohéral sám. Avak ani tehdy, ani po Jurendovì smrti (10. ledna 1842 v Brnì)
zakladatelovo jméno nemizí z názvu kalendáøe. Josef Kòourek se pozastavuje nad tím, e
v kalendáøi nenalézáme ani struèný nekrolog. Mohlo snad jít o obavu, e ètenáøi nebudou mít
dùvìru k novému redaktorovi nebo mohlo snad jít i o výslovné pøání umírajícího. Kòourek
rovnì uvádí, e od roku 1856 byl Wanderer  Pilger vydáván ve Vídni Andr. Schumacherem
a zanikl snad brzy po roce 1858, co je poslední roèník v novojièínském archivu. Svùj celkový ráz,
vtisknutý zakladatelem, kalendáø neztratil ani pod jinými redakcemi. Spíe získal lepí tiskárnou a
vìtím poètem ilustrací.41 Naopak ve Wurzbachovi nacházíme tvrzení, e v roce 1848 pøeel kalendáøový tisk i nakladatelství na Sollingera ve Vídni a od té doby zaèíná jeho úpadek: jetì nìkolik let
vycházel, ale doba encyklopedismu, kterou zastupoval tento kalendáø v dokonalé, i kdy svébytné
formì, byla v Rakousku pryè. Gubitz a Nieritz v Nìmecku s úspìchem vyvolali v ivot tzv. lidové
kalendáøe a nali napodobitele ve vech místech v Rakousku. Jurendeho kalendáøe Wanderer 
Pilger, pokud se vydavatel nemýlí, pøestaly vycházet svým 48. roèníkem v roce 1859.42
Vnést svìtlo do mnohdy nejasných údajù o jednotlivých Jurendeho edièních poèinech se
pokusil zejména Josef Kòourek výzkumem v novojièínském archivu. Situaci komplikuje neúplnost jednotlivých øad Jurendeho kalendáøù v naich knihovnách nebo archivech a také to, e
v první polovinì 19. století nebyly kalendáøe opatøovány podrobnou tiráí jako dnes. Jisté
konkrétnìjí informace by mohly pøinést úèetní knihy vydavatelù, pokud jsou vùbec zachyceny v archivech. Nìkteré roèníky èeského Vlasteneckého poutníka jsou deponovány ve Státní
vìdecké knihovnì v Olomouci, ovem  jak uvádìjí záznamy v hlavním katalogu  pouze roèníky 44 (z roku 1912) a roèník 45 (z roku 1913). Od roku 1913 (roèník 45) pak vycházel Velký
vlastenecký poutník. Posledním zde dostupným svazkem je roèník 66 (z roku 1934). Existenci
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èeského Vlasteneckého poutníka se mi tedy nepodaøilo potvrdit tím zpùsobem, e bych jej
spatøil ad oculos a prameny, s nimi jsem se seznámil, se v tomto ohledu rozcházejí.
Jurende vydával kromì zmínìných kalendáøù také èasopis Redlicher Verkünder. Archiv des
Mannigfaltigen und Interessanten aus dem Reiche des Angenehmen, Nützlichen und Schönen
(Spravedlivý zvìstovatel. Archiv rozmanitého a zajímavého z øíe pøíjemného, uiteèného a krásného, Brno 1813 a 1814, vylo 18 seitù ve 3 svazcích). Od zaèátku roku 1815 vydával v Brnì
nìmecký vlastivìdný èasopis Moravia43 (vylo 8 seitù). Ze 70 archù je plných 36 vìnováno
moravské vlastivìdì. O nìkterých pro nás dùleitìjích èláncích, které zde byly otitìny, se
zmiòuje J. Pleskot.44 Èasopis pøestal vycházet pro nedostatek zájemcù a pod dojmem neèekaného
váleèného roku 1815, kdy Napoleon uprchl z Elby a znovu se objevil v Evropì. Ostatnì Napoleonem se Jurende zabývá v èasopise Zeichen der Zeit45 (Znamení doby, vyly 3 seity, Brno
1814), který byl íøen v 8000 exempláøích, pøièem první seit si vyádal 3, druhý 2 náklady. Podle
nìmeckého badatele Rudolfa Hemmerleho se pozdìji nali pokraèovatelé Jurendeho edièní èinnosti, a tak Moravia opìt vycházela (v letech 18381848 a 18771882).46 Tý badatel uvádí, e
Vlastenecký poutník vycházel v letech 18291833 rovnì v èeském pøekladu. Z dalích Jurendeho dìl zmiòuje jetì Der Troppauer Kreis (1814), Mährens Heil- und Mineralquellen (1815), Lexikon der Münzen, Maasse und Gewichte aller Länder der Erde, Beil. zu: Vaterländ. Pilger, 1833.
Hemmerle se zároveò zmiòuje o tom, e studijní knihovna v Olomouci vlastní 55 Jurendeho dìl.
Dále to byl Der Bauernfreund oder Pflugkalender47 (Pøítel rolníka nebo kalendáø pluhu) 
hospodáøský a lidový kalendáø pro rok 1815 (Brno). Vyel jen tento první roèník. Jurendeho
Beiträge zum Idiotikon des Gesenkes (Pøíspìvky k náøeèí Jeseníkù) jsou poèátkem náøeèního bádání v oblasti.
Vdy, kdy Jurende zvládl svùj roèní úkol a kalendáøe ly do tisku, cestoval do své rodné
obce, kde u sestry v dolním mlýnì proíval dny odpoèinku a poitku z domovské pøírody.
Nebyl vak lhostejný k událostem ve svém regionu. Kdy zde øádila cholera, zapøísahal lichtentejnského komoøího von Blumenwitze v Krnovì, aby zajistil pomoc. On sám posílal oetøovatele z Brna a uspoøádal sbírku obilí a jiných potravin pro potøebné. Kdy mìl být zbourán dùm
rodièù, koupil jej, aèkoliv nemìl dìdicù, nebo zùstal svobodný.48
Vrcholem Jurendeho ivota byla úèast na kongresu uèencù ve vídeòském Hofburgu, kde se
osobnì seznámil s øadou osobností své doby, které do té doby znal jenom z knih.49 Christian
d´Elvert nazval Jurendeho dokonce otcem moravské vlastivìdy a národopisu.50
Jurende sám, jak jsme ji uvedli, il v Brnì v soukromí a od roku 1833 se vzdal vekeré
èinnosti. Zemøel tam ve vìku 63 let. Na jeho náhrobku v Brnì se nachází nápis, který sám sloil:
Heil uns! Uns winkt die Heimat in der Ferne, nur Staub empfängt den Staub, den Geist erwarten Sterne! (Zdar nám! Nás volá vlast v dál, jen prach pøijme prach, Ducha èekají hvìzdy!).
Karl Josef Jurende se doèkal uznání od Spoleènosti na podporu zemìdìlství ve Vídni a
v Kraòsku. Vlastenecko-hospodáøská spoleènost v Praze, Vlastenecká spoleènost ve Vratislavi a Pøírodovìdná spoleènost v Halle ho pøijaly za svého èlena.
Na pøíkladu K. J. Jurendeho lze pozorovat, e na Moravì a ve Slezsku se vyskytly osobnosti, jejich èinnost nemìla úzce nacionální, ale nadnárodní povahu. Jurendeho ivotní osudy byly
silnì ovlivnìny spoluprací také s Èechy, tedy s etnikem, s ním sdílel svou malou vlast51 
oblast mezi Bruntálem a Horním Beneovem, ale i svou irí vlast  nejprve Slezsko, pak severní
a pozdìji jiní Moravu, jako souèásti v té dobì daleko irího nadnárodního spoleèenství
národù a národností Rakouského císaøství.
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PALACKYS TEACHER KAREL JOSEF JURENDE
AS A NATIONAL HISTORIAN AND PUBLISHER
Summary
The paper deals with Karel Josef Jurende, a native of town Leskovec nad Moravicí. He was
a notable reformer of Moravian calendars that were intend for wide circle of readres. Having
been a founder and an editor of calendars Mährischer Wanderer and Vaterlaändischer Pilger,
he was influenced by the Enlightenment and by encyclopedism. He was an educator and he
became the headmaster of the school founded by countess Thruchsess-Zeil in Moravian town
Kunín. His educational methods were influenced by the thoughts of Swiss pedagogue Johann
Heinrich Pestalozzi. For one year he was teaching Frantiek Palacký, later he still kept in touch
with him. The author of the paper also refutes the hypothesis passed on in Czech and German
specialized literature, according to that Jurende was not the editor of the calendars written in
Czech language.
Translation © Daniel Staník, 2004
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OLOMOUCKÝ BELETRISTICKÝ ÈASOPIS KOLEDA (18761881)
PETR HORA
V roce 1876 zaèal v Olomouci vycházet beletristický èasopis Koleda s podtitulem Ètení pro
ná lid.1 Ve své dobì patøil mezi dvacítku periodik vydávaných na Moravì v èeském jazyce.
Význam Koledy spoèívá pøedevím ve skuteènosti, e byla jediným èasopisem literárním, tøebae umìlecká úroveò publikovaných pøíspìvkù pøekraèovala hranice dobového prùmìru jen
výjimeènì.
Dá se pøedpokládat, e název Koleda byl pøevzat podle stejnojmenného kalendáøe, vydávaného v letech 18511858 organizací vlastencù a spisovatelù na Moravì, Moravskou národní
jednotou svatých Cyrila a Metodìje. Tento kalendáø mìl dobrou úroveò  obsahoval mimo jiné
pøíspìvky Boeny Nìmcové, Prokopa Chocholouka, Jana Helceleta a Ignáce Jana Hanue.
Vznik Koledy v Olomouci nebyl náhodný. Ve mìstì s kulturními, kolskými a vìdeckými
tradicemi, pøitom vak s vìtinou nìmeckého obyvatelstva, se po pádu Bachova absolutismu
v prùbìhu 60. let XIX. století zaèal intenzivnìji rozvíjet èeský národní ivot. V roce 1867 zde
bylo zøízeno státní Slovanské gymnázium, v roce 1873 èeská obecná kola jako soukromý ústav
Matice kolské, roku 1876 rolnická kola v nedalekém Hradisku. Roku 1872 byl zaloen èeský
ochotnický divadelní soubor a v roce 1880 proslulý pìvecký spolek erotín, které tvoøily
národnostní protiváhu spolkùm nìmeckým, podobnì jako Sokol, zaloený roku 1869. Mnohostrannou kulturnì vzdìlávací èinnost rozvíjel Slovanský ètenáøský spolek (1862), pøejmenovaný poèátkem 70. let na Obèanskou besedu.
Pro vydávání novin a èasopisù pøedstavoval pøíznivou základnu dynamicky se rozvíjející
olomoucký polygrafický prùmysl. Koleda mìla své pøedchùdce jednak ve Hvìzdì (18591964),
redigované profesorem Václavem irovnickým (18181880), jednak bezprostøednì v Besedì,
pøílohy pokrokáøského Naince v letech 18721875.2 Èetí bohoslovci z teologické fakulty se
pokusili v letech 18681870 obnovit èasopis Cyril a Method, jeho vydávání vak bylo brzy
arcibiskupským zákazem zastaveno. Podle Neporových Dìjin Olomouce3 vydávali své literární èasopisy (Musa, Fialka, Háj) krátkodobì i studenti Slovanského gymnázia, kteøí v nich
otiskovali své prvotiny.
Koleda vycházela v letech 18761881, a to tøikrát mìsíènì. Literatura4 bìnì uvádí jako
jejího zakladatele vlastivìdného pracovníka a literáta, profesora Slovanského gymnázia Jana
Havelku. Frantiek Bílý v Lidové èítance moravské5 sdìluje, e Koledu zaloil Havelka spolu
s øeditelem gymnázia Janem Evangelistou Kosinou s úmyslem vytvoøit rodinný a vlastenecký,
slovansky zamìøený list. Èasopis sám ani jeho literární archiv vak toto tvrzení s urèitostí
nepotvrzuje. Pouze redakce se na pøispìvatele obrací se ádostí v è. 14 (1877), aby své pøíspìvky zasílali Havelkovi na adresu Na Hradì 1.
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Je-li mono pøijmout tvrzení, e Havelka Koledu zaloil, pak je tøeba øíci, e hlavní osobností
po celou dobu existence èasopisu byl Frantiek Bayer (18531925), uèitel matièní obecné
koly v Olomouci a od záøí 1878 uèitel mìanské koly v Hlinsku v Èechách. Bayer pøispíval
do Koledy u od jejího 1. èísla a podílel se na jejím redigování u od I. roèníku.6 Nìkolik mìsícù
øídil Koledu jetì na dálku (poèínaje IV. roèníkem 1879; spolu s Josefem Veèeøou), dne 1. bøezna
1879 se vak po tøíletém pùsobení redakce vzdal. Bayer se narodil roku 1853 v Ronovì pod
Radhotìm. Studoval v Pøíboøe a v Olomouci, roku 1874 zaèal pùsobit jako výpomocný uèitel
v Ronovì a hned roku následujícího pøijal místo uèitele matièní obecné koly v Olomouci, kde
setrval tøi roky, ne pøeel na mìanskou kolu v Hlinsku (1878), ve Viganticích u Ronova
pod Radhotìm (18801881), v Jeøínì u Velkého Meziøíèí (od roku 1881) a nakonec v Pøerovì
(od roku 1886). Roku 1882 zaloil a pak ètyøi roky redigoval Moravskou bibliotéku, která vycházela ve Valaském Meziøíèí. Od roku 1889 vydával Bayerovu Moravskou knihovnu pro ná lid.
Jeho snaha o zvýení vzdìlanosti èeských lidových vrstev na Moravì se ubírala i cestou
èinnosti organizátorské, jmenovitì v zakládání obecních knihoven. Rozhodující èást své literární tvorby vìnoval Bayer valaskému regionu: Radho, sbírka valaských básní (1874), Valaské pohádky (1874), Ronov (1878). Pro Rankùv slovník sebral na 10 000 valaských idiomù
a lexikografických frází. Z èinnosti v redakci Komenského vzely jeho Struèné ivotopisy
moravských a slezských uèitelù a první souborné vydání spisù J. A. Komenského. Redaktorem Koledy se Bayer stal ve svých tøiadvaceti letech a tato èinnost stála na poèátku jeho
literární dráhy. V dobì, kdy øídil Koledu, pøipravoval dìjiny èeské literatury, které vydal v
Olomouci pod titulem Struèné dìjiny literatury èeské (1878).
Jako redaktor Koledy se Bayer snail o dosaení co nejvyí umìlecké úrovnì listu. Je to
patrno z jeho dochované korespondence s pøedními spisovateli, na které se obracel s ádostmi
o ivotopisné údaje pro své pøipravované dìjiny èeské literatury, avak s sebou ádal i o
pøíspìvky do èasopisu. Bayer také ve II. a III. roèníku Koledy na pøedních místech uvádìl
seznamy významných spolupracovníkù, z nich vak nìkteøí zùstali jen u pøíslibu spolupráce.
Po Bayerovì odchodu pokraèoval v redigování Koledy Josef Veèeøa (18561883), autor
povídek situovaných do brnìnského okolí, ovlivnìný dílem Vítìzslava Hálka a I. S. Turgenìva, který vak èasopis vedl jen do listopadu 1879, kdy se stal redaktorem olomouckého Naince. Od 10. listopadu 1879 do konce roku 1880 vycházela Koleda støídavì v Brnì a v Olomouci.
V Brnì ji redigovali Jaroslav Tichý (vlastním jménem Frantiek Rypáèek; 18531917) a Frantiek Vymazal (18411917), v Olomouci pak Rudolf Vacek. Tichý publikoval v Koledì zvl. literární kritiky. Frantiek Vymazal, charakterizovaný jako podivín v literatuøe i v osobním ivotì,7 je
znám pøedevím z èinnosti v redakci Moravské orlice a jako autor èetných jazykových uèebnic
snadno a rychle. Podrobnìjí údaje o Rudolfu Vackovi se nedochovaly
Poslední roèník Koledy vycházel u opìt celý v Olomouci. Jetì do konce bøezna 1881 byl
redigován Vymazalem, avak od dubna do záøí (poslední èíslo vylo 1. øíjna 1881) ji øídil opìt
Rudolf Vacek.
Skuteènost, e Koleda byla déle ne rok vydávána na dvou místech, naznaèuje hospodáøské potíe vydavatelù. Nebyl to koneènì ojedinìlý pøípad, kdy v XIX. století po pomìrnì
krátké existenci zanikl èeský èasopis, zrozený a u z národního, odborného èi stranického
zápalu, avak nedostateènì podloený finanèními prostøedky. V Koledì to potvrzují i èetné
výzvy administrace, aby ètenáøi uhradili pøedplatné a podpoøili tak vydávání listu. Majitelé a
nakladatelé  po vìtinu doby to byl olomoucký V. Votl  vydreli vydávat Koledu necelých
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est let. O pøíèinách zániku Koledy hovoøí jasnì její poslední èíslo. Uvádí se zde, e za est let
obnáí ztráta pøes ètyøi tisíce zlatých a e na zániku má vinu úskalí obecné nepøíznì a nevímavosti, dále pak to, e urnalistika nae chovala se ke Koledì chladnì, odmítavì, ba a nepøátelsky. Povzdech nad poklesem národního a vlasteneckého cítìní, e Moravané nechávají
jediný svùj èasopis beletristický zahynout, je ovem nutno brát v úvahu s vìdomím, e
úroveò èasopisu nerostla, nýbr trvale klesala, a e jeho obsah byl pomìrnì chudý.
Zánikem Koledy a skoro v souèasné dobì pøeloením odborného èasopisu Komenský
z Olomouce do Pøerova pøestala být Olomouc vedoucím centrem literárního ivota na Moravì.8 Po
zániku Koledy zaloil nový èasopis podobného poslání Jan Hudec (18561940), básník a pøekladatel z jihoslovanských literatur.9 Také jeho Zora vak rovnì z finanèních dùvodù zakrátko zanikla.
Autorské zázemí Koledy tvoøili vedle olomouckých profesorù, kteøí vak publikovali vesmìs anonymnì, take zjistit po desetiletích jejich autorství je velmi nesnadné, zvlátì pøispìvatelé z øad moravských autorù, sdruených kolem almanachu Zora (I. roèník 1876, II. roèník
1877), který mìl být moravskou obdobou èeského almanachu Ruch (1868) a který byl pøíznivì
pøijat jako poèátek nového literárního jara na Moravì. Z autorù Zory pøispívali do Koledy napø.
Leandr Èech, Vítìzslav Houdek, Jan Hudec, Josef Klvaòa (Brádelský), Jan Neèas, Frantiek
Jaroslav Rypáèek (Jaroslav Tichý), Fr. Táborský (Frantiek Hostivít), Jan Herben (Hn., Hn. J.),
Frantiek Vrána. Redaktoøi Koledy sice neustále usilovali i o pøíspìvky pøedních reprezentantù
národní literatury, avak tyto jejich snahy doly jen èásteèného úspìchu.
Koleda se jako jediný beletristický èasopis své doby na Moravì chtìla stát iniciátorkou
èeského národního cítìní v irokých lidových vrstvách èeského obyvatelstva na Moravì a
zároveò orgánem, který by podporoval rozvoj èeské tvùrèí inteligence na Moravì a poskytoval
jí tvùrèí pøíleitosti. Vlastenecké  a jak bylo pro Moravu toho období pøíznaèné  i slovanské
zamìøení Koledy se projevovalo i na obsahu èasopisu, který mùeme rozdìlit do pìti èástí:
poezie pùvodní, poezie pøeloená (vìtinou ze slovanských jazykù), podobné dva okruhy
pøedstavovaly práce prozaické, a koneènì rozmanité drobné zprávy, vèetnì literárních recenzí.
Ve IV. roèníku doplòovala kadé èíslo osmistránková pøíloha obsahující recenze, zprávy, kritiky,
informace, inzeráty, jí redakce zamýlela èasopis obohatit, ale ji musela hned v následujícím
roèníku z nedostatku finanèních prostøedkù zastavit.
Dùvody, které vedly k zaloení Koledy, jsou nejnázornìji formulovány v úvaze Co pøekáí
národnímu zdaru na Moravì, pocházející pravdìpodobnì z pera Frantika Bayera.10 Pøíèinu
toho, e u nás na Moravì zvlátì vìci nae národní nikterak nepokroèily, ba naopak stojí na
tém místì, nelezou-li zcela rakem zpìt, vidí ve skuteènosti, e nemáme na celinké Moravì
svého støedu, své stovìaté matièky Prahy, dále v tom, e na Moravì není ani jedno èeské
divadlo, a koneènì v tom, e obecní samospráva je omezenìjí ne v Èechách.11 I to padá na
váhu, e povaha Èecha moravského vùbec jest mnohem nehybnìjí, ústupnìjí neli bratra
Èecha rázného, bujarého, veleèilého. To potvrzovalo i zjitìní, e v Èechách vycházelo v roce
1876 celkem 153 èeských èasopisù, zatímco na Moravì pouze 20, z toho est v Olomouci.
Nìkteré roèníky Koledy obsahovaly v prvních èíslech programová prohláení. Ve II. roèníku se vyhlaovalo za poslání Koledy vzdìlávání a zulechování moravského lidu, pøedevím
pak posilování národní hrdosti a pøispívání k vzájemnému poznávání a posilování bratrských
vztahù mezi slovanskými národy. Koleda se proto hlásila k podpoøe národního písemnictví,
pøináela ukázky ze slovanských literatur a zároveò pøístupnou formou seznamovala ètenáøe
s pøírodními vìdami a dìjinami Moravy.
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Bayerovo pojetí je mono doplnit i drobnými oznámeními z redakèní listárny, napø. e nebudou pøijímány delí lyrické básnì, které nemají lidoví ètenáøi v oblibì.12 V I. roèníku redakce
ujiuje, e veliké výkvìty novovìké nemravnosti, rozervanosti, nezralosti a blasfemie zachovalý lid ná moravský libovati si nebude nikdy.13 Pragmaticky pojaté vlastenecko-výchovné poslání Koledy zaznívá z odpovìdi H. Krchovi: Nález a Zradu odloil jsem, jeliko
nechvalno odkrývati slabou stránku naich dávných kníat.14 V 9. èísle I. roèníku jsou zvlátì
vyadovány pøíspìvky, popisující moravské národopisné zvlátnosti (kroje, povahy, zvyky,
povìsti), dokud morovým dechem moderní kultury vechny èarokrásné kvìty národního
ducha naeho nezvadnou docela. Je vak tøeba uvést, e jediným rozsáhlým èlánkem na toto
téma v Koledì se nakonec staly Bayerovy Povìry a zvyky z Ronovska.
Koleda zaujímala neutrální postoj ve vztahu k Jaroslavu Vrchlickému a vùbec lumírovské
kole. Z uvedených dùvodù lze také Koledì jen tìko vytýkat jednoznaènì odmítavý postoj
proti emberovi za jeho nekompromisní protirukopisný postoj. II. roèník ukazoval zvýený
zájem o Balkán (doba rusko-turecké války 1877). Do Koledy se vloudil i soudobý antisemitismus, motivovaný vak do znaèné míry národnostními zøeteli, jako i nacionalismus. idé jsou
povaováni za nepøátelský, nebo germanizaèní ivel, a kritika pìveckého koncertu ve prospìch Slovanského gymnázia; odmítavá proto, e na nìm zaznìla i jedna píseò Roberta Schumanna.15
Nová redakce Koledy prohlásila za svùj cíl pøedevím posílení èeské inteligence na Moravì. Hovoøí o tom, e na Moravì existuje malý hlouèek inteligence a e není moné, aby tak
chabý a bezmocný vùdce dovedl dáti smìr. Soudobá èeská inteligence na Moravì je pak
obklopena cizími a nepøátelskými ivly a vìtina z ní je svým bojem unavena, odnikud posily
nedostávajíc lhostejní po delím èase ke vemu tomu, co døíve jí bylo svato a nedotknutelno.
Jedinì silná inteligence, tvrdí redakèní úvodník, mùe organizovat a tvoøit ivot skuteènì
národní.
Pøedsevzetí, vyhláené v úvodu V. roèníku, podávat populární krátké obrazy a charakteristiky z èeských dìjin, doplòuje konstatování: Toho pak veho docíliti doufáme vemi duevními plody, je zákonùm estetickým a vìdeckým neodporuèují, je vak proniknuty jsou duchem
vpravdì èeským a slovanským a na ten èas stravitelny jsou; ve ostatní pokládáme za pøedèasný luxus.
V prùbìhu vydávání V. roèníku utrpìla redakce Koledy ztrátu, kdy 22. bøezna zemøel náhle
její èlen Hynek Babièka (18551880), absolvent olomouckého gymnázia a posluchaè práv, který
u v té dobì se vypracoval na znalce ruské literatury a do Koledy psal pod znaèkou h  a
literární a hudební kritiky. Hynek Babièka bývá povaován za pøedchùdce tzv. moravské kritiky,
zaujímající názorový støed mezi hledisky Osvìty a Lumíra.
Jaký byl obsah Koledy podle výe zmínìného tematického rozdìlení?
Pùvodní poezii zastupovaly rozlièné tematické okruhy, mezi nimi nejvýraznìji vystupovala
drobná intimní lyrika, vìtinou zaèínajících autorù, lyrika pøírodní, básnì vlastenecké a historické.
Z autorù intimní a pøírodní lyriky je nutno uvést Irmu Geisslovou (18551914) a básníky
tradiènì uvádìné jako epigony Vrchlického, toti Karla Kuèeru (18541925); básnì Dumka,
Bøeètan, Zimní píseò), Frantika Kvapila (18851925) s jemnou erotickou lyrikou (V slunné
záøi, ukázky ze sbírky Tøi struny) a Augusta Eugena Muíka (18591925) s jeho elegicky
ponurou tvorbou (Veèernice, Nevìsta).
Z lumírovcù, pøiklánìjících se pojetím poezie k realismu, se sluí uvést Josefa Jakubce
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(18581889), na jeho vesnických idylách (z cyklu Pod naí horou, V podlesí) jsou patrny
vlivy poezie Hálkovy, podobnì jako ve tvorbì profesora pøerovského gymnázia Hynka V.
Krcha (Louèení se Rostislava). Karel Leger (18591934 )16, v Koledì zastoupený ve IV. roèníku, se pøedstavil elegickou lyrikou, básnickou povídkou (napø. báseò z ruského bájesloví
Alea, náladové líèení pøedveèera lipanské bitvy Prokop Holý) a verovaným vesnickým
románem. Frantiek Chalupa (18571890), na kterého pùsobila tradice lidové poezie, publikoval v Koledì poému Èechové pod Øípem a biblickou baladu První hrob.
Nejvýraznìjím autorem z této skupiny (a také v Koledì nejhojnìji zastoupeným) je Frantiek Táborský (18581940), píící i pod pseudonymem Frantiek Hostivít. Typický moravský
autor, rodák z Bystøice pod Hostýnem, byl Vrchlickým ovlivnìn pøedevím ve svých vlastenecky naladìných ódách (Povzbuzení ke zpìvu, kde Táborský mylenkovì spojuje Hostýn,
Tatary a Slovanstvo, U hrobu Kollárova, Návtìva v Øeznì); jeho pøírodní lyrika je inspirována návtìvou Tater a vztahem k Valasku.
Pod vlivem Svatopluka Èecha zrál lyrik Emanuel Miøiovský (18461911). K Sládkovì kole
je z autorù Koledy øazen Josef Kalus (18551935), tkadlec, básník samouk, srostlý s Valaskem.
Jeho poezie je prostá, idylizující, opìvující valaský lid a pøírodu (Beskydám aj.).
Mezi lyrikou Sládkovou a Heydukovou stojí básnická tvorba Sládkova literárního odpùrce
ve sporech o lum írovce Rudolfa Pokorného (18531887). Jeho básnì jsou komponovány v
duchu lidové poezie. Kromì náladových básní a elegie nad úmrtím Prokopa Chocholouka
vyla v Koledì jeho Duma na Vítkovì.
V básních mladého Jana Herbena (18571936) vyniklo pøedevím jeho slovanské cítìní.
Téma Maruly èerpá z boje jiních Slovanù proti Turkùm, podobnì Z Balkánu a Balkánské
písnì jsou ohlasy rusko- turecké války z roku 1877. K historii Polabských Slovanù se vztahuje
Niklotova smrt. Ruskými bylinami je ovlivnìna epická poezie Josefa Klvani (pseud. Brádelský; 18571919); v Koledì je otitìna i jeho známá báseò Bradle.
Z ostatní poezie stojí za pøipomenutí satirické básnì a bajky Jana Neèase (18491919),
pøekladatele z poltiny a autora literatury pro dìti. Jiljí V. Jahn (18381902), známý pøírodovìdec a popularizátor, vydal v Koledì nìkolik básní s pøírodní a vlasteneckou tematikou.
Ve snaze podporovat vlasteneckou a slovanskou poezii Koleda otiskla i øadu básní umìlecky zcela podøadných. Od pøedních èeských básníkù se v Koledì vedle poezie Heydukovy
objevuje i Pohádka K. V. Raise a Sen husitky od Eliky Krásnohorské.
Poezie pøeloená odpovídá slavjanofilské koncepci èasopisu. A na malé výjimky jde o pøeklady z poezie ruské, jihoslovanské a pøedevím polské. V prvních roènících zaujímají výrazné
místo pøeklady lidové poezie maloruské (J. Klvaòa), bosenské (Ed. ara), bulharské (J. Wagner, J. Skalecký) a chorvatské (J. Dunovský).
Na poèetnosti pøekladù z poltiny mají hlavní zásluhu Ferdinand Holinka a Frantiek Chalupa. Holinka, který v letech 18761896 vydal pøes dvì stì pøekladù, uvedl do Koledy W.
Gawalowicze, Z. Krasiñského, J. I. Kraszewského, T. Lenartowicze aj. Chalupa pøeloil básnì
W. Belzy, St. Garczyñského, St. Grudziñského, L. Kondratowicze, St. Witwického a A. Mickiewicze. Jan Hudec, vydavatel Almanachu èeské omladiny, který proslul pøedevím jako
znalec a propagátor literatury jihoslovanské, pøeloil pro Koledu z poltiny básnì K. Brzozowského, M. Konopnické, T. Lenartowicze a W. Syrokom³y. Emanuel Zítek (18561934), který
v Koledì otiskoval vlastní poezii, pøeloil Mohylu na hranicích sibiøských Stanis³ava Garczyñského. Ruskou a ukrajinskou poezii pøekládali kromì Klvani (Taras evèenko) a Holinky
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(A. Bìlilovskij) také Jan Dunovský (18491925), autor spisu ena v písni slovanské,17 dále
Jaroslav Hrubý (vere F. J. Tjutèeva a M. Minského) a pod pseudonymem Jaroslav Lipenský
jetì Antonín Pøibyl, absolvent olomouckého bohosloví, který pùsobil na Valasku.
Jihoslovanská poezie byla doménou Jana Hudce: srbská (L. Nenadoviæ), chorvatská (A.
enoa, P. Preradoviæ), slovinská (B. Miran) a Romualda Rakovce.
Pùvodní povídková a novelistická literatura pøedstavuje v Koledì vesmìs jen prùmìrnou
literární produkci a stojí níe ne publikovaná poezie. Zatímco v prvních dvou roènících jsou
silnì zastoupeny ánry lidové slovesnosti, pøedevím pohádka a povìst,18 v celkovém obsahu
Koledy pøevaují povídky a novely z venkovského ivota s tematikou milostnou a národopisnou a pøíbìhy historické.19
Z pøedních èeských beletristù pøispìli Václav Bene Tøebízský (Kolednice), Jan Herben
(náladovým pøíbìhem Student je loterie), Frantiek Herites (Kudlièkáø), Ignát Herrmann (ivot v kolovrátku, Manelé), Alois Jirásek (Zámecký hejtman) a Karolina Svìtlá (Teta Vavøincová). Tøemi drobnými venkovskými prózami se pøedstavil ¼udevít V. Rízner (18491913), autor
Bibliografie písemnictví slovenského.20
V Koledì je mezi prozaiky nejèastìji zastoupena moravská povídkáøka Frantika StráneckáKörschnerová (18391888), nejprve pohádkami, pak povídkami z brnìnského venkova a jiní
Moravy (Z naich hor, Pota, Klárka, Bílý kabát, Baruka, Prostonárodní lék). Její povídky
projevují citlivost, humanismus a autorèin národopisný zájem. Jejich umìlecká hodnota vak
není nijak vysoká. Obracejí se spíe ke konzervativním hodnotám venkovského ivota i èásti
venkovské populace.
Mezi moravské novelisty patøí i Otokar Bystøina (vl. jm. Ferdinand Dostál; 18611931),
známý hlavnì svými humoristickými drobnokresbami. V VI. roèníku Koledy jsou jeho povídky
Z malé stanice a Na lesní samotì. Dvìma vesnickými prózami se v Koledì pøedstavil i redaktor
Veèeøa (Toník a Lidka, Èetí bratøi).
Z enských autorek jsou vedle Stránecké, D. Hanuové a I. Geisslové v Koledì zastoupeny
jetì Berta Mühlsteinová (18471887), Sofie Podlipská (18331897) a Vìnceslava Luická (1835
1920), pisatelky románového ètení pro eny a sentimentálních povídek o lásce. Podobným
enským ètením byly i naivnì erotické prózy Edvarda Jelínka (18551897), jako napø. historická
humoreska Kvìtinka Potentejnská (II). Jelínkovou doménou byly cestopisy, historické pøíbìhy a pøedevím velmi agilní propagace èesko-polské vzájemnosti.
K zábavné a konvenèní literatuøe patøí i povídky Èeòka Kalandry (18481928), jako Nehody
pana kasíra (III) èi novela Zmaøená rùe (VI). Otakar Mokrý (18541899), vodòanský notáø, pøítel
Heritesùv a Zeyerùv, urnalista, autor cestopisných prací a autor nìkolika sbírek pøírodní lyriky,
spojil své autorské zájmy ve spoleèenském románku situovaném do Alp Pod lavinami (IV).
Povídky Karla Legera (vechny v V. roèníku) mají fantastické zabarvení (Smrt, Stará krèma,
Oputìná chata).
S historickými povídkami se pøedstavil Kolda Malínský (vl. jm. Josef Lacina; 18501908),
epigon Jiráskùv a Wintrùv, vzdálený svými literárními schopnostmi od svých literárních vzorù, a
u jde o historickou arabesku Beatrix nebo o povìst z èeského dávnovìku U slaného pramene.
Znalec divadelního ivota J. J. Stankovský (18441879), øeditel koèovné divadelní spoleènosti, autor veseloher a pøekladatel nìmeckých, francouzských a panìlských dramat,21 pøispìl
do Koledy s povídkou s divadelní tematikou Bosátko (III).
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Pøeklady próz ze slovanských jazykù byly poøizovány z anonymní hrdinské literatury nebo
z prací soudobých autorù, pøevánì polských.
Vedle Lermontova (Z cestovních zápiskù; II) a Turgenìva (Mumu) se mezi pøekládanými
autory objevili M. Vovèok, A. Molèanov, z Polákù Boles³aw Prus (Na vsi i ve mìstì), Z. Krasiñski, B. Grabowski, A. Wilczyñski, J. I. Kraszewski, P. Stachurski, H. Sienkiewicz, ze srbské
literatury Vl. Ïordìviæ a L. K. Lazareviæ, z chorvatské August enoa. Z poltiny pøekládali
povìtinou Frantiek Èelechovský, Fr. M. Vrána, Ferdinand Holinka, Leopold Hradecký,
z rutiny Jaroslav Hrubý, Vojtìch Bardoun, Jan Hudec a L. C. Lipský (Friè).
Zvlátní místo v obsahu Koledy mají èlánky vlastivìdné, zemìpisné a vùbec populárnì
nauèné. Mezi jejich autory se setkáváme s pøírodovìdcem Primem Sobotkou (Úcta Slovanù ke
stromùm; II), vlastivìdným badatelem Vincencem Praskem, otiskujícím na stránkách Koledy
historické obrázky z moravských mìst, historikem Ferdinandem Menèíkem a Konstantiem Jireèkem. Moravský archiváø Vincenc Brandl (18341901) dal v Koledì zaznít své druhé, slabí
odbornosti v pøíspìvku Slovo o naí literatuøe (III).
Charakteristické jsou v této èásti seriály, napø. o jednotlivých slovanských zemích, výklady
o nejstarích dìjinách Moravy z Palackého Dìjin národu èeského, Nápisy èeské na Moravì
(støedovìké nápisy na hrobech a náhrobních kamenech), v I. roèníku i Bayerùv Vlastenecký
kalendáø. Tyto ánry významnì doplòují i rozmanité národopisné studie o Slovanech, moravské historické reálie (o hradech) a ovem i kuriozity ze svìta.
V Koledì jsou otitìny ivotopisy Vincence Furcha (od Fr. Bílého), M. J. Sychry, Fr. Pravdy,
Bedø. enka, Václava olce (od K. V. Raise), Fr. B. tìpnièky, Jos. Fr. Smetany a Bol. Jablonského. Na literárních recenzích se nejaktivnìji podíleli Frantiek Bílý, Leander Èech, od IV. roèníku
Hynek Babièka, Josef Veèeøa a Jan Herben.
est roèníkù Koledy nám tak podává obraz moravského literárního èasopisu pøelomu 70. 
80. let XIX. století, obraz úsilí, úspìchù i nezdarù jeho tvùrcù. Nikoliv snaha o separatismus, ale
vìdomí, e Morava je jak v rozvoji písemnictví, tak i národního uvìdomìní zaostávající zemí
èeského národa, vedlo k jeho vzniku a pomáhalo pøekonávat èetné pøekáky pøi jeho vydávání.
Koledì rozhodnì náleí místo v dìjinách èeské publicistiky.
POZNÁMKY
1 Pøesnì od 1. ledna 1876 do 1. øíjna 1881, rozsah 16 str.
2 Beseda byla r. 1875 pøenesena do Brna, ale jetì tého roku zanikla. V Olomouci ji redigoval Emanuel
Miøiovský.
3 Nepor, Václav: Dìjiny mìsta Olomouce. Olomouc 1936, s. 246.
4 Tamté.
5 Telè 1903, s. 353. V èlánku Nové jaro literární na Moravì.
6 V è. 22 I. roè. z 1. srpna 1876 se ádá, aby pøíspìvky byly posílány na Bayerovu prázdninovou adresu do
Ronova. V tirái Koledy je vak Bayer uveden jako redaktor a 1. èervna 1877.
7 P. Váa  A. Gregor: Katechismus dìjin èeské literatury. Brno 1927, s. 389.
8 Názor Frant. Bílého. Srvn. pozn. 5.
9 Hudec pilnì pøispíval i do Koledy.
10 Koleda II, s. 277279 ad.
11 Na Moravì nebyla okresní zastupitelstva.
12 Koleda I, è. 3.
13 È. 5.
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14
15
16
17
18
19
20

Koleda I, è. 26.
Koleda III, s. 151.
V Koledì pod pseud. Karel Lenský, autor známý pøedevím jako povídkáø.
Pøeloil Dumu o bouøi na Èerném moøi od Ostapa Veresaje.
Frantika Stránecká, Ed, Bufka, J. Kudrna, Jar. Skalinský, V. Veverka, I. Jírovec.
È. Paprskáø, Jan Havelka a dalí.
V Koledì publikoval pod pseudonymem L. V. Obrov. Bayer sbíral knihy pro ètyøi lidové knihovny, které
Rízner na Slovensku budoval.
21 Jeho román Vlastencové z Boudy byl v Koledì recenzován. Mimoto v Koledì publikoval bajku Pan
doktor a jeho èamara (II).

THE OLOMOUC LITERARY MAGAZINE KOLEDA ((18761881)
Summary
In 1876 in Olomouc, the literary magazine Koleda, with the subtitle Ètení pro ná lid
(Reading for our people) started its publication. In its day it was one of the twenty periodicals
in Moravia issued in Czech. The importance of the Koleda is in the fact that it was the only
literary magazine, even though the artistic level of its content only exceptionally exceeded the
period average.
The magazine was issued three times a month. As its founder is usually acknowledged the
regionalist and man of letters, professor of the Slavonic Gymnasium in Olomouc, Jan Havelka,
but there is no real evidence of this. Undoubtedly the most important editor, however, was
Frantiek Bayer (18531925), teache, journalist and writer, whose personal archive has to these
days been a source of important information on the cultural endeavours in Moravia and the
Olomouc region at the turn of the 1970s and 1980s. The archive is deposited in the Literary
Section of the Regional Museum in Olomouc.
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MORAVSKOSLEZSKÁ REVUE: POZICE, PODOBA, PROMÌNY
MARTIN TOMÁEK
V èasopise Èeská literatura na rok 1779 zahájil Josef Dobrovský své zkoumání souèasného stavu literatury u nás pøehledem vybraných knihovních fondù. Ani bych chtìl tvrdit, e
se dnes nacházíme v podobné situaci, myslím, e jedním z praktických úkolù souèasné literární
vìdy by mìlo být jednak zachování, jednak lepí zpøístupnìní literárního odkazu obsaeného
v kulturnì zamìøeném periodickém tisku.
Pøi studiu a následném zpracování Moravskoslezské revue 1 jsme byli vedeni snahou upozornit na èasopis sice jen zøídka pøipomínaný, ale v kontextu první ètvrtiny 20. stol. nikoliv
bezvýznamný. MSlR 2 vycházející v l. 19051923 dosáhla úctyhodných estnácti roèníkù 3 a
v dobì redakèního pùsobení bratøí Mrtíkù byla jedním z mála literárnì zamìøených èasopisù
na Moravì. Stav na èasopiseckém poli na pøelomu století je výstinì zachycen v mìsíèníku
Srdce:  roku 1896 skonèila estým roèníkem Niva, roku 1897 skonèila estnáctým roèníkem Vesna, roku 1899 skonèily dvacátým roèníkem Literární listy, roku 1900 skonèila svùj
první a poslední roèník Moravská revue, a letos po necelých dvou letech pøestala vycházeti
Morava. Taková epidemie v posledních dvou letech! Zjev to tak hrozný, e pøímo volá po
výkladu a nápravì. 4 Literární èasopisectví na Moravì a ve Slezsku vypadalo v dobì existence MSlR v hrubých rysech následovnì: kromì naukových èasopisù publikujících i literárnìvìdné pøíspìvky (Èasopis Matice moravské, od r. 1869; Èasopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 18831970) vycházely pøedevím literární a literárnìvìdné èasopisy katolické
orientace (Muzeum, 18661948; Obzor, 18781910; Nový obzor, 19111914; Nový ivot, 1896
1907; Archa, 1912-48; Archiv literární, 19191922), dále listy usilující o literární výchovu dìtí
a mládee (Andìl stráný, 18811941; Chudým dìtem, 18891948; Mládí, 1914, 19191941),
mezi politicky zamìøenými periodiky najdeme sociálnìdemokratický satirický èasopis (Raple,
18901924), jako i pokusy o vytvoøení platformy anarchistické (Anarchistická revue, 1905;
ibenièky, 19051907), vedle beletristického listu vyrùstajícího z regionálního podhoubí, ale
s ambicí odráet i národní a evropské literární dìní (Nedìle, 19031906) se na sklonku sledovaného období rodí èasopis pøedstavující pováleèné umìlecké smìøování (Host, 19211929).
Zdánlivou záplavu titulù relativizuje jepièí ivot nìkterých nebo omezený literární zábìr jiných.
Vìtina periodik vycházela v Brnì, dalí v Olomouci, Øeèkovicích, Hranicích/Pøerovì a Prostìjovì. Liberální charakter MSlR a pøedevím její spojení s Ostravskem zajiovalo revui mezi
ostatními periodiky pomìrnì exkluzivní pozici.
V lednu 1905 bývalý uèitel Otakar Skýpala vydává v Moravské Ostravì první èíslo Lidové
Revue mor.-slezské. Ji z názvu je patrná snaha orientovat revui na moravskoslezský region,
co potvrzuje rovnì programový èlánek. Nový èasopis se má zabývati pomìry a otázkami
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Moravy a Slezska, íøiti pro nì porozumìní a buditi zájem pro pokrok a veøejný ivot ná.
Nechceme pìstovati separatismus moravský v bìném slova smyslu, ale chceme pøivésti
k platnosti vechny prospìné vìci nae, propagovati kadou dobrou mylenku a snahu smìøující k tomu, by na Moravì a Slezsku se vyvinul zdravý ruch a svìí síla, je nás jedinì pøivede
k platnosti a zjedná prùchod právu naemu. V listì naem informovati budeme soustavnì
ostatní èeskou veøejnost o vech dùleitìjích vìcech Moravy a Slezska a zjednávat u ní zájem
a smysl pro nae pomìry a tím pracovati k nejuímu styku a splynutí vzájemnému.5 Jak je
zøejmé, nová revue mìla plnit hlavnì úkoly spoleèenské a politické. Srovnáme-li vak libovolné
èíslo prvního, ètvrtého a estnáctého roèníku, nic nás nepøesvìdèí, e pøed sebou nemáme tøi
rùzné èasopisy: jeden, zamìøený  ve shodì s uvedeným programem  na politické, národnostní a sociální problémy Moravy a Slezska, druhý, literárnì umìlecký, a koneènì tøetí, reflektující
ivot brnìnské akademické obce. Vinu za to nesou zmìny v redakci, snaha pøizpùsobovat list
aktuálním spoleèenským potøebám, ale i neujasnìná koncepce kulturní stránky listu, to ve
umoòovalo zmínìné posuny  jen tak mohla být literatura jednou pouhým doplòkem pestrobarevného kaleidoskopu a jindy témìø vytlaèit ostatní témata. Aby bylo moné jednotlivé
promìny zachytit co nejpøehlednìji, rozdìlili jsme ivot MSlR do nìkolika etap. Urèujícím faktorem bylo obsazení redakce a sled spoleèenských událostí, jimi byl èasopis zásadnì ovlivnìn
(první svìtová válka, vyhláení ÈSR) 6 . Pro ilustraci zmínìných metamorfóz  a pro tuto chvíli
 staèí porovnat období první s poèátkem druhého.
V prvním období byla kultuøe vìnována asi tøetina èísla, vedle literární zde nala své místo
rubrika hudební, výtvarná a divadelní. Nejvìtí prostor ale zaujímala právì literatura  anotacemi novinek autorù èasto ijících a tvoøících na Moravì a ve Slezsku sledovala revue pulz
literárního ivota, vlastní èasopiseckou a edièní èinností ho zároveò spoluvytváøela, recenzemi
a obèasnými studiemi kultivovala. Literární kritika si pøitom ústy A. Kubise uloila pøísný
pohled, s ním hodlala pøehlíet literární Moravu a Slezsko, pojmenovávat úspìchy i propady.
Vímá si chabé organizace literárního ivota na Moravì, zejména nedostatku nakladatelství 7
a nízkého poètu beletristických listù. V souèasné moravské beletrii nachází pouhé nábìhy a
pokusy. Nastalo jakési stlaèení a deprese, snad  chcete-li i zbahnìní oèekáváme den za
dnem, rok za rokem a nic se neobjevuje, co by nás pøivádìlo v jásot a obdiv. Nemáme nových
talentù. 8 Za nejvýraznìjí literární osobnosti pùsobící na Moravì povauje oba Mrtíky,
J. Merhauta, J. Sumína, F. Sokola Tùmu, M. Jahna a J. Uhra. K recenzentùm revue patøil také
A. Drtil, J. Dýma, M. Hýsek, V. Otomar, E. Sokol, J. Souek a A. Veselý. Pøedevím na literární
historii se zamìøoval E. Sokol, V. Otomar zhodnotil moravskou kritiku, jí vytýkal nepùvodnost,
nevzdìlanost, kamaraderii a lokální patriotismus. M. Hýsek na stránkách MSlR sledoval mj.
literárnìvìdné práce reflektující literaturu vznikající na Moravì, v nejmladí èeské literární
generaci vidìl jen málo neepigonù, konkrétnì R. Tìsnohlídka, J. Mahena, F. rámka a J. Uhra.
Vedle kritiky psal studie, nìkolik medailonù vìnoval i neprávem zapomenutým literátùm. Své
studie publikovali rovnì J. Bartoch a V. Dresler. Ve tøetím roèníku zaèal J. K. Pojezdný redigovat rubriku Slovanský obzor vìnovanou èasto literatuøe. Revue se dále pokouí monitorovat
aktuální literární polemiky a sama poskytuje prostor J. Holému, pohøíchu k pøevánì bezobsaným slovním výpadùm proti F. X. aldovi a pozdìji i J. S. Macharovi. Poèínaje tøetím roèníkem
se v ní uplatòují umìlecko-publicistické ánry jako fejeton (E. Sokol), satira (E. Edgar) a literární
esej (R. B. Mácha).
Beletrie hrála v revui první dva roky zcela okrajovou roli. V nepravidelnì otevírané rubrice
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Besídka se nejèastìji objevovaly tematicky pestré lyrické básnì M. Kurta èasto epigonského
èi ohlasového charakteru. Protoe otázka beletristického èasopisu na Moravì stále zùstává
nevyøízenou, pøichází MSlR ve tøetím roèníku s literární pøílohou, jí pro nìj chce pøipravovat
pùdu. V osmistránkové Belletristické pøíloze Revue mor.-slezské otiskovala z velké èásti osvìdèené, na stránkách revue ji publikující èi alespoò kmenovými kritiky sledované autory. Inovaènì pùsobí z poezie snad jen sociálnì ladìné, revoltující básnì autora ukrytého pod pseudonymem Ant. H. Ropos, tvorba J. Holého vedle toho zaujme pouze svou neobvyklostí. Básní
enì ohlaující ji poetiku Knihy lesù, vod a strání zahájil spolupráci s revue S. K. Neumann.
Vedle nich lze v pøíloze najít pøírodní, milostnou a reflexivní lyriku jen prùmìrné (M. Hýsek,
M. Jahn, M. Kurt, V. Stanìk ergo V. Martínek) a podprùmìrné úrovnì. Obecnì vyí kvality
dosahovaly prozaické texty O. Bystøiny, V. Staòka, J. Uhra a R. Tìsnohlídka, jiné naopak umìlecky neuspìly. Na pokraèování vycházela dramatická skica K. Hausera.
Poèínaje roèníkem 1907/08 vstupují do revue bratøi Mrtíkové, kteøí z Divák redigují èást
literární a umìleckou, zatímco tzv. èást revuální si ponechává Skýpala. MSlR mìní svou podobu, mizí vìtina tradièních rubrik vèetnì pøílohy, poèet stran se témìø zdvojnásobuje, naopak
poèet èísel se redukuje ze 12 na 10. Z periodika zamìøeného na národnostní a sociální problémy
Moravy a Slezska vzniká rázem kulturnì literární revue s národní a èásteènì i mezinárodní,
pøedevím slovanskou orientací. Koncepce budoucího listu se ovem rodila jetì pøed Skýpalovou nabídkou, jak dokládají Mrtíkovy dopisy L. Quisovi: List ná bude mít jako bývalý
Lumír, jeho vzor jedinì na mysli mít mùeme, èást beletristickou a pak fejeton. Ale fejeton
mnohem irího významu. ( ) Svoboda tématu i slova absolutní.9 Jistých a dobrých spolupracovníkù pro nejagilnìjí èást èítám asi 12, Elgart-Sokol, Holý, Merhaut, V. Dyk, Kovanda, dr. Kurt, Hýsek, Edgar (z Moravskoslezské revue), já, Klíma ve Vídni a na vechny ani
u hned nevzpomenu.10 Aèkoliv Mrtík zaèal dlouhodobì spolupracovat i s autory, kteøí
v revue doposud nepublikovali (L. Quis, S. Kovanda, J. Mahen, J. K. lejhar, F. rámek ad.),
mohl stavìt i na pomìrnì dobrém základu tìch, kteøí k revue neodmyslitelnì patøili nebo v ní
alespoò nebyli nováèky. Výbìr pøispìvatelù pøitom nepodléhal ani generaènímu, ani moravanskému klíèi, i kdy vìtina jmenovaných v nìjakém vztahu k Moravì a Slezsku byla, a
Mrtíkové mìli pøi nìm zøejmì dostateènì volné ruce, aby mohli realizovat své pøedstavy. Snad
i proto zprvu vìnuje Mrtík ve svých dopisech jen nepatrnou pozornost vztahu s vydavatelem
revue, v budoucnu znaènì komplikovanému, daleko víc se zabývá redakèní prací a dobrým
pøijetím prvního èísla.
Abychom doloili zásadní, strukturální promìnu listu, pøiblime si nìkolika vìtami podobu
prvního èísla nové MSlR. Pro nì byl získán pøíspìvek S. Èecha  jeho jméno mìlo podpoøit, jak
Mrtík vìøil, dùvìryhodnost listu  text Z Jitøních písní volající po troe svìí krve do zvadlých
il byl jako tít umístìn na první stránku èísla. Svìí mrtíkovská krev na nìjaký èas opravdu
vyplavila vìtinu z toho, èím se dosud revue vyznaèovala  volební statistiky, poèty obyvatel
v obcích z hlediska národnosti, stavovské problémy, pokrokovou propagaci, historické reminiscence atd. Pøiblinì polovina èísla byla nyní vìnována beletristickým pøíspìvkùm. Zbytek obsahoval literární studie (V. Dresler, L. Quis) a èlánky vìnované kultuøe (divadlu, výtvarnému umìní,
filosofii). Rubrika Komentáø mající i v budoucnu své pevné místo na posledních stranách èísla
umoòovala Mrtíkovi se znaènou mírou subjektivity komentovat rùzné spoleèenské èi kulturní
události, reagovat na èlánky v jiných èasopisech, recenzovat vylé knihy, dávala mu monost
s kýmkoliv svobodnì polemizovat a vypoøádávat se v podstatì s èímkoli.
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Vìtina próz byla (podobnì jako studie a delí èlánky) uveøejòována na pokraèování.
V prvním èísle tak byly otevøeny povídky M. Jahna, A. Mrtíka, E. Sokola a J. Uhra. Ètenáøi
mohli sledovat také kapitoly Bouøe. Z románu Cyrilla Havlíèka v Praze  pokraèování nikdy
nedokonèeného románu V. Mrtíka Zumøi. Rozdìlení unikla pouze drobná próza J. Mahena.
Poezie byla v prvním èísle zastoupena vedle verù S. Èecha básnìmi J. Holého, J. Merhauta a
S. K. Neumanna. Ohlasy na první èíslo, je bylo jakýmsi lakmusovým papírkem zjiujícím, zda
bude nová tváø revue pøijatelná pro ètenáøe, redaktory potìily. První èíslo RMsl setkalo se
na vech stranách s dokonalým úspìchem. První vydání bylo ve 14 dnech rozebráno, take
bylo tøeba vydati druhé vydání. Rovnì zprávy èasopisecké vesmìs uvítaly a s pochvalou se
zmiòovaly o nìm.11 Uspokojivou literární úroveò se vak dlouho udret nepodaøilo, pøedevím pro Skýpalùv nesouhlas s novou tváøí revue. Ji bìhem V. roèníku se tak opìt posiluje
pomìr spoleèensko-politických témat, VII. roèník nabízí ve srovnání s pøedelými podstatnì
ménì beletrie, nejvíce redukce postihla pøíspìvky básnické. Konec mrtíkovského období je
spojen s rostoucím napìtím v redakci MSlR, poznamenaným patnými vztahy Skýpaly a Mrtíkù, a vrcholí jejich vystoupením z redakce.
Literatura v následujících letech ze stránek revue sice nemizí, rozhodnì ale ztrácí na významu. Mezi autory literárnìvìdných pøíspìvkù dominují nejprve V. Martínek a M. Hýsek, po
válce pak È. Jeøábek, J. Durych a F. Götz, v tzv. akademickém období pøináí revue alespoò esej
O. Zicha o vztahu estetiky a umìní a rozsáhlou studii V. Kramáøe vìnovanou kubismu, novému
umìní a kritice èi filozofické pøíspìvky I. A. Bláhy a J. Tvrdého. Daleko silnìji byla zmìnou
kurzu zasaena beletrie. V revue sice nadále vycházejí napø. prózy J. K. lejhara, K. Handzela,
L. Janáèka, A. M. Tilschové ad., roèník od roèníku se vak tento prostor zuuje. Z proøídlé
poezie stojí za øeè v podstatì jen pøíspìvky S. K. Neumanna, V. Martínka, J. Chaloupky a
È. Jeøábka.
MSlR díky aktivní osobnosti svého zakladatele a vedoucího redaktora pøekonala Skyllu
jepièího ivota, Skýpala se vak coby homo politicus stal zároveò Charybdou jejích kulturních ambicí. Pøedstava literatury jako katalyzátoru obèanského ivota regionu vedla
k nadhodnocení jejích mimoestetických funkcí, co mìlo za následek jak zúení literárního
obzoru, tak i sníení umìlecké kvality  pøedevím beletristických  pøíspìvkù. Tatá idea
ovem souèasnì otevírala publikaèní prostor tzv. krajovým autorùm, z nich alespoò nìkteøí
(napø. V. Martínek) ho dokázali naplno vyuít ke svému umìleckému èi odbornému rùstu.
Nìkolik let, kdy podobu revue ovlivòoval V. Mrtík, pak naznaèilo monosti velkoryse koncipovaného kulturnì literárního èasopisu otevøeného nadregionálním podnìtùm, vìdomého si
zároveò svých koøenù.
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Dopis ze dne 2. 6. 1906. In: Nedosnìné sny. Korespondence bratøí Mrtíkù (red. R. Havel). Odeon, Praha
1978, s. 448.
Dopis ze dne 9. 7. 1906. Tamté, s. 452.
In: MSlR (obálka) IV, 1907/08, è. 2.

MORAVSKOSLEZSKÁ REVUE: ITS POSITION, FORM, CHANGES
Summary
The study discusses the Moravskoslezská revue journal, which was published in the years
1905-23 and achieved  for those times  an extraordinary number of sixteen years. One of the
reasons why it was only marginally reflected by literary historians may have consisted in its
changing literary importance influenced both by the situation in the board of editors at different times and by the conception of the culture page of the journal, which was never clearly
stated. The study presents a comparison of two periods for illustration: in the former the
reflection of literary life was seen as a mere complement to the discussion of political, social
and ethnic problems of Moravia and Silesia, whereas the latter, connected with the names of
Mrtík brothers, suggested possibilities of a generous project of cultural and literary journal
drawning upon its roots and at the same time opened to supraregional impulses.
Translation © Renáta Tomáková, 2004
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Katedra èeské literatury
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Reální 5
708 00 Ostrava, ÈR
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K OSVÌTOVÉMU PÙSOBENÍ J. S. MACHARA NA MORAVÌ
JANA VRAJOVÁ
V èervenci a srpnu roku 1906 pøináel nedìlní Èas èlánky J. S. Machara o antice a køesanství.
Pozdìji byly zaøazeny do Macharovy 9. knihy fejetonù Próza z roku 1906 a roku 1919 vyly
v souboru jeho statí nazvaném Antika a køesanství. Svými vyhranìnými názory a postoji na
toto téma se stal Machar brzy proslulým (1906  V záøi hellenského slunce i Jed z Judey; 1907 
Øím). Odváné a otevøenì vyslovované soudy zaujaly natolik, e zaèal být zván do rùzných
mìst, aby o této problematice pøednáel. Chceme-li se zabývat reakcemi, které jeho názory
vyvolaly, musíme si je nejprve pøiblíit.
Na poèátku stati Antika (její obsah byl také osnovou vìtiny pøednáek) Machar zostra
kritizoval tehdejí zpùsob gymnaziální výuky klasických jazykù  latiny a øeètiny. Pøipadal mu
suchopárný, zamìøený pouze na gramatiku, drilování slovní zásoby a versologické rozbory.
Sám takovou výukou proel a pøiznává, e jejím výsledkem bylo, e hned po maturitì zanesl
latinskou a øeckou gramatiku, slovníky a vechny klasiky do antikvariátu. Ponechme v této
souvislosti stranou stále pøetrvávající problém, je-li moné uèit mrtvý jazyk ivì; faktem bylo,
e Machar si po nìkolikaletém studiu klasických jazykù odnesl spíe odpor k nim a o antiku
nejevil ádný zvlátní zájem.
Sympatie k antice a jejímu dìdictví se probouzely postupnì. Machar nezùstal jen u kritiky
gymnaziální výuky, ale sám dokonce navrhoval, jak postupovat, aby studium klasických jazykù pøináelo studentùm víc ne jen znalost latiny a øeètiny. Poaduje, aby klasiètí filologové
sestavili antologii, v ní by byli obsaeni autoøi, jejich mylenky jsou studentùm pøístupnìjí,
a ne pouze ti, kteøí jsou povaováni za nejvýznamnìjí, ale pro studenty jsou málo srozumitelní.
Machar chtìl dosáhnout toho, aby si gymnazisté odnáeli ze kol pøedevím znalost idejí, které
by formovaly jejich ivotní postoje.
Významným impulzem pro hlubí poznávání antiky byl Macharùv pobyt v Øímì roku 1906.
To je patrné ji z prvních slov dedikace knihy Øím Rùenì Svobodové: Ponìvad mi ádná
kniha nedovedla dosud øíci, co je to Øím  pokusil jsem se napsat si ji. Byl jsem tam za Antikou
a nael nádherné bílé kosti její a vidìl velkolepý hrob její. A na hrobì tom vidìl jsem leet
v umírání zchátralého a vyvanutého vraha jejího.(3) Machar se vlastnì ji od samého poèátku
této knihy pøiznává k tomu, e není schopen se oprostit od vraha antiky  køesanství. Tam,
kde se antiky dotýká, také vìtinou jedním dechem mluví i o onom jedu z Judey.
Vechny vrstvy ivota antického èlovìka se pro Machara staly nepøekonaným ideálem, a
u se jednalo o vztah k ivotu èi smrti, Osudu, vztah k vlasti, náboenství, pøírodì, výchovì,
enám (...v dórických státech, zvlátì ve Spartì, stála ena tak, e nejpokroèilejí zastánci
enské emancipace doby pøítomné ani sníti si o podobných poadavcích netroufají). Obdivo195

val svobodu, demokracii a toleranci Øímanù. Køesanství pøilo s jinými hodnotami  s negací
veho, èeho si Machar na antice tak cenil. Je zajímavé, e pøes vechny výhrady k historické
autenticitì Jeíovy postavy (které dokládá èetnými pøíklady vlivù jiných kultur a náboenství),
není samotný Jeí cílem jeho útokù. Zøejmì se zde odráí urèitá nedotknutelnost dìtských
mýtù a náboenských pøedstav. (V Konfesích literáta Machar vzpomíná, e jako dítì miloval
Pána Jeíe fanatickou láskou. Jeho pøedstava se vak èasem zaèala rozcházet s katechetovými
výklady a tudí i jeho víra s vírou církve.)
Jeí je Macharem charakterizován jako snílek a idealista a nebýt jeho následovníkù (zvlátì Pavla z Tarsu), nezískalo by jeho uèení ádný zvlátní vliv. Význam apotola Pavla (jakkoli je
jeho vliv na íøení køesanství nepopiratelný) Machar pøeceòuje, kdy o nìm øíká: Halucinace,
kterou mìla zapálená jeho due na cestì do Damaku, rozhodla nad osudem lidstva.(3) Pavel
byl ovem (narozdíl od Jeíe) Macharem vnímán jako silná autoritativní osobnost, která pohnula soukolím dìjin. (K teologické reflexi postavy apotola Pavla viz napø. Porsch, Felix:
Mnoho hlasù, jedna víra, Praha 1993, nebo Prudký, Martin: Zvlátní lid Pánì, Brno 2000.)
Machar neustále konfrontuje antiku s køesanstvím. Dìjiny lidské kultury charakterizuje
jako pøíliv a odliv k bøehùm antiky. (6) I sama církev podle nìj pouila antických pøedloh ke
zkonstruování dogmat, vìrouky a liturgie, mytologii dala znamení køíe, dokonce pøejala i (by
ponìkud upravený) jazyk  latinu. Kdykoli se lidstvo vracelo k antickému dìdictví, bylo to
proto, e si nevìdìlo s urèitou oblastí ivota èi kultury rady a hledalo úèinnou pomoc. A èlovìk,
o jeho svobodu Macharovi pøedevím jde, tento èlovìk byl køesanstvím oklamán, kdy mu
byl jeho bùh vylíèen jako pøítel poníených, trpících a utlaèovaných a najednou se stává spojencem mocných a bohatých.
Machar ádá novou renesanci, kdy øíká: Rád bych vidìl vzkøíení antiky u nás.(7) Tentokrát by to ovem nebylo kvùli formám nebo druhùm umìní, ale pro ducha jejího. Je pesimistou, ironikem, kterému církev vzala víru. A on zbytek nadìje sloil v ducha antiky. Stává se
prorokem antiky leckdy stejnì nevìrohodným jako ti, které kritizuje. Odkazuje na znamení
slovy, která mají témìø rysy vytrení: Znamení se objevují na vech stranách. Duch antiky
nebyl nikdy tak jasný, protoe nebyl nikdy tak hledán a potøebován, jako nyní, jak je jasný
v dobì naí. (8) Antiètí klasikové jsou mu stejnì svatí jako køesanovi bible  Zápisky Marka
Aurelia hodnotí vý ne celý Nový zákon. Místy se Machar ve svém zapálení pro vìc dostává
z roviny racionálních argumentù na pùdu emocionálních apelù (Xenofontovy Vzpomínky na
Sokrata by mìl èísti opravdu nejen kadý dìlník a sedlák...  10) a uívá podobných výrazù
a obratù jako nadení obhájci køesanství. Sám si toho vak je vìdom, kdy øíká: Kdybych
mohl vìøiti, neznal bych kompromisu, jako jej neznám nyní, kdy nevìøím. Kadý kompromis je
bídáctví spáchané na lepí èásti svého já. (11) Jiøí Karásek ze Lvovic v Moderní revue si také
poviml tohoto Macharova postoje a srovnává ho s teology køesanství, kteøí také tak absolutnì oddìlují dobro køesanství od zla pohanství. (12) Není tedy divu, e Macharovy radikální názory radikalizovaly i postoje jeho oponentù.
Zøetelným dokladem toho, jak protimacharovské útoky vypadaly, byly reakce na jeho pøednáky v jednotlivých moravských mìstech. Jejich téma bylo vdy stejné: antika a køesanství.
Zastavme se nyní u pøednáky konané v Olomouci (krátce pøedtím Machar pøednáel v Uherském
Hraditi, Brnì, Prostìjovì, dále byl pozván i do Pøerova, Kromìøíe, Ostravy, Valaského Meziøíèí
a dalích moravských mìst), kde negativní reakce proti Macharovi vyvrcholily; jistì i proto, e je
zde sídlo arcibiskupa. Pøednáku uspoøádalo Volné sdruení pokrokové 8. kvìtna 1909.
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Zatímco èasopis Nainec, tìící se podpoøe olomouckých katolických kruhù, proti Macharovì pøednáce ostøe zaútoèil, èasopis Pozor pøejal Macharùv ironický protiklerikální tón.
Ironií vak neetøí ani Nainec, kdy Machara nazývá jasným synem Héliovým, který se
sníil k ubohým tvorùm pozemským, aby ivým slovem hlásal lidu nechápajícímu své zásady
a názory... (13) Èasopis Pozor Machara øadí vedle postav Komenského, Havlíèka, Nerudy 
èeských velikánù, kteøí byli ve své dobì rovnì pro katolickou církev tìko pøijatelní. Jak se
dalo oèekávat, Macharova pøednáka vyprovokovala obì strany natolik, e se uchylovaly a
ke krajním argumentùm  blasfemii, vulgárním výrazùm, citacím vytreným z kontextu; jedna
a tá skuteènost byla podávána zcela protichùdnì. Nebylo by úèelné citovat zde veliké mnoství uráek a vzájemného osoèování, jím oba tábory dávaly najevo své rozhoøèení a opovrení
protivníkem. Spor se pøesunul do roviny mnohem obecnìjí, ne je vztah antiky a køesanství;
Macharovy názory poslouily jen jako jakýsi odrazový mùstek pro rozpoutání zásadnìjí polemiky. Diskuse se vìtinou záhy odchýlily od historických souvislostí a pøeorientovaly se na
kritiku soudobých nevarù katolické církve. To bylo téma, které posluchaèe nejvíce zajímalo a
které tradiènì katolickou Moravu také nejvíce pobuøovalo, téma, které se pociovalo jako
skandální a tabuizované a k nìmu byl pøesto ochoten a schopen se vyjádøit kadý bez ohledu
na vzdìlání  Macharovy pøednáky nenavtìvovali jen studenti a inteligence, ale i dìlníci.
Do reakcí na pøednáky se zapojili i nìkteøí spisovatelé. Karel Dostál-Lutinov dokonce
chtìl vydat knihu Machar a katolická církev, která vak nakonec nevyla. V prostìjovském
katolicky orientovaném èasopise Jeèmínek vak uveøejnil z pøipravované knihy jednu polemickou báseò nazvanou Pøednáka J. S. Machara o køesanství a antice. Naproti tomu Macharùv pøítel Petr Bezruè Macharovi v dopise verovaným pozdravem podìkoval jménem posluchaèù za pøednáku konanou v Brnì 21. 11. 1909.
Nebylo nijak pøekvapivé, e pøíèina Macharových protikøesanských postojù byla shledávána v jeho sympatiích s idy. Katecheta rolnicko-chmelaøské koly na Kláterním Hradisku
po Macharovì pøednáce vysvìtlil svým ákùm, e Machar jest odpadlík od církve a agent
idovské firmy. (14) V tisku byl Machar oznaèován jako idovský pochop èi agent Rothschildùv. Nali se dokonce i tací, kteøí pochybné Macharovy názory vysvìtlovali prostì tím,
e pochází z Èech a nikoli z Moravy. V kadém pøípadì se Macharovi podaøilo výraznì rozvíøit
hladinu veøejného mínìní, pøièem se ovem málokdo pozastavil nad tím, e se jedná o názory
spisovatele  básníka, nikoli o názory fundovaného historika, filozofa èi teologa. Vìtina debat
a polemik se tudí nesla ve znaènì emocionálním duchu. Málokdo byl schopen zùstat v tìchto
sporech nestranným a dret se faktù, a to pøedevím historických.
Situace kolem Machara a jeho vztahu k antice a køesanství v mnohém pøipomíná reakce,
které vypukly napø. po vydání Demlovy knihy Mé svìdectví o Otokaru Bøezinovi. I zde se
jednalo o prezentaci názorù básníka, který byl národem nesmírnì uznáván, a v dùsledku toho
se pøehlíelo, e nìkteré jeho názory na církev, idy, politiku èi filozofii mohou být ve své podstatì
diletantské. Nalo se tehdy jen málo nezaujatých hlasù (K. Èapek, F. X. alda), které poukazovaly na to, ekvalita básníkova díla neznamená jetì, e stejnou hodnotu má jeho posuzování
rùzných problémù. Je nesporné, e Machar neutváøel své názory jen na základì povrchních
znalostí antických reálií, ale e se opíral o konkrétní vìdomosti z oblasti antické kultury
a vzdìlanosti. Na tuto skuteènost upozornil i vídeòský profesor starovìkých dìjin Emanuel
Peroutka, kdy poukazoval na to, e Machar prostudoval podrobnì prameny (zvlátì antické
historiky).
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S odstupem ji témìø sta let, ve spoleènosti, v ní nejsou názory církve zdaleka absolutní
hodnotou a témìø neexistují tabuizovaná témata, se Macharovy názory jeví v mnohém jako
podnìtné a zajímavé, ale nepobuøují. I z dnení zkuenosti vak víme, e boøení urèitých zaitých a spoleèností pøijatých konvencí je vdy spojeno s diskusemi a s bouølivými reakcemi.
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ON J. S. MACHARS EDUCATIONALIST ACTIVITIES IN MORAVIA
Summary
In July and August 1906, Machars articles on ancient Greece and Rome and christianity
were published in Èas (Time, magazine)  later on they were collected and published in a book.
In the articles, Machar views the era of antiquity and the christian era as two sharply contrasting epochs. He sees Jesus as a day-dreamer and an idealist whose teaching would probably
have had no impact on the European culture if there were no Paul of Tarsus. Machar calls for a
new renaissance  I would like to witness the rebirth of the classical culture in our country.
His arguments are often strongly emotional. Machars Olomouc lectures provoked sharp protests of catholic circles.
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KAREL DOSTÁL-LUTINOV,
JEDEN Z BÁSNÍKÙ KATOLICKÉ MODERNY1
JIØÍ KUDRNÁÈ
Èeské Katolické modernì se nyní, pøiblinì v tomto desetiletí, dostává nejvìtí vìdecké
pozornosti od doby její existence na pøelomu 19. a 20. století. U od poèátku 20. století sice
existuje mnoství uiteèných studií i materiálù od Viléma Bitnara a jiných autorù  pøísluníkù
Katolické moderny, blízkých jí èi navazujících na ni, které se vak vyznaèují jistým amatérismem
svých autorù a nebyly hlavním proudem literární historie a literární kritiky dostateènì reflektovány.2 Dnes se profilovali specialisté Pavel Marek a Ladislav Soldán,3 jejich soustavnou práci
doprovází mnoství studií dalích badatelù z nìkolika vìdních disciplín. V celku této literatury
se projevuje nutná tendence po zasazení Katolické moderny do literárních i mimoliterárních
kontextù. Pro analýzu beletristického èi íøeji literárního odkazu Katolické moderny jsou metodologicky inspirující zakladatelské studie Jaroslava Meda Spisovatelé ve stínu (1995); téma
Katolické moderny synteticky pojednává literárnìhistorické kompendium Martina Cyrila Putny Èeská katolická literatura 18481918 (1998) a teritorium literatury pøesahující sborníky
Èeská katolická moderna, který redigoval Pavel Marek (2000, uspoøádán k 75. výroèí úmrtí
Karla Dostála  Lutinova) a Zajatci hvìzd a snù, který redigovali Roman Musil a Ale Filip
(2000, vìnován revui Nový ivot). Karlu Dostálu-Lutinovovi se v tomto diskursu dostává snad
a pøekvapivì mnoho pozornosti; je to vak zakladatelská osobnost neoddìlitelnì spjatá s tímto
hnutím i typovì, která vyaduje výklad v pøísluných souvislostech.
Katolická moderna bylo hnutí, které bylo na pøelomu století pøísluníky jiných umìleckých
názorù a skupin uznáváno jako podstatné, byly vak výhrady k jeho nedost pøesvìdèivì a
nedost pozitivnì formulovanému programu a k umìleckým dílùm mnohých jeho pøísluníkù.
Renesance katolicismu a povzbuzení zájmu o nìj mìly obdoby v mnoha literaturách cizích.
Literáti èeské Katolické moderny pùsobili tedy v kontextu, který jim byl pøíznivý. Byli pøísluníky generace 90. let, avak nedokázali zaujmout místo mezi jejími rozhodujícími osobnostmi.
Iniciovali tvùrèí zapojení katolicky orientovaných spisovatelù do hlavních literárnì progresivních proudù své doby, ale nemìli mezi sebou natolik silné osobnosti, aby byly trvaleji uznány
pøísluníky ostatních skupin. Toho dosáhli a katoliètí autoøi generaènì mladí, kteøí autory
Katolické moderny z 90. let èasto nepojímali historicky, ale stavìli se k nim toliko polemicky,
vymezujíce se vùèi nim negativnì, tak jako pøísluníci generace 90. let vùèi svému pøedchùdci
Vrchlickému; e je Vrchlický prvoøadým autorem, zatímco básníci Katolické moderny nedosahují velikosti svých následovníkù, není podstatné: v obou pøípadech bylo negativní vymezení
vùèi pøedchùdcùm chápáno jako pøedpoklad vlastního sebeuvìdomìní èi sebedefinování.
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Autorùm z Katolické moderny 90. let vak pøísluí zásluha iniciátorù smìøování, které se ukázalo nezbytným a které vedlo k tomu, e se v meziváleèném období výraznì prosadila øada
katolických autorù. Tuto spojitost nelze zpochybnit, v tom je nutno docenit staøeiny z Katolické moderny, jak je pøezval Zdenìk Rotrekl,4 a u byla jejich pùvodní tvorba jakákoli.
Zatímco do Almanachu secese (1896)5 bylo pozváno pìt zástupcù Katolické moderny, kteøí
byli krátce pøedtím zastoupeni v manifestaèní antologii Pod jedním praporem (1895), a ètyøi
z nich pozvání pøijali (byli to Vilém Bitnar, Sigismund Bouka, Xaver Dvoøák a Julius Alois
Koráb; Karel Dostál-Lutinov na pozvání nereagoval), v následující dobové reprezentativní
antologii Nová èeská poezie (1907)6 v dobì vrcholících tendencí z 90. let, je na 318 stranách
verù zastoupen u jen Xaver Dvoøák, toliko tøemi svými básnìmi. Zásluha náleí Ivanu Slavíkovi, který básníkùm Katolické moderny vìnoval jeden oddíl antologie Zpívající labutì (1971)
a v periodikách publikované pøíleitostné stati zaøadil do knih svých knih esejù Vidìno jinak
(1995; tam souborná sta Jedy a léky devadesátých let) a Tváøe za zrcadlem (1996, tam Sigismund Bouka /50 let od jeho smrti/) a Pøedchùdce a vizionáø /tj. Adam Chlumecký/).
Pùsobnost Katolické moderny byla brzy komplexní, nìkolikerá, a to jak v oblasti literární,
tak v oblasti církevnì reformní, obecnì kulturní, teologické, sociální. Je vak zøejmé, e slabinou
Katolické moderny bylo to, co právì v dobovém literárním diskursu bylo povaováno za nejpodstatnìjí: slovesná a zejména básnická tvorba jejich pøísluníkù. Svìdectví o tom podává
dobová literární kritika pøísluníkù generace 90. let i následná literatura vzpomínková. Nejvýznamnìjími literáty, kteøí publikovali v Novém ivotì, nebyli zakladatelé Katolické moderny, ale
Julius Zeyer a Otokar Bøezina. Zeyer v roce 1901 zemøel a Bøezina v téme roce publikoval Ruce,
poslední sbírku, ji dal sám do tisku. Navíc Bøezina výslovnì odmítl, e by byl katolickým
básníkem v konfesionálním slova smyslu (v známém dopise Annì Pammrové o Sigismundu
Boukovi, ze dne 15. 11. 1896): Nepovídám, e studium nìkterých dìl starých literatur a mystických dìl støedovìkých, které jsem mìl pøíleitost studovati ve zdejím kláteøe, probìhlo
mou duí bez významu: ale má mystika vychází z výsledkù exaktních vìd moderních a dívala se
dlouho do pyných idealistních perspektiv koly Kantovy. Netajil jsem se p. B., e mé dílo,
neodvislé od dogmatu, dotýká se jen ezoterických fundamentù náboenství a nic dál. Vìøícím
v jeho smyslu nejsem.7
Tito urèující autoøi èeské literatury tedy po pøelomu století obraz Katolické moderny nevytváøeli ani neobohacovali; neobjevili se ani jejich významovì srovnatelní nástupci. Zùstali
mení èlenové sdruení Katolické moderny.
Katolická moderna se podílela na podobì dobového kulturního prostøedí a stejnì jako
ostatní literární skupiny 90. let je chtìla rozíøit a kultivovat i literaturou pøekladovou; zejména
poezií, která byla i pro ni druhem nejprestinìjím. Následující ménì známý ambiciózní pøekladatelský zámìr se vak nepodaøilo podstatnou mìrou realizovat; na rozdíl od ostatních literárních skupin 90. let se zde objevuje také velmi skromná formulace o vlastní výchozí pozici. Péèí
mladých naich básníkù katolických a redakcí S. Bouky OSB vycházeti budou Básnické obzory katolické, knihárna básní pùvodních i pøeloených. Zøetel bude vzat k tomu, aby se
v knihárnì té pìstovalo skuteèné umìní katolické, které v literaturách panìlské, provencalské, katalonské, italské a poslední dobou hlavnì v nìmecké stvoøilo díla znamenitá. Vìdouce
dobøe, e poezie nae jest dosud v plenkách, budeme pøináeti mimo nejlepí vìci z èeských
hlavnì pøeklady dìl klasických [zvýraznil J. K.], jako: sv. Teresii de Jesu, sv. Jana z Køíe, Lope
de Vegu, Calderóna, Verdaguera, Balaguera, Mistrala, Lamberta, Roumanilla, Webera, Baum200

gartnera, Diepenbrocka, Görresa, Ringseisovou, Brentana, Seebera, Droste-Hülshoffovou,
Veuillota atd. Kdo by nìco z uvedených a podobných autorù pøekládati chtìl neb kdo má ji
nìco pøeloeno, pøihlas se u S. Bouky OSB. v Machovì u Police nad Metují (Èechy). Èíslem
prvým bude ohláený almanach èeských básníkù katolických, vìnovaný B. M. Kuldovi.8
U v zaèátcích pùsobení Katolické moderny (roku 1896) Sigimund Bouka vyjádøil v soukromém dopise J. . Baarovi velmi ostøe skepsi, e Katolická moderna nemá moderní autory
srovnatelné s autory Èeské moderny. 9 Ani nadále tomu nebylo jinak. Svìdèí o tom i nejvlivnìjí kritikové 90. let, tøebae respektovali dobovou renesanci katolicismu a hlásili se z velké èásti
k tým autorùm klasickým jako pøedstavitelé Katolické moderny. Rychlým vývojem autorù
ostatních literárních skupin se autoøi Katolické moderny dostali do pozadí.
Výraznými rysy poezie autorù Katolické moderny byly frantikánství a jeho doplnìk èi rub 
polemiènost, jí se prezentovali jako ecclesia militans. Z hlediska vývoje byla nejcennìjí, avak
toliko vzácnì se vyskytující souèástí jejich díla literatura, která byla tehdy nejvlivnìjí  tedy
symbolická poezie. Umìlecky ucelenou a výraznou symbolickou poezii a prózu  nejen nábìhy
k nim  vytvoøili a katoliètí autoøi pozdìjí, nejdøíve Jakub Deml a Jaroslav Durych. Bylo to
ponejvíce v druhém desetiletí 20. století, v dobì bohatì rozvinuté secese, která u pøecházela
ve vitalismus a jiné smìry.
V èele Katolické moderny stáli tøi knìí: Sigismund Bouka, Xaver Dvoøák a Karel DostálLutinov. Na poèátku své tvorby se vichni prezentovali jako básníci originální, nejvìtí nadìje
vzbuzoval Bouka, jeho první sbírku Pietas (1897) oslavil oslavil svým panegyrickým stylem
Otokar Bøezina v nìkolika odstavcích své recenze: ( ) V posledním cítíte celou hloubku
mystické vize, dusné a tìké, vybavenou magií slov s blízkostí zatajující dech. ( ) Blízkost
vìèných ohòù metá zsinalé reflexy do tváøí, ale bledost, kterou vidíte, je bledost z procitnutí
nových poznání. ( ) Hudba jedné due podloena je vem písním této knihy. Vechny její
ideje kráèejí rytmem jednoho kroku. Ale klid slova, který v ní vládne, nebojí se ani pohlednouti
na vìci nejblií a nejvednìjí a dovede i o nich promluviti pøátelsky k potìení prostých
duí.10
Výe uvedená polarita poezie autorù Katolické moderny byla velmi zøetelná v tvorbì Karla
Dostála-Lutinova. Dostál- Lutinov byl obìtavý organizátor, temperamentní polemik a urnalista, který mnoho z této èinnosti pøenáel do tvorby básnické. Vìdomì poèítal také s jiným ne
estetickým pùsobením svých dìl, ba vyadoval je. Tak v dovìtku k své sbírce Království Boí
na zemi napsal: Kdo odvykl cítit a myslet katolicky, tomu bude leccos naivním nebo vyzývavým.11 Z podobného dùvodu zaøadil do této sbírky pod názvem Báseò hrdinská pouhý výstøiek z novin o knìích, kteøí zahynuli pøi udìlování rozhøeení na potápìjící se lodi.12
Oblíbeným Dostálovým ánrem byla píseò v anachronickém pojetí blízkém Heydukovu;
tomuto autorovi pravdìpodobnì chtìl také na konci ivota dedikovat nìkterou svou sbírku
nebo její èást.13 Mnohé své básnì nazýval písnìmi èi popìvky; jejich poetika je pøevánì
konzervativní; leckdy je to pouhá verovaná próza; Dostálovì poezii chybí odváná aktivizace
obraznosti, uvolnìní logiky i verového schématu, které by ji pøiøadily k poezii významných
autorù 90. let. Autorská stylizace v tìchto básních je následující: pseudonym Karel Skøivan,
jako obrazy se objevují potulný pìvec, zpìvák, kolovrátkáø, neklidný poutník. Dostál si byl
vìdom typu své tvorby, který pøináel úskalí: jetì v básni Finis z roku 1918 píe, e tvoøil velmi
snadno a vyhýbal se tvùrèím problémùm.14
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Dostálova agitaèní lyrika byla èasto urnalisticky rétorická a literárnì nevynalézavá ve
srovnání s Durychovými ebráckými písnìmi (1925; aktivistickými, jak je sám Durych nazýval), které adekvátnì navazují na prokleté básníky Françoisem Villonem poèínaje. V nìkterých
básních vak Dostál rozbil verové schéma a uplatnil expresivní poetiku; stal se jedním z autorù, kteøí u v 90. letech iniciovali expresionismus. Dostál se tedy jeví jako autor, který roziøuje
poetický kánon smìrem realistickým a expresivním, jako jeho souèasníci Josef Holý, Ludvík
Loák nebo Jan Váòa.
V trýzni
Jsi lapán  týrán  rozdrádìn tvùj vztek
a vecek se ti v pìsti shluká 
u nelze snáet uráek 
u rozlomcovat klec svou ádá ruka:
Teï uka, e jsi rek!
Rad neli møí  nech vlastní srdce puká!15
Tuté tendenci uplatnil i pøi zpracování pøísluné biblické tematiky, která se tím snáze vøadila do souèasného kontextu: Vzhùru na vrchol Sionu!/ Ztajte dech  poslyte v dálku:/ Hospodin, hle, za svùj národ vede válku!/ V zuøivém vzteku boj vzplál! / Nad moøskou tùní/ pavezy
duní,/ tøískají títy, / blýskají meèe, / vrahù krev teèe....16 V Dostálovì poezii byla zøetelná
i sounáleitost s dekadencí, v ní expresionismus poèíná. Je to napøíklad dekadentní motivika
v básni Já leím v rakvi (1923); báseò je tvoøena 13 slokami, zakonèenými tým stálým refrénem,
totoným s názvem básnì; je to vak spíe umìlecky nenároèný, deskriptivní popìvek, v nìm se
autor nepokouí z monotónnosti vytìit sugestivnost, jak to dìlal zejména Karel Hlaváèek.
Dostál byl ve své poezii jedním z nejhorlivìjích roziøovatelù frantikánství. Jednak pøímo
ztvárnil frantikánskou tematiku a pouil pøíslunou motiviku (napø. básnì Sestry a bratøí a
Písnì bratra skøivana ze sbírky Potulný zpìvák,1902, a Fioretti v Assisi ze sbírky Kvìtiny,
1930), jednak napsal øadu básní o kvìtinách a stromech, v nich se stal pøedchùdcem Jakuba
Demla z Mých pøátel (1913). Tyto básnì se vyskytly u v prvotinì Sedmikrásy (1895), dále ve
sbírkách Potulný zpìvák (1902), Písnì tvorù (1917), Kvìtiny (1930) a jinde: jsou to básnì jako
Píseò jablonì, Píseò staré tøenì, Ach! (Ta chudobinka jako dítì...), Román malièké (Stoupla
si sedmikráska...) aj. Nìkteré byly koncipovány jako vnitøní monolog: Jabloò, Stará panna
(Píseò bøízy na podzim), Píseò staré tøenì, Èmelák zpívá, Spor kvìtin. Zejména v pozdìjích
sbírkách se vyskytly té antropomorfizace jiné: Píseò moøe, Píseò alpského potoka, Zpìv
alpských velehor, i písnì jako Píseò milujícího, Píseò bolesti apod. Dostálovo frantikánství
bylo trvalé a hluboké: jeho výsledkem byl také pøeklad Fioretti (Kvítka sv. Frantika) (1902);
uvedené motivy a postupy se v Dostálovì poezii opakovaly bìhem celé tvùrèí dráhy. Byl zde
vak prùkopníkem pouze ideovým, nikoli novátorem umìlecké struktury: nová témata ztváròoval témìø výhradnì konvenèními prostøedky. K symbolismu, impresionismu nebo demlovské
asociativnosti nedospìl. Takto se lií od svých druhù, kteøí s ním iniciovali sdruení Katolické
moderny: Xavera Dvoøáka a Sigismunda Bouky, kteøí pøijali a zpracovali dobovì nejsilnìjí
spojený impuls symbolistický, dekadentní a impresionistický.
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Závìry, je jsme zde dosud prezentovali, jsou v dosavadní kritické a historické literatuøe
obsaeny jen neúplnì. Recepce díla Karla Dostála-Lutinova je toti problematická, ona sama je
významným a dosti komplikovaným tématem; je èasto konfesionálnì ovlivnìna a výraznì
prokazuje nezbytnost objektivního historického pøístupu k literatuøe. Reflektuje se v ní rozdíl
mezi autory Lutinovovi a Katolické modernì blízkými a pøedstaviteli jiných proudù, je v èeské
literatuøe pøevaovaly. V podstatì dokládá existenci katolického ghetta, na nì si mnozí autoøi stìovali, které vak také spolu s jinými i Lutinov spoluvytváøel svým agitaèním tónem
(útoèným i obranným, jak v poezii, tak, samozøejmì, v publicistice).
Jakoto chronologicky první uveïme raný pøíznivý soud F. X. aldy z roku 1897 o poezii
vech tøí koryfejù Katolické moderny: Básníci Xaver Dvoøák, Karel Dostál-Lutinov a Sigismund Bouka nejsou ( ) mnoho poplatni cizímu stylu, cizí dikci. Dráha jejich je dráha normálního rozvoje: nejsou prosti cizích vlivù, ale jsou to vlivy domácí (ne evropské, spiritualistickodekadentní) a vlivy ty jsou asimilovány, nejsou prostì jen pøejaty.17 aldovo pozitivní
stanovisko zachycuje stadium nadìjí, které vichni básníci vzbuzovali po svých raných sbírkách a v souvislosti s obecnì sdílenou potøebou duchovní obrody soudobé kultury, a je de
facto letmým potvrzením vech tøí autorských typù zachycených v konkrétním okamiku.
U následující z recenzí dalích dvou pøedních kritikù z generace 90. let ukazují zásadní
rozpory mezi stanoviskem vìtinovým a Dostálovým: z komparace se zahranièními autory,
úèastníky duchovní obrody, která je vítanou skuteèností, vyplývá skepse nad Dostálovou
konzervativní poetikou a rozèarování z toho, e by tento autor mìl být chápán jakoto pøedstavitel moderny v èeské literatuøe.
Podle S. K. Neumanna mìla moderní náboenská literatura vypadat jinak: Tak zajisté kupøíkladu v umìní spravedlivì oceníme ve, co køesanství dalo nám velikého. Lze sice skoro
s jistotou pøedpokládati, e Sagesse byla posledním básnickým a snad umìleckým vùbec veledílem náboenským; myslím tu ovem na náboenství dogmatické. Nebo nové umìní náboenské, mystika nového èlovìka zlomí zajisté vechna násilí dogmat a systémù, rozlévajíc se
s irokým dechem slok Walt Whitmanových, s hloubkou a silou Pokladu poníených (Maurice Maeterlincka, J. K.) a se vzletem kupøíkladu naeho Otokara Bøeziny. Avak jestlie nám i dá
katolicism tøeba jetì nové chef doeuvre svého umìní, kde snad bude celá melancholie zapadajících sluncí a kde budou snad zachyceny poslední paprsky uhasínající slávy a poslední
sbohem a poslední záblesky hrdosti pøed vítìzícím nepøítelem, dá-li nám jetì takové nebo jiné
veledílo, nebude zajisté nikoho, kdo by ho nepøijal tak, jako byla vemi bez rozdílu pøesvìdèení
pøijata Sagesse.17 Také Jiøímu Karáskovi, který se spoluúèastnil idealistického i katolického
renouveau nebyla Lutinovova poezie umìlecky vìrohodná: ivlem estetickým jest mystická
vroucnost míøící k nebi, k nevyslovitelnému nazírání Boha, to vechno, co knize p. Dostálovì
naprosto schází a co je vlastní vem køesanským mystikùm, jich jest básník Království
Boího na zemi co nejvíce vzdálen.19
Tého rodu byla i souèasná rozsáhlá recenze sbírek Sedmikrásy a Království Boí na zemi
od referenta Literárních listù, patrnì od praského literáta, jednoho z pøísluníkù tehdejí
nejmladí generace. Kritik vyjádøil rezervu k Dostálovu výsledku, ale pochopení pro program
hnutí. V podrobném kritickém rozboru, jaké èasto vycházely v 90. letech, recenzent na více
místech dokládá nedostatky jako bezmylenkovitost, ledabylost, psavost a neupøímnost.
Závìr je krutý: Katolická moderna vznikla z revolty proti døívìjímu umìlecky primitivnímu èi
neumìleckému èeskému katolickému básnictví, a proto vzbudila nadìje svými proklamacemi.
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Recenzované Dostálovy knihy vak opakují chyby pøedchozích autorù z okruhu èasopisù
Obzor a Vlast, proti nim pøed nìkolika lety mladá Katolická moderna povstala. Chybí subjektivnì silné a umìlecky úèinné vyjádøení víry: opìt jde o poezii z velké èásti primitivní a neumìleckou. Dostálovy sbírky pøivádìjí souèasnou literaturu na scestí, nevedouce ani k renesanci
poezie náboenské, tím ménì ku veobecné renesanci poezie èeské vùbec.20
Po pøelomu století bývaly posudky Lutinovovy poezie spjaty s bilancováním odkazu zaniklé
Katolické moderny. Byly publikovány ostré recenze  polemiky. Tak Adolf Veselý odbyl Lutinova opovrlivì jako banálního agitátora, v recenzi sbírky Ryme a pryme (Hanácky obrázke)
(1912), ji nazval nejnií smetí tendenèního klerikálního verování pro lid,21 podobnì ostøe
kriticky se vyslovoval dokonce realista F. S. Procházka o Písních tvorù (1917).22 Stejnì tak v textech
autorù Lutinovovi naklonìných jsou zaznamenány rozpaky nad pøijetím jeho básnického díla:
jsou uvedeny umìlecké nedostatky Lutinovova básnictví a je zaznamenáno autorovo zklamání
nad nedocenìním jeho poezie. 23 Tak Vilém Bitnar uvádí, e z moøe verù Karla Dostála-Lutinova
by mìl vzejít peèlivý výbor, jen by mìl být pozitivním pøekvapením.24
Pøestat s Dostálem polemizovat èi pøestat jej bránit pøedpokládá vìcnì zjistit, pozitivnì
vymezit a analyzovat jeho sémantické gesto, jeho pojetí poezie; zkoumat aspekty jeho poetiky,
vèetnì hlediska tematického, motivického, ánrového a vyuít stejnì tak recenzí polemických,
jako apologetických. Z okruhu Katolické moderny vzely dvì takto zacílené prùkopnické studie, jejich autory byli Vilém Bitnar a Frantiek Dohnal,25 na které a po desetiletích navázali
dnení literární historici Ladislav Soldán, Petr Hora a Igor Fic.26 Støízlivé literární historii se tedy
Karel Dostál-Lutinov básník jeví jako typ, který v kontextu jeho generace charakterizují prvky
jako didaxe, lidovost, apotolství, expresivní realismus a prùkopnictví frantikánské.
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KAREL DOSTÁL-LUTINOV,
ONE OF THE POETS OF THE ROMAN CATHOLIC MODERNE
Summary
This paper evaluates the place Karel Dostál Lutinov occupied in the Roman Catholic
Moderne movement and in the Czech poetry of his time. Karel Dostál-Lutinov was a fervent
organizer and a prolific writer. In the 1890s he was conceived of as an original poet, one of the
three representative personalities of the Roman Catholic Moderne; the turn of the centuries
witnessed the weakening of his reputation as a poet and Karel Dostál-Lutinov was regarded
mostly as a polemical journalist. However, Dostál-Lutinov brought into Czech poetry some
significant impulses. As a lyrical poet he wrote many songs, following the tradition of the
Máj school. He introduced the Franciscan theme, above all he depicted, in his poetry, the
souls of animals and plants and thus he became a predecessor of Jakub Deml. In the other
part of his poetry, energetic polemical writing, he broke melic verse and promoted expressionistic feeling.
Translation © Nadìda Kudrnáèová, 2004
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JAROSLAV DURYCH A MORAVA
VÁCLAV DURYCH
Není snadné rozhodnout, byl-li Jaroslav Durych spisovatel èeský, èi moravský. Je sice
pravda, e v Èechách se Durych narodil a také i v Èechách umøel a e ze svých 75 let strávil
v Èechách necelých padesát let, kdeto na Moravì jen o nìco víc ne ètvrt století. To jsou
témìø rozhodující skuteènosti; pøesto se mi mùj otec jeví spíe jako Moravan. Morava toti
Durychovi soustavnì poskytovala útoèitì, Morava ho vdy uznávala a ctila, Morava byla
pro nìj místem odpoèinku od závistivých pomluv a nenávisti, ne vak od tvoøivé práce. Na
Moravì, tøebae jen po krátký èas, se podvakrát stal mìanem: byl majitelem domu nejprve
v Pøerovì, pak v Olomouci. V Èechách ho neprovázelo nikdy nic dobrého: v roce dvaadvacátém a tøiadvacátém, kdy s celou rodinou bydlil v Praze v podnájmu v nouzové kolonii na
ikovském Krejcárku, na tzv. Pendrekárnì  spolu s mizernì placenými mìstskými stráníky  pùsobil externì v novì zaloeném tiskovém orgánu lidové strany, tehdy v jetì katolických Lidových listech. V nich se také v èervnu 1923 nelichotivì a nediplomaticky otøel o památku Mistra Jana Husa a nedìli nato mu praský lid  toliko ke kodì paní bytné, protoe
Durych s rodinou v ten den podnikl výlet na Karltejn  vymlátil okna a sliboval mu ibenici.
Z armádního svazku Durych za to proputìn nebyl, vojenských lékaøù mìla republika pramálo,
a tak jeho moudrý náèelník ho v zápìtí pøeloil do vesmìs katolicky smýlející Olomouce. Socialistùm bylo povìdìno, e prý je to za trest, ale nebylo. V náboensky chladné Praze nikdy Durychovi nemohla kvést penièka: Lidové listy u Durycha nechtìly, sám prelát rámek dal pøíkaz
sníit Durychovi s okamitou platností øádkový honoráø. To znamenalo pro poèetnou Durychovu rodinu pohromu; vojenská gáe byla za první republiky tak trochu výsmìchem  zejména ve
srovnání s horentními platy dùstojníkù za vlády KSÈ. Snad tedy i nerad musil se Durych z tìsného
podnájmu na podzim roku 1923 stìhovat do Olomouce, mìsta, které ho nièím nelákalo.
Na pùjèku si musil koupit byt na tehdy periferních Nových Sadech mezi samými Nìmci, a to
byt, opatøený nábytkem, plným tìnic.Nicménì tìnice byly vyhubeny a Durych se plnì oddal
slubì vlasti v olomoucké vojenské nemocnici na Hradisku. Podle svìdeckých výpovìdí byl
Durych lékaø dobrý: vojáèci i jeho kolegové i pan náèelník  vichni ho mìli rádi. Mrzela ho
nezbytná úøednická práce, mìl jakousi kanceláø, kterou jaksepatøí zneuíval k psaní. Nadøízení
prý o tom vìdìli a snad jim to i lichotilo.
V upleti svého psacího stolu Durych nemìl toliko rozepsaná svá díla v øeèi volné i vázané:
po dobu témìø pìti let odtud korespondenènì øídil èasopis Rozmach, který v Praze vydával
Ladislav Kuncíø s Janem Scheinostem. Po zániku Rozmachu z tého Hradiska Durych øídil dalí
svùj èasopis Akord, kterému se na rozdíl od brnìnského, Zahradníèkova Akordu, øíká Akord
praský, nebo také kuncíøovský. Té korespondence mezi Olomoucí a Prahou byla prý celá
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bedna a Kuncíø, podle svìdectví paní Voøíkové, tajemnice Vyehradu, ji ve své øeditelské
kanceláøi v tomté Vyehradu peèlivì uschovával, dokud ho komunisté neuvìznili na dlouhá
léta. Podle smutného svìdectví Kuncíøova syna byla vekerá korespondence Ladislava Kuncíøe dána do sbìru, a to nikoli katanskými komunisty, nýbr pozùstalými Kuncíøovými spolupracovníky  jen a jen pro strach idovský.
Otec mi vyprávìl, e své básnì ve verích i v próze psával nejradìji pøi noèních slubách, to
prý se mu psalo nejlépe.
Zatím mé tøi sestry rostly do krásy; byteèek v Nových Sadech se stával Durychovým tìsný
a po mnoha intervencích dostal mùj otec pronájem v prelátském, v Køíkovského ulici,
v dnením sídle Palackého univerzity, v domech, které tehdy patøily olomouckým kanovníkùm.
Tito køesantí majitelé této reprezentativní nemovitosti poadovali nekøesanskou èini,
tøebae byt, kvùli znaèné výce stropù, nelo vytopit. Voda ve dbánu na umývadle v intenzivnì
vytápìné lonici prý pøes noc zmrzla. Bylo to ovem v únoru roku 1929, kdy støední Evropa
byla postiena krutými mrazy.
Durych se s olomouckými preláty tuze rád koèkoval. Vytýkal jim jejich náruivou lásku ke
klobásám a k hanáckému zelí, zatímco prý jejich láska k svìøeným oveèkám doznává jistých
kazù. Vzpomínám si na roku 1986, na 100. výroèí otcova narození, kdy jsem byl navtívit
praského arcibiskupa, kardinála Tomáka, ve vìci jeho eventuální podpory jakési durychovské akce. Panu kardinálovi ji pamì mnoho neslouila. Jméno Durych mu nic neøíkalo. Náhle se
mu vak tváø rozjasnila: Ale samozøejmì e si vzpomínám, kdy jsem byl v Olomouci kanovníkem. To tehdy byly s Durychem boje! Jakpak bych zapomnìl!
V Olomouci si mùj otec nael tøi své nejvìtí pøátele: význaèného právníka a senátora
Moøice Hrubana, profesora olomoucké teologické fakulty Josefa Vaicu a pøevora dominikánského klátera Silvestra Braita. Tito tøi mui mìli pro Durycha nesmírný význam: jak pro jeho
osobní ivot, tak i pro umìleckou èinnost.
V Olomouci Durych psal a dokonèil velkou i malou valdtejnskou trilogii  Bloudìní i
Rekviem. Tøebae nejvyí kulturní èinitelé první republiky kolem Durychova díla rozpaèitì
pøelapovali, pøece jen roku 1930 pøisoudili Durychovi za Bloudìní státní cenu a v Olomouci
mu ji také slavnostnì pøedali. Byla to snad jediná veøejná pocta, které se mému otci za jeho
ivota dostalo.
Nelze si samozøejmì pøedstavit, e by èlovìk a u na kterémkoli místì tohoto naeho
slzavého údolí il jako v ráji. Jistì mìl mùj otec potíe i v Olomouci, mìstì, které si ze srdce
zamiloval a odkud se u nikdy nikam nechtìl stìhovat. V kratièkém fejetonu pro brnìnské
Lidové noviny, nazvaném Sny, ze dne 1. èervence 1928, vykresluje Durych svou vlastní popravu v Olomouci 17. století. I ve snu vak Durych své nepøátele omlouvá a posuzuje jejich
jednání se smíølivou ironií:  pøed ètyømi lety jsem se velice rouhal lidem poboným a snail
jsem se rouhat se jim solidnì v obsahu i formì, aby to u za to stálo; tato snaha byla dosti, ba
takøka spravedlivì bedlivá, take toto rouhaèství naplòovalo témìø vekeré mé pøemýlení.
A v té dobì jsem si koupil Gobineauùv román Opatství typhainské, který jsem pøeèetl celý
najednou v noèní slubì. Vidìl jsem, jak ti pomahaèi øeholníkù obìsili zajatého konzula imona
a moje sympatie byly na stranì tohoto obìeného rebela. Bylo mi smutno pro nìho. Ale
mnohem smutnìji bylo mi nìkteré z následujících nocí, kdy ve snu sám jsem se vidìl býti jatu
od tých lidí poboných, o nich jsem nepøestával potmìile smýleti, na smrt odsouzenu a
postavenu pod radnicí olomouckou, z její vìe trèel trám opatøený provazem na kladce. Kadý
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sen obsahuje nìjakou botu; ve snu i ve snìní mohou lípy kvésti tøebas i poèátkem kvìtna a dìjí
se velijaké nepøístojnosti vùèi pravdám pøírodopisným, zemìpisným i dìjepisným; tak v tomto
snu vì olomoucké radnice byla u opaèného rohu radnice, ne u kterého jest ve skuteènosti
I chystali se mì vytáhnouti nahoru, dotýkajíce se mì etrnì a skoro uctivì; slunce zlatilo zdi
radnice a pomylení na výstup vzhùru do zlaté a modré volnosti vzduchu bylo ztrpèováno
pomylením na nedùstojnost provazu. I ádal jsem, abych byl souzen, a prodral se ke mnì knìz,
který se pokouel omlouvati mì, e jsem pøece jen nebyl tak veskrze poboný. A tu já, chytaje
se u vytrení jakési nadìje, dovolával jsem se spravedlnosti ve jménu alamothu, gittitu, jeduthunu, maelethu, muthlabenu, nechylothu a neginothu, vypoèítávaje pøi kadém nástroji èísla
almù, které v jeho doprovodu bývaly zpívány, take nìkteøí se domnívali, e zaèínám prorokovat, a dojem byl hluboký. Obec tehdy øekla, e budu pochován èestnì a s velikou slávou. Mùj
pøímluvce zahalil si tehdy tváø na znamení rezignace a jeden z nejvzneenìjích protivníkù
mých na znamení pocty sám poloil mi smyèku na krk. Ale i nejblaenìjí sen má pøíli brzy
konec.
A nedávno jsem slídil zase v historiích dob pøed tøemi sty lety a opìt to bylo v osudné
Olomouci, kde jsem upadl do tenat, která jsem nachystal jinému. Byl jsem v mìstském vìzení
v sedmnáctém století a moje kùe byla u rozedøena jakýmsi struhadlem; i èekal jsem trpìlivì a
zvìdavì, co se bude díti dále. Nebylo tam nikde ádného plamene, bylo tam poloero, domníval
jsem se tedy, e uvidím a uslyím køesání. Ale ukazovali mi díru v zemi, ze které bylo cítit
vápenný pach. Do toho e prý mì na noc zahrabou, aby ta rozedøená kùe v tom vápnì uila
jistých senzací, které se prý vyrovnají svou solidností jiným poèinùm mistra útrpného práva.
Tehdy v jakési hluboké pochybovaènosti ptal jsem se, jaký to má smysl. I uslyel jsem hlas
mue vzneeného, který mì pozoroval, sám dosud nepozorován, økoucího: ,Za naich èasù se
utrhaèné jazyky vytrhávaly z úst, toto jest vak milosrdnìjí.
Mnohem významnìjí jsou desítky Durychových poznámek o Olomouci historické i souèasné. Jsou vesmìs kladné, a nekriticky nìné.
Kdy se pak v roce 1930 stalo, e jsem si po tøech sestrách dovolil narodit se i já sám, a to
v Durychovì vlastním domku v Olomouci na Letné, dostalo se mému otci nìkolika let jisté
blaenosti, kterou jsem se upøímnì snail, pokud si dobøe pamatuji, kamenovat svými dìtskými
høíchy. Bùh mi je odpus!
V této dobì si mùj otec vymohl na vojenských autoritách olomouckých, aby mu kadé ráno
pøed barák byl pøistaven jezdecký kùò a také vojáèek na koni, který by mu konì pøivedl a pak
zase z Hradiska odvedl. Kupodivu bylo tomuto Durychovu pøání vyhovìno.
Nelibost zato vyvolalo dalí Durychovo pøání, aby mu pøed dùm správa vojenských koníren pøivezla fùru hnoje, kterou by pak na koleèku sám rozváel po záhonech. To by prý bylo pro
majora, èi snad ji podplukovníka nedùstojné.
Mùj otec v Olomouci doslouil poèátkem roku 1937 a stalo prý se tak podle rozhodnutí
ministerstva. Byl pøeloen do Prahy a vlastnì povýen proti své vùli, snad proto, e armáda
chtìla mít svou elitu soustøedìnu v Praze. Bylo z toho doma hodnì pláèe, tøebae mé sestry se
vbrzku daly uchlácholit oslnivou vidinou hlavního mìsta.
Válka vím jaksepatøí zamíchala, pak se na nìco témìø tøi roky èekalo a vyla z toho léta
padesátá. Mnoho se u nás nostalgicky vzpomínalo na Olomouc, ale popravdì øeèeno, mùj otec
v Praze snáze pøeil teror nacistický i bolevický. Mìl pøíli mnoho mocných nepøátel a Olomouc nebyla dost velká, aby vechny Durychovy prohøeky skryla.
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Bùh chrání dìlníky na své vinici, chrání je pøed pøedèasným odchodem do dùchodu onoho
svìta. Durych jetì nesplnil svùj hlavní úkol: sepsání a dokonèení nejúasnìjí beletristické
kroniky japonských misií, Sluebníkù neuiteèných. Toto dílo sice bylo napsáno v Praze, nicménì základní inspiraci a motivaci daly Durychovi obrazy muèedníkù v kláteøe v Uherském
Hraditi, kam Durycha pøivedly sluební povinnosti. Mnoho svých dìl, snad dokonce jejich
vìtinu, napsal Durych v Olomouci a jak u bylo øeèeno, z Olomouce øídil èasopisy Rozmach
a Akord a do roku 1933! A pøesto si jetì nael dost èasu na rozsáhlé studium dìjin japonských misií. O dìjinné epoe, o ní jeden z nejvýznamnìjích národù svìta a pøíli dobøe ví
a pøipomíná si ji se závratí  bojí se ji vak analyzovat pro nelidskou krutost svých pøedkù. Na
tu by Japonci tuze rádi zapomnìli. Do Olomouce byly Durychovi posílány dìjiny misií v nìkolika
øeèech vèetnì portugaltiny a holandtiny. To vechno Durych v Olomouci prostudoval a
poøídil obsáhlé výpisky. Takové práce by u dnes nikdo nebyl schopen. A vekerý takto
získaný kapitál uloil na místech, kde zlodìj nebere a kde mol a rez nekazí
Výe jsem se zmínil o tøech pováleèných letech. Byla to léta kruná. Za války byl mùj otec
podporován øadou mecenáù, kteøí pocházeli ponejvíce z Moravy. Byl to napøíklad pan Haluzík
z Pøerovska, nebo i obchodník z Dolních Kounic Bohumil Brauner. Pováleèná euforie nepøinesla mému otci nic dobrého, naopak: komunisté se mu snaili dokázat kolaboraci s Nìmci, které
vak nebylo ani v náznaku. Bída pováleèná pøedstihla bídu váleènou. A tehdy proti zákazu
ministerstva informací vydalo Kolo moravských spisovatelù Durychovu Sedmikrásku v poètu
10 tisíc výtiskù a honoráø nejen Durychovi umonil splatit dluhy, ale pomohl celé naí rodinì
pøeít. Nebylo sice ádným problémem Sedmikrásku rozprodat, ale Kolo moravských spisovatelù si jejím vydáním podepsalo ortel smrti. Vydání tohoto zcela nekodného, naopak sociálního díla èeské hegemony proletariátu rozbìsnilo k nepøíèetnosti. Tehdy se také nechal slyet
ministr Václav Kopecký, e si nedá pokoj, dokud Durych nebude viset (podle svìdectví básníka Halase a mé sestry Jaroslavy).
Na Moravì zùstalo Durychovo dílo v dobré pamìti pøes celou válku a ani ètyøi desítiletí
komunistického temna nepokodila na Moravì Durychovu památku tolik, jako bolevická
hrùzovláda v Èechách. Moravani tak dokázali, e Durych je jejich spisovatelem a je vskutku
dojemné, e ho tak posuzují dodnes.
O Durychovo dílo mnoho let okázale a dùslednì peèuje nakladatelství Blok; svatovojtìské milenium pøipomnìlo hned dvìma díly brnìnské nakladatelství Salve Regina, øadu Durychových knih vydalo nakladatelství Vetus Via, olomoucká Votobia, Cyrilometodìjská matice
v Olomouci, nakladatelství Atlantis, olomoucké nakladatelství Periplum, telèské nakladatelství
Zlatý dvùr Jana áèka i svitavské nakladatelství Trinitas. Ostravská televize natoèila Durychova Kurýra a podepsala smlouvu na zfilmování Boí duhy.
Tuto aktivitu moravských nakladatelství nelze témìø ani vysvìtlit pøirozenou cestou. Zejména v dnení nakladatelské krizi. Durychovy knihy se shánìjí, ètou, bývají velmi brzo rozebrány a stále se pøipravují dalí a dalí reedice. To se nedá odbýt mávnutím ruky. Durych
Moravanùm sedí; Èei, jak se zdá, berou Durycha vánì a dnes, a to jedinì proto, e se stále
zøetelnìji ukazuje, e ty autory, které mono s Durychem srovnat, lze spoèítat na prstech jedné
ruky.
Èechùm se spílalo a dodnes spílá do kacíøù a neznabohù. Moravani stále jetì ve své
vìtinì Boha uctívají v jeho Tøech Osobách, zatímco Èei slovo Bùh rádi nahrazují pojmem
Pøíroda, Síla, Nejvyí Mylenka atd. Jde mi vak a mráz po zádech, kdy stále jasnìji nabývám
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pøesvìdèení, e v Èechách je Durych mnohem spíe oceòován u ateistù ne u moderních
katolíkù. Je to snad tím, e Durych byl pøed soudnou stolici Boí povolán krátce pøed zahájením
Druhého Vatikána? S jeho závìry, èi mnohem spíe s jeho duchem a z nìho plynoucími deformacemi, by se Durych nikdy nebyl smíøil, podobnì jako jeho pøítel ve zbrani Jakub Deml.
Nechci se poutìt do spekulací a zejména mì u mrzí neustále pøipomínat Durychovo dílo.
Dìlám to u 40 let a jsem jen ubohý biolog. A to jen proto, e literární kritika si stále jetì
neudìlala na analýzu Durychova díla èas. Blýská se sice na lepí èasy, ale já u pøi tom být
nemusím.
Jetì na závìr: Durych byl vdy katolíkem, ale nikdy nebyl klerikálem. Pokud ho tak nìkdy
nìkdo nazýval, dopoutìl se smìného omylu. Dluh národa k Durychovu dílu bude splacen;
ale láska k jeho odkazu bude pøetrvávat a vdy bude vycházet z Moravy.
JAROSLAV DURYCH AND MORAVIA
Summary
The treatice deals with Durychs stay in Olomouc (19231930) where he served as a military
physician in Hradisko. There he also worked as a corresponding editor-in-chief of two journals 
Rozmach and then Akord, both published in Prague. He finished two of his proses in Olomouc,
Bloudìní (Wandering) and Requiem. At that time he studied the history of catholic missions to
Japan  his novel Sluebníci neuiteèní (Unuseful Servants) was inspired by the studies. In
1930, Durychs son Václav, author of the treatice, was born in Olomouc. Durychs works are
recently published mostly by Moravian publishing houses. Author assumes, that the spiritual
milieu in Moravia suits the spirit of Durych proses best.
Translation © Josef Línek, 2004
RNDr. Václav Durych
Jugoslávských partyzánù 26
160 00 Praha 6, ÈR
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JAN ÈEP A TIMOTHEUS VODIÈKA:
DVÌ CESTY V ÈESKÉM KATOLICKÉM MYLENÍ
PETR KOMENDA
Myslím, e není v dìjinách èeské literatury pøíkladu, aby byla nìjaká generace nastupovala v takovém poètu, s takovou dynamikou, s takovým sebevìdomím, ba s takovou provokativní opoválivostí ( ). Mono øíci, e se tenkrát v Èechách talenty jenom hemilo. ( ) Umìlecká
tvorba první republiky byla svobodná a pøirozenì polyfonní. Mìla vechny pøedpoklady, aby
zacelila bolestné trhliny svého dvakrát pøerueného vývoje, aby dorostla organické plnosti,
samozøejmosti a jistoty ( ). Karel Èapek stejnì jako Vladislav Vanèura, stejnì jako Jaroslav
Durych a Jan Zahradníèek jsou autenticky èetí.1
Jan Èep
Vechny pováleèné smìry èeské poezie mají tý základ: je to nihilismus nejen sociální a
mravní, nýbr i umìlecký. Èlovìk jako by se tu octl vymrtìn do prázdna, mimo ivot a svìt,
z nich vidí jen stíny ( ). Poetismus pøijímá za základ pluralitu a bezøádovost svìta. ( ) Relativismus a pluralismus  to jsou tedy poslední dùsledky tohoto chápání svìta.2
Timotheus Vodièka
Ve srovnání s tvorbou Jana Èepa se nám texty literárního historika a kritika Timothea
Vodièky (19101967), jednoho ze zakladatelù èasopisu Øád a jednoho z hlavních spolupracovníkù Zahradníèkova Akordu, mohou jevit jako nìco marginálního. Ovem uváíme-li, e Timotheus Vodièka ve své dobì dokázal vyvolat vánivé diskuse o román Karla Schulze Kámen a
bolest, do nich zasáhl i Jan Èep, musíme se ptát, jaké bylo místo tìchto tvùrcù v èeském
katolickém mylení a jaký mìli na nì vliv.
Jan Èep i Timotheus Vodièka se v tøicátých a ètyøicátých letech úèastnili olomouckého katolického dìní, které se soustøedilo do znaèné míry kolem kulturního dominikánského centra. Setkávali
se spolu, vedli vzájemnou korespondenci, odlinost jejich názorù se vak projevovala v pøístupu
k jednotlivým osobnostem literárního ivota, v perspektivì, z ní bylo dìní v èeské i svìtové literatuøe nahlíeno. Jan Èep svùj pohled na dìní v soudobé literatuøe pøedstavil nejen v pøíleitostnì
publikovaných èláncích, ale i v pøednákách a esejích, jejich základní souhrn dnes nalezneme ve
ètvrtém svazku díla Rozptýlené paprsky3 a v nedávno otitìném souboru pøednáek Umìní a
milost.4 Timotheus Vodièka své názory na umìní pøedloil v knize Filozofie umìní, postoje k èeské
meziváleèné tvorbì byly publikovány v souboru Stavitelé vìí. Mnohé dalí, ji nevydané práce,
jsou uloeny ve strojopisné podobì v olomoucké poboèce Zemského archivu v Opavì.
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Timotheus Vodièka se ve své estetické koncepci opíral o svérázné pojetí novotomistické
filosofie, z ní vyzdvihl pøedevím princip øádu a harmonie. Jeho pojetí se proto zaøadilo do
irího kontextu èeského novotomismu, ve svém praktickém dosahu výraznì konzervativního
proudu èeské katolické církve i katolické církve obecnì, je usilovala pøedevím o uchování
posledních zbytkù svého mocenského statutu, ani by brala v potaz nastupující sociální revoltu nebo stále výraznìjí zamìøení evropského ducha na filosofii existence. Vodièkovo zdùraznìní teleologické závislosti5 veho stvoøení na Boím jsoucnu mu umonilo plné podøízení
umìní jeho morálním kritériím, je si pro ten úèel vytvoøil: Øád hodnot, rozliený podle vztahu
podstat k Bohu jako k poslednímu cíli, je takovým výrazem Boího Bytí v rovinì finality a je
proto nutnì základní normou vekeré lidské èinnosti, i èinnosti výrazové. Neexistuje atomizovaná autonomie hodnot; vechny hodnoty jsou uspoøádány hierarchicky a vázány sluebností niího vyímu ( ).6 Ji vytèení teleologické závislosti je v ostrém rozporu se zdùraznìním
svobody a autonomie osobnosti v moderní umìlecké tvorbì. Novotomistická filosofie Vodièkovi slouila k potírání autonomie subjektu, k popøení svobodného rozhodování jedince, jen
se má podøídit striktním moralistním normám. Z tzv. integrálního morálního zákona, specifického Vodièkova výtvoru, je uèinìna totalitní metoda  ji samotný princip úèelu (teleologie)
znamená vylouèení neuiteènosti a vede k redukci na techniku, strojovost. Právì z tìchto
dùvodù je u nìj vyzdvihována uspoøádanost a odmítán chaos. Ve Vodièkovì pojetí individualita ztrácí svùj význam a mìní se v pouhý úèel jednoty. Poznamenejme, e naproti tomu Jan
Èep vdy zdùrazòoval neredukovatelnou antinomii mezi mnohostí a jednotou: Tajemství mnohosti a jednoty  to dva póly, mezi kterými probíhá cesta stvoøení. ( ) Je mezi jednotou a
mnohostí napìtí, které se v naem pozemském labyrintu vybíjí èasto bouøí, skrze katarzi utrpení
a smrti. Touíme po jednotì  a mnohost nás láká; mnohost nás odstrauje a dìsí, jednota na
nás dýe chladem. Proíváme svou jednotu v èase jenom v pøedtue a v podobenství.7 Vodièka rovnì neuznává znakové zprostøedkovávání a dílo jako artefakt. Dílo je v jeho koncepci
jakýmsi obrazem due, co vede k absurdním závìrùm, e due má vìtí cenu ne dílo,8
které je mono cenzurovat, znièit nebo zakázat pro spasení due. Umìlecký text je pøijímán
pouze jako mravní nástroj k nápravì mravnì naruených lidí.
Timotheus Vodièka nebyl schopen analyzovat tvar díla, podat by jen nástin jeho struktury, dokázal pouze èíst ideje. Neschopnost proniknout do literatury se prokazuje napøíklad na
ztotonìní subjektivismu váleèné Bednáøovy generace (romány M. Hanue) se subjektivismem poetismu, surrealismu. O mnohém nemá Vodièka nejmení pøedstavu, jinak by nenapsal:
( ) kromì nìkterých výstøedních smìrù, jako je futurismus, dadaismus nebo surrealismus, se
formalistiètí umìlci ani nepokouejí o úplné vylouèení významové sloky ( ).9
Vytvoøení morálních mìøítek, odmítnutí autonomie umìní poskytuje pøedpoklady pro ostøe
normativní koncepci v literární kritice, podle ní je kritik soudcem, jen rozsuzuje vìtí èi mení
provinìní umìlce vùèi morálnímu zákonu, vìtí èi mení úchylku.10 Vodièkùv kritik musí dílo
správnì zprostøedkovat ètenáøi a vysvìtlit mu, v jakých pøípadech jde o úchylky, co je
pozice cenzora: Nezbytnost nìjakého zprostøedkování mezi obecenstvem a dílem je ( ) zøejmá, ( ) toto zprostøedkování je úkolem kritiky, jejím nejvlastnìjím úkolem je výklad podstaty
díla jako pøedpoklad pro hodnocení.11
Uplatnìní novotomismu v èeském literárním prostøedí, které lze pozorovat na pøíkladu spolupráce Timothea Vodièky a olomouckých dominikánù, znamenalo útok na literární modernu
i avantgardu a na dalí vývoj individualit ve tøicátých letech. Pøedevím polemika nad dílem
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Karla Schulze Kámen a bolest vyjasnila postoje jednotlivých katolických intelektuálù vùèi
svobodì v umìní a ukázala, kam a jsou schopni nìkteøí úèastníci sporu dojít. Lektorský posudek Timothea Vodièky by dnes mohl znít jako pouhá kuriozita z dìjin literatury, pokud bychom
neuváili fakt, e se tento kritik obrátil na èeské biskupy i praského arcibiskupa s ádostí, aby
tato kniha byla mezi katolickým ètenáøstvem zakázána: Úèinek knihy bude horí ne u kteréhokoli èeského autora, protoe jen lidé opravdu vzdìlaní a vìøící nevezmou z ní duchovní kodu.
( ) Je to ètení posléze nechutné pro zdravou mysl, která nemá zrovna zájem na vìcech sexu
jako autor, ( ) kniha Schulzova má býti odsouzena ( ).12 Vodièkùv pøístup k druhým lidem
vdy vycházel z jeho apriorní mylenkové koncepce. Neblahý dopad mìla pøedevím ve vztahu k Jakubu Demlovi, který Vodièkovi pøenechal svá autorská práva. Pokud by zùstalo u Vodièkova plánu vydání Demlova díla, stalo by se torzem.13
Zvlátì dnes je patrné, jak výraznì se orientovali katoliètí myslitelé nesouhlasící s duchovním
úpadkem církve na díla existenciálních myslitelù Blaise Pascala a Sorena Kierkegaarda (G.
Marcel, R. Guardini). Jiným zdrojem duchovního obrození se staly knihy Léona Bloye, které
zøetelnì ukazovaly, e církev zanedbala dobové sociální problémy a nechala se svou konzervativní orientací spoutat s buroazií. Vznikající pojetí angaovaného, otevøeného a nedogmatického køesanství má v èeských zemích svého pøedchùdce v Josefu Florianovi. Oproti spoleèenství slávy (jak kdysi vnímala katolická církev Kristovo evangelium) je nyní vyzdvieno
spoleèenství køíe, spolubytí s chudými a sociální angaovanost.14
Dokladem Èepova zápasu o otevøené køesanské umìní a mylení jsou nìkteré ze statí
útlého souboru pøednáek Umìní a milost, podobnì jako eseje v Rozptýlených paprscích.
Napøíklad ve stati Køesanské koøeny èeské literatury autor tvrdí, e ve vìdì a umìní je
katolické ve, co se pravdivì pøidruje faktu a zùstává vìrno pøímému vidìní. Tento ponìkud
pozitivizující pohled dosvìdèuje obtínou Èepovu pozici mezi katolickými intelektuály. Jan Èep
se snail pøed katolickým ètenáøstvem obhájit autonomnost umìní vùèi aplikaci morálních
kritérií, zároveò si byl ale dobøe vìdom nesnadného postavení katolického umìní v ateistickém
svìtì, který nechce nebo u nedokáe porozumìt køesanské symbolice. Je zøejmé, e si Èep
vytvoøil urèitý odstup vùèi olomouckému dominikánskému kulturnímu centru, setrvávajícímu
na výraznì konzervativních pozicích. Zápas o otevøenost konfese lze vypozorovat i v textu
Umìní a milost, v nìm kromì náznaku o omezení distribuce knih mravnì závadných15 Jan Èep
vymezuje autonomnost umìní pouze v rámci pøedmìtu, zatímco v rámci subjektu je autor podøízen
Bohu. To je mono vyloit jako podøízení se katolické vìrouce nebo jako urèitý morální regulativ.
Koneèné uznání práva osobnosti na omyl lze nalézt a v pozdních esejích: ádné (...) hledání, jeli vedeno duchem pøímosti a poctivosti, nemùe zùstat lhostejné tìm, kteøí také hledají, by po
jiných cestách.16 Domnívám se, e právì otøes zpùsobený dùsledky komunistické ideologie
prohloubil v esejích autorùv personalismus smìrem k výrazné nadkonfesijní otevøenosti.
Jan Èep vytýká komunismu pøedevím jeho personální koncepci usilující o násilné potlaèení hlasù druhých. Komunistická ideologie likviduje existenciální rozmìr lidské bytosti, vymazává z ní utrpení a smrt, sjednocuje svìt násilím: Místo jednoty, svobody a lásky hrozí zavládnout rozdìlení, strach a nenávist, na jejich konci je smrt.17 Personální koncepce je Èepovi
mìøítkem pro posuzování mylenkových konstruktù na základì evangelijního po jejich ovoci
je poznáte. Akcentace svobody jedince pak vede ke kritice nesvobody v komunistické utopii:
Lze jetì mluvit o nìjakém duchovním spoleèenství, jestlie je vyvrácen z koøenù jeho první
pøedpoklad, tj. existence jednotlivých duchovních svobod?18
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Úsilí o otevøené mylení mùeme rovnì pozorovat na vývoji Èepova postoje k existenciálním filozofiím, který se vytváøel ji od roku 1945 (v této dobì prostøednictvím statí Václava
Èerného získával na popularitì zvlátì francouzský existencialismus). Vìdomí úzkosti, je bylo
v Èepovì tvorbì vdy velmi výrazné, se stalo námìtem pro meditaci ve stati Úzkost a nejistota.
Zdùraznìním subjektu, akcentací perspektivismu ve vlastním literárním díle vznikly pøedpoklady pro uznání existenciálního postoje: Je to mylení, které aktualizuje pro lidské vìdomí základní postavení èlovìka ve svìtì; postavení nebezpeèné a napjaté, polohu ustaviènì vrátkou, která hrozí kadou chvíli zøícením a musí se ustaviènì znovu vyrovnávat, a to s nasazením
vech sil a ustavièným rizikem tragické prohry. Je to filozofie nejistoty a úzkosti, stvoøená
k tomu, aby vyjadøovala nejhlubí ivotní pocit naí doby.19 Èepovo vìdomí postavení èlovìka ve svìtì je vak vyvaováno køesanským dùrazem na urozený pùvod lidské due, na
záøi jejího královského pùvodu. Rozliujícím kritériem pro posouzení rùznorodých existenciálních filozofií se stala koncepce personalismu, kterou kadý existencialista vytváøel. Právì pro
Sartrovu tezi peklo jsou ti druzí se Jan Èep od ateistického existencialismu víceménì distancoval, zatímco o mylení B. Pascala, S. Kierkegaarda èi G. Marcela se intenzivnì zajímal. V textu
Úzkost a nejistota chybí jméno A. Camuse, je se objevuje a v esejích psaných v emigraci. Je
pøíznaèné, e vývoj Èepova pøístupu k odliným názorùm krystalizuje právì pùsobením tohoto
autora, který ve své filosofii vìdomì odmítl Boha, avak nepodílel se na pøitakání západních
levicových intelektuálù komunistické utopii a východisko hledal v individuální sebeobìti pro
bliního.
Pro dùkladnìjí poznání koøenù Èepovy personální koncepce jsou podstatné dvì pøednáky z let 19461947: Adventní zamylení o knize a Léon Bloy,20 z nich je zøejmé, e inspiraci pro
své pojetí Èep nacházel v osobnostech Josefa Floriana a Léona Bloye. Proti efemérnímu a
povrchnímu pokusu o hmotné a mìtácké zabezpeèení existence je vyzdviena duevní kontemplace, která se neuzavírá sama do sebe, ale naopak pøijímá slovo evangelia, e chudé máte
vdycky s sebou.
Vývoj Èepova personalismu je spjat s reflexí dvou pojmù komunikace  vzdálenosti a blízkosti. Dálka a blízkost jako vzájemné koreláty jsou v ostré distanci vùèi zdi a samotì. Jestlie
ten druhý se mnou není identický, jestlie já sám se sebou nejsem nikdy zcela identický, take
se vdy prosazuje jinakost, je nekoneèná blízkost vdy nekoneènou dálkou. Proto také dálka je
vztahem lásky, uznáním a úctou k jinakosti druhého: Milujeme-li ovem nìkoho pøátelstvím
nebo láskou, neznamená to, e je nám vdycky úplnì prùhledný, e zmizela vecka vzdálenost
mezi já a ty. Naopak, právì v pøátelství nebo v lásce cítíme èasto tuto vzdálenost bolestnìji ne
ve svých vztazích k lidem, kteøí jsou nám lhostejní. ( ) Ale bez tohoto bolestného napìtí by
byl ivot necelý a plochý.21 Prolínáním tváøí v Èepovì tvorbì je uznána dálka v personálních
vztazích, dialog a neredukovatelnost osobnosti na monolog já. Láska podle Jana Èepa neznamená více já nebo více ty, není splynutím, ale setkáním, kdy dvì bytosti potkávají jinakost
druhého: Pøedpokladem poznání a lásky není ostatnì moje hluboká podobnost nebo vnitøní
pøíbuznost s druhým; je to spí schopnost poznat a pøijmout druhého jako bytost autonomní,
ode mne odlinou.22
V mezilidských vztazích vládnou ve vzájemném napìtí jednota a mnohost, touha po splynutí i mnohohlasí, avak pouze v pøípadì, e komunikace nebyla pøeruena. Zeï a samota
pøeruuje onu vzdálenost mezi bytostmi nepøekroèitelnou propastí, kdy nejsme schopni naslouchat jinakosti druhého ani jinakosti vlastní. Monolog je devalvací pùvodního vnitøního
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rozhovoru, který dokázal vrstvit nai osobnost. V tomto smyslu Èep kritizuje introspekci, e
vùèi sobì zùstává vdy o krok zpìt: Mùeme v sobì jenom zèásti rozdvojit pozorovatele a
pozorovaného ( ).23 Èepùv odstup od deníkové literatury spoèívá v tom, e deník poskytuje
iluzi, e je mono zastavit èasový proud. Introspekce je zamìøena do minulosti, pomíjí tu èást
osobnosti, kde se já teprve utváøí, pracuje s mrtvými fakty, kdeto vztah k druhému je zamìøen do budoucnosti. Také kritika komunistické nenávisti je kritika oné zdi, kterou systém staví
mezi lidmi, je by mìli být svými bliními: Nepøivádìjí k sobì lidi blí, nýbr naopak, kladou
mezi ty, kteøí pochodují bok po boku, kteøí zdvíhají kladivo nebo puku bok po boku, a zejména
mezi ty, kteøí vykøikují jako jedním hlasem: Odsuï ho! Zabij ho! vzdálenosti mrazivé samoty
( ). Neutváøejí bratrské spoleèenství milujících, nýbr ukovávají øetìzy zatracencù, kteøí se
nenávidí.24 Otevøená samota u Jana Èepa je vdy samotou obydlenou. Vytváøí-li vzdálenost
samotu èlovìka, blízkost urèuje její obydlenost v prostoru jinými: Samota mého jednotlivého
osudu je samotou bytosti otevøené k synovství Boímu a k bratrství vech lidí i veho ostatního stvoøení. Je to samota obydlená, ve které jsou ustaviènì pøítomni vichni, které znám a
miluji, kteøí znají a milují mne.25
Otevøenost druhému pramení z Èepova hlubokého vìdomí trhliny, která rozevírá kadou
lidskou existenci, která je maximálním zhutìním èasu a skrze ni najednou zaène pronikat
svìtelné bytí: Èas se mùe nìkdy jakoby zastavit a zhustit v okamiku tak bohatém, e v nìm
proíváme takøka pøedtuchu toho, co je obsaeno v slovì vìènost.26 Tyto okamiky po dlouhých obdobích kadodenní existence, po dlouhé dobì vednosti a oputìnosti zjevují monost volby autentické èi neautentické existence.
Jan Èep ve svém díle, kritických esejích a pøednákách i sám v sobì vedl ustavièný zápas
o plnost bytí, o otevøenost vùèi druhým. Sám se sebou se støetával o víru v Boha a nebyl mu
cizí ani rouhaèský hlas Vladislava Vanèury; vdy dokázal uznat opravdovost jeho zápasu.
Své výroky nepronáel jako apriorní soudy, proto v jeho esejích mùeme spatøovat i reflexi
dogmatismu v katolické církvi. Jestlie úsilí o otevøené køesanství bylo sporem o sebe sama,
pak kritika Sartrova existencialismu a ostré odmítnutí komunistické ideologie mìly své východisko v Èepovì personalismu. Na rozdíl od Timothea Vodièky, který své bliní soudil podle
mylenkového abstraktního konstruktu a svým determinismem se výraznì pøiblíil totalitní
ideologii, Jan Èep nejprve hledal svého bliního, a teprve z tohoto pramene vyrùstalo jeho dílo
i kritika. Také proto je Èepova tvorba blízká Gabrielu Marcelovi, jen svou konkrétní filozofii
uzavøel výrokem: Milovat nìkoho znamená øíci mu: Ty nezemøe!27
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JAN ÈEP AND TIMOTHEUS VODIÈKA:
TWO LINES IN CZECH CATHOLIC THINKING
Summary
The present study compares the two abovementioned personalities from the point of view
of literary criticism and makes an attempt to reveal the very causes of their different attitudes to
literature. The use of neo-thomism in Czech literature noticeable in the work of Timotheus
Vodièka was an attack against literary modernism, avant-garde and the further development of
individuals in 1930s. The fact was most distinctly proved during the dispute arising with
respect to the novel of Karel Schulz Kámen a bolest (Stone and Pain). On the other hand, Jan
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Èep inclined to the revived Catholic movement grounded on the ideas of Léon Bloy and Josef
Florian. The conception of undogmatic, committed and declared Christianity allowed Èep to
accept even as contrasting personalities as A. Camus and Vl. Vanèura.
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POBYT KARLA POLÁÈKA NA MORAVÌ V ROCE 1943
ERIK GILK
Onoho tragického dne 15. bøezna 1939 nastala v ivotì Karla Poláèka, podobnì jako
u vech idù ijících na území dosavadního okletìného Èeskoslovenska, výrazná zmìna.
K tomuto datu byl z rasových dùvodù proputìn z redakce Lidových novin, a ocitl se tak
úplnì bez finanèních prostøedkù, pomineme-li zanedbatelný zùstatek z otevøeného úètu, který
mìl u svého nakladatelství Borový. Významným finanèním pøilepením byl odváný èin malíøe
Vlastimila Rady, který se nebál pod svým jménem vydat v roce 1941 Poláèkùv humoristický
román Hostinec U kamenného stolu (román vyel znovu jetì roku 1943). ivotní podporou
v této nelehké situaci byla Poláèkovi druka, doktorka práv Dora Vaòáková, v jejím vrovickém bytì na Ruské ulici bydlel po rozvodu s manelkou Adélou.
Pravdìpodobnì poèátkem roku 1942 byl Poláèek zamìstnán v tzv. knihovní komisi Treuhandstelle, organizaci zaloené pøi idovské náboenské obci pro správu a likvidaci zkonfiskovaného majetku idovských obcí a jejich èlenù. (Jelinowicz: pøedmluva, s.14) Bücherkomando tøídilo knihy a zpracovávalo jejich seznamy v èetných skladitích v Praze a jiných vìtích
mìstech. V první polovinì roku 1943, kdy vìtina èeských idù byla ji deportována do Terezína, tak Poláèek na svých pracovních cestách navtívil kromì Plznì a Èeských Budìjovic také
Moravu, konkrétnì mìsta Olomouc, Prostìjov a Brno. Právì toto pøedposlední období Poláèkova ivota lze nejlépe dokumentovat, nebo máme k dispozici jeho deník a také dopisy z výjezdù
Bücherkomanda adresované Doøe Vaòákové. Teprve na poèátku èervence 1943 byli Poláèek
(s poøadovým èíslem De541) a Dora Vaòáková zaøazeni do transportu. V sobotu ráno 3. èervence nastoupili na seøaditì v pøístavbì Veletrního paláce v Holeovicích a o dva dny pozdìji
byli pøevezeni do Terezína.
Poláèkùv deník z roku 1943 zaèíná zápisem 26. ledna a konèí zápisem 20. èervna. Nejedná se
o deník ve vlastním slova smyslu, nebo obsahuje pouze dvaadvacet zápisù a mezi jednotlivými datacemi se vyskytnou i mìsíèní pøestávky. Pouze prvních dvanáct krátkých zápisù (do
6. února 1943) je psáno poctivì kadý den, pozdìjí zápisy jsou pøirozenì delí, jsou v nich
nashromádìny záitky z doby, po kterou se Poláèek k deníku nedostal. ánrová charakteristika deníku není u literáta pøekvapivá, vedle sebe se ocitají vední postøehy a záitky, náèrty
povídek, citáty a odkazy, zápisky z èetby, úvahy, reflexe soukromého ivota.
Specifickou ánrovou vrstvou deníku jsou pozoruhodné portréty idù, s nimi se Poláèek
setkával pøi práci pro idovskou náboenskou obec v rùzných èeských a moravských mìstech. Podobnì jako v korespondenci se zde v mnohem obnaenìjí formì ne v literární tvorbì
projevuje Poláèkova nenávist a zá vùèi blíe nespecifikovanému malomìáckému zpùsobu
ivota. Lze tak soudit ze skuteènosti, e u celé øady popisovaných osob zdùrazòuje autor
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nìjaký jejich negativní rys, který následnì hodnotí jako symbol malomìáctví. Napøíklad
v zápisu z 25. února Poláèek hodnotí domácnost svého plzeòského bytného Schliessera: Matka ustaviènì zlostnì dceru odbývá, kdy se k ní tulí a mazlí. To a pøísné zírání rozinkami [tj.
oèima] se v malomìáckých kruzích povauje za správnou výchovu. (s.309) Historku s koòským masem, která se prý vyskytne v kadé malomìácké spoleènosti, nalezneme v zápisu
z 26. dubna. Extrémní pøípad kondenzace takového postøehu je zapsán v dopise Doøe z 10.
bøezna: Pán, který peèlivì zabalil ukradenou knihu = malomìák. (s. 270)
Nabízí se otázka, proè si Karel Poláèek vedl deník, který pro nìj zjevnì pøedstavoval motivickou zásobárnu pro dalí literární tvorbu (by nakonec neuskuteènìnou), jen pùl roku, navíc
v takto vypjaté existenèní situaci. Zachoval-li se deník z váleèného období, pak je nejvýe
pravdìpodobné, e by se deník zachoval, kdyby si jej vedl i v døívìjích letech. Domníváme se,
e právì situace, kdy u si Poláèek musel uvìdomovat nevyhnutelné nebezpeèí transportu,
nejistá situace s tuením tragické budoucnosti vedla k tomu, e si Poláèek zaèal vést deník.
Potøeboval se zorientovat v nepøehledné skuteènosti, uspoøádat mylenky a pøedevím mít
svùj vlastní koutek, kam si mohl v dobì veobecného slídìní a donaeèství cokoliv poznaèit a
beztrestnì napsat. Deník navíc vznikal v dobì, kdy Poláèek jezdil po protektorátu a coby èlen
kniního komanda zapisoval knihovny idovských náboenských obcí. On, který tak málo
cestoval a vedl spíe pohodlný mìstský ivot, najednou poznával nová mìsta a nové tváøe,
bìhem cestování zail spoustu zkueností, které zapisoval do deníku.
Deník rovnì dokresluje Poláèkùv vøelý citový vztah k Doøe Vaòákové, s ní v této dobì il
a se kterou sdílel idovskou lutou hvìzdu. Deník, který bývá tou nejintimnìjí zpovìdnicí
kadého èlovìka, poskytl Poláèek své druce volnì k nahlédnutí a dokonce ji v dopisu nìkolikrát poádal o zápis. Stalo se tak ve ètyøech dopisech psaných v Olomouci, asi také z toho
dùvodu, e v Prostìjovì pobýval Poláèek jen krátce a do Brna si vzal deník s sebou, jeliko
z jeho brnìnského pobytu pocházejí dva zápisy. V dopise z 10. bøezna píe: Ví co, pi za mì
deník. Zaznamenej struènì události  ádné vzdechy, nic obzvlátì subjektivního, jenom co
slouí k oivení pamìti. Já budu dodávat nìkteré ideje, postøehy, které zaznamenej. (s. 270).
Z následujících dopisù je zøejmé, e Doøe bylo proti mysli nahlíet a zasahovat do Poláèkových
soukromých zápisù (13. bøezna Poláèek píe v závorce: to se ví, e je deník spoleèný  s. 274
a 21. bøezna: A proè nechce psát do nápadníku? Aspoò ty citáty bys tam mohla napsat.  s.
279). Nakonec Dora nicménì vyslyela Poláèkovo naléhání a jeho postøehy zapsala, provinila
se ovem vùèi jeho instrukcím, kdy je opatøila vlastním komentáøem, ale bez datace. To nemohlo zùstat uetøeno prozaikovy mentorské poznámky: Vida ji: enská! Povìøím ji, aby za mì psala
do deníku, a co uèiní? Polemizuje. Polemizuje, ale datum nezapíe. A pøece je datum to hlavní.
V deníku nemusí být nic, ale data ano. (s. 317) Deník tak ztrácí svoji èistì soukromou povahu,
a protoe Poláèek Doøin zápis komentuje, stává se dialogem a vlastnì pokraèováním jejich
korespondence. Tato nebývalá okolnost naznaèuje, e korespondence a deník jsou autentickými dokumenty, které nebyly urèeny k publikování, a proto mùeme vylouèit jakoukoliv literární stylizaci.
V Olomouci pobýval Karel Poláèek více ne tøi týdny: od úterý 2. bøezna nejspíe do ètvrtka
25. bøezna 1943. Bydlel zde v èinovním domì v ulici Na Bystøièce 6 a pracoval ve skladiti
zabavených knih v budovì tehdejích Hindenburgových kasáren. Jeho ubytovateli byli manelé Erich a Vlasta Beerovi a Poláèek se u nich mìl nejspí dobøe, protoe Olomouc hodnotí jako
mìsto sádelnaté, buchtové  èisté, pìkné moderní (s. 264). V pozdìjím deníkovém zápisu se
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o Beerových vyjadøuje následovnì: On na pohled oklivý, bledý èlovìk s krhavýma oèima. Pøi
bliím pozorování: elegantní, svìtem protøelý, chytrý a vtipný mu. Ona: hlaholivá, povrchní,
primitivní. Pøíbytek: nepøehledná smìsice cenných vìcí s jarmareèním brakem. (s. 318). Poznamenejme, e prvním muem Vlasty Beerové byl proslulý olomoucký nakladatel a knihkupec
Romuald Promberger (18561932) a e o dalích ivotních osudech jejích a jejího druhého
manela se nám nepodaøilo nic vypátrat.
Z devíti dopisù zaslaných Doøe z Olomouce je nejzajímavìjí v poøadí druhý s datací
6. bøezna 1943. Z jednoho místa vysvítá autorovo pøesvìdèení o nadìji do budoucna, které
mùe dnenímu ètenáøi pouèenému bazálními historickými fakty pøipadat absurdní: Kdy paní
Beerová pøijela z Prahy, zavanulo z ní ponurou praskou náladou, i o tom, e se mluví o novém
transportu 15. III. Vechno je moné, vechno je známo, jenom se to poøád víc a víc blíí. Ale já
si poøád myslím, e nás Pánbùh nezandá; u nás zandal do bláta, ale teï nás z nìho vykrábá.
(s. 265) O kousek dál se Poláèek vyjadøuje k vlastní práci v Bücherkomandu takto: Zabývat se
s knihami je krásná vìc. Rozhodnì dnes je lepí kniha ne èlovìk; ádná kniha nemùe zblbnout, a dnes zpitomìl i nejchytøejí èlovìk. Ví Bùh, jak se mnì zhnusil ten lidský rod. (s. 266)
Pøestoe v jiných souvislostech si pisatel stìoval na celodenní namáhavou èinnost, pøestoe
se jednalo o práci se zabavenými knihami, je z citátu zøejmé, e mu v dané situaci pøece jen
poskytovala jistou útìchu.
Pravdìpodobnì ve ètvrtek 25. bøezna se Poláèek se svými spolupracovníky pøesunul do
nedalekého Prostìjova, kde pobýval do pátku 2. dubna 1943. Bydlel zde v tehdejí Messenhauserovì, nynìjí Havlíèkovì ulici èíslo 43 u manelù Sternových a za prací docházel do staré
synagogy, kde byly sloeny zabavené knihy. Z jednoho dopisu a jedné pohlednice, které za
svého krátkého pobytu Doøe napsal, se nic podstatného nedozvíme, více prozradí zápis v deníku,
který Poláèek poøídil po návratu do Prahy 6. dubna. Prostìjov popsal takto: Prostìjov, mìsto
konfekce. Vude samá laciná elegance. Domy secesní. Èeská Beseda  secesní monstrum, jaké
svìt nevidìl. Mìsto konfekce, mìsto zákazù. idé vycházejí v nedìli jen mezi jedenáctou a
druhou. (s. 322)
Stejnì lakonicky charakterizuje své ubytovatele a jejich byt: Pan Stern: èervený, malinký;
milovník jídla. Smìje se na plný talíø jako dítì, kdy spatøí vánoèní stromeèek. Div e nezatleská.
Tøikrát enat. Nejdøív si vzal po sobì vlastní neteøe (byly bohaté), pak vdovu po svém bratrovi.
Ona pravila: Aby peníze nepøily do cizích rukou. Tak klidnì, jako by se to rozumìlo samo
sebou. Pøíbytek: plno poltáøù, kobercù. Chtìli si v ivotì mìkce ustlat. Nad vím tím svítí
bohaté, lesklé, groteskní a secesní lustry. (s. 322323)
V Archivu mìsta Prostìjova a v oddìlení evidence obyvatelstva na prostìjovské radnici
jsme o Sternových zjistili alespoò základní informace. U Alfreda Sterna známe pouze rok narození 1870, v dobì Poláèkova ubytování mu tedy bylo ji pøes sedmdesát let. Jeho tøetí manelka
se jmenovala Anna, rozená Nachtigalová, narozena v roce 1889 v Novém Dvoøe v Podboøanech.
Fakt, e se v roce 1960 odstìhovala do Brna jako vdova, jasnì svìdèí o tom, e pøeila holocaust, a proto ji za idovku mùeme oznaèit jen s velkým otazníkem. Rovnì u jejího manela lze
transport vzhledem k jeho vysokému vìku vylouèit, co potvrzuje archiv praské Federace
idovských obcí, nebo evidenèní karta deportovaného s takovým jménem a bydlitìm zde
neexistuje.
Po pìti dnech odpoèinku v Praze se ve støedu 7. dubna vydává Poláèek znovu na Moravu,
tentokrát do Brna, aby zde pobyl a do ètvrtka 29. nebo pátku 30. dubna. Pracoval nejprve ve
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skladu v idenické sokolovnì, pozdìji v pøedmìstské dupárnì Netopýr na dnení tefánikovì tøídì v Královì Poli. I kdy se o Brnu na jednom místì zmínil jako o zajímavém a starobylém
mìstì se spoustou sadù a zelenì, pøipadal mu tamní ivot malomìstský, prý jsou to vìtí
Budìjovice. (s. 286) V prvním ze ètyø dopisù se Poláèek zmiòuje také o pracovní dobì Bücharkomanda: 8.15  12.00 a 13.00  17.00.
Bydlel tam na Offermannovì ulici 17 u pana Bedøicha Fischla, jeho portrét Poláèek
v deníkovém zápisu z 26. dubna výjimeènì rozvedl: Nyní sehnutý dìlník, který se vrací z práce
a pije kávu s unaveným, zádumèivým výrazem dìlníkù. Byl prvním prodavaèem ve velkém
obchodním domì. Jeho hlavním zamìstnáním bylo klanìt a mnout si ruce. Nyní se neklaní,
protoe ho pobolívá køí, a nemne si ruce, protoe mu klouby praskají a jeho paní to nemá ráda.
Jako dobrý køesanský [!] dìlník dovede vecko vyrobit a spravit. Zásluha této doby je, e
mnoho lidí odvedla od dekorativních funkcí a pøivedla je k ivotním úkonùm. (s. 325326)
V kartotéce deportovaných, kterou spravuje Federace idovských obcí, se nachází jediná
evidenèní karta se jménem Bedøich Fischl s bydlitìm Brno. Narodil se v roce 1905 a s poøadovým èíslem Ae 1031 byl zaøazen do jednoho z posledních transportù 31. ledna 1945. Jeho dalí
osudy nám zùstaly utajeny, protoe základní pramen, a sice idovské matriky zemøelých a
prohláených za mrtvé v letech 19451949, které jsou uloeny ve Státním ústøedním archivu,
jeho jméno neuvádìjí.
Deník a korespondence, které byly spolu s vybranými publicistickými texty vydány poprvé spoleènì jako poslední svazek Spisù Karla Poláèka, jsou vlastnì posledními písemnými
památkami po Karlu Poláèkovi. Pak u zbývá jen zápis do terezínské pamìtní knihy profesora
Miloe Sáluse a nìkolik formálních pohlednic s pøedtitìným textem stroze oznamujícím, e se
vem daøí dobøe. Modlitba Anny Frankové Ó kruhu, kruhu, buï trochu irí a otevøi se pro
nás! (Deník Anny Frankové: s. 104) se tedy ani v pøípadì Karla Poláèka nevyplnila.
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KAREL POLÁÈEK AND HIS STAY IN MORAVIA IN 1943
Summary
The study monitors a short, but interesting period of the life of Karel Poláèek (18921945),
Czech novelist and journalist of Jewish origin. In 1942, after three years of enforced unemployment, he was engaged by The Jewish Congregation in Prague as a Treuhänder, means he
assorted confiscated Jewish property, factually their books. Naturally, he didnt discharge this
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work only in Prague where he lived, but he was pressured to travel to various Czech towns.
Just in spring 1943 he stayed with his fellows in three Moravian towns: in Olomouc and in
Prostìjov in March and in Brno in April. These three Poláèek´s stays are a proper object of the
study. The paradox is this unhappy period of Poláèeks life we can watch relativily sufficiently,
because there are preserved his correspondence and diary. The last record in this diary was
written at the 20th of June 1943, means fortnight before Poláèeks transport to the ghetto of
Terezín.
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BESKYDSKÉ INSPIRACE
FRANTIKA HALASE A JAROSLAVA SEIFERTA
LIBOR KNÌZEK
Básník Frantiek Halas bývá právem spojován pøedevím s Vysoèinou, kam se od zaèátku
tøicátých let pravidelnì vracel a kde se svou ivotní láskou a pozdìjí manelkou Libuí Rejlovou a kruhem svých pøátel nacházel útoèitì a duevní rovnováhu uprostøed zvichøeného
svìta. Svùj vztah k Vysoèinì formuloval vícekrát i v poèetných dopisech partnerce: Zamiloval
jsem se do toho kraje tam za Zboòkem, ( ) je to jako volání hlíny, ze které jsem byl uhnìten
nìkde tam, èi celý rod1 nebo Stále se mi vrací touha jít na Moravu. Chci být ,doma  to slovo
je najednou pro mì hluboké 2 Ve vícekrát citované rozhlasové pøednáce z roku 1941 se
k této otázce vyjádøil jetì pregnantnìji: Mùj rodný kraj je Morava. Narodil jsem se v Brnì, ale
mé srdce a mé smysly jsou doma na Èeskomoravské vysoèinì, tam na Kuntátsku, odkud
pochází celý mùj rod. Je tam jetì plno lépìjí mých dìdù a báb a Halasama se to tam jen
hemí.3 Výrazné zakotvení v domovinì, pøíznaèné pro celou jeho básnickou tvorbu, nalo
pøesvìdèivý výraz v lyrické próze Já se tam vrátím , která se stala nejznámìjím a nejvydávanìjím Halasovým dílem u nás.
Málokdo ví, e sedm let pøed vznikem tohoto holdu Vysoèinì vyjádøil básník emotivnì své
dojmy ze setkání s pøírodními krásami protilehlého kouta Moravy a Slezska  z Beskyd. Ludvík
Kundera ve své halasovské monografii4 píe, e básníkovy pobyty a poutì na Valasko, do
Beskyd tvoøí zvlátní a bezmála ,exotickou kapitolu jeho ití. Halas hledal pøed létem 1930
prostì místo pro intimní prázdniny v tichu a samotì a náhoda mu pøihrála Velké Karlovice. Za
dva roky, u vìdomìji, to byl Frýdlant pod Lysou horou. A právì v Nové Vsi u Frýdlantu nad
Ostravicí, kde v prvé polovinì èervence básník se svou milou bydlel, vzniklo dílo, které Ludvík
Kundera v poznámkách k soubornému vydání Halasových Dopisù nazval vzdálenými názvuky k Já se tam vrátím 5 Jde o nedatovaný dopis pøíteli Vladimíru Holanovi, uveøejnìný pùvodnì u v holanovské kapitole vzpomínkové kníky básníkova syna Jana Halase.6 I kdy editoøi
zaøadili tento nedatovaný dopis mezi korespondenci z léta 1930 a lokalizovali ho do Velkých
Karlovic, je ze souvislostí zøejmé (a potvrzuje to ostatnì i Ludvík Kundera v citované charakteristice pobytu z roku 1930), e dopis byl napsán o dva roky pozdìji. Za zmínku stojí i fakt, e
kromì Holana vybízel Halas k pøíjezdu i dalího pøítele, básníka Jana Zahradníèka, a to u 9. 6.
1932 pøed odjezdem z Prahy s poznámkou: Bude v okolí plno známých.7 Text dopisu Holanovi je prostoupen u Halase zøídkavou pohodou a hravostí, okouzlením beskydskou pøírodou:
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Milý Vladimíre,
je u tma a já jdu na zápraí plný ticha a tmy, tu je pak tøeba jakési drunosti a povykládání.
Moná, e se ten proud pøetrhne, co nìkde tam za horama vytryskl, a já pøestanu na tìch pár
vìtách. Chtìl bych, abys tu nìkterý veèer byl s náma. To ticho tady je nìkdy pøíli hluèné. Bùh
je pøíli blízko, vystìhoval se z mìst a tady jeho dech tì tísní a tlaèí k zemi! Pták, poslední pták,
který pøeletuje, zdá se ti hrstí tmy, která oivla, a kousek tmy poleká nìkdy víc ne celá její
obsáhlost. Bude tu jistì plný, a to je to pravé  astný se neøíká. Mùe jít lesy a lesy celé dny
a zùstane sám, okouzlený vím. Nevím, proè jsem tolik myslil na Tebe, kdy jsem vyslovil:
plavuò  je jich tu tolik, e sestoupí a nìkam do dìtství zemì, pohladí-li je. Èirost vody je tu
dokonalá a kadá hlubinka je køtitelnicí. Køest si vybere jakýkoliv. To nejsou lesy, kde jsou
kentaurové a dryády  to né! Proè u to bylo øeèeno  varhany lesù! Hrají tie, a zase to není de
profundis ani rekviem, a zase né ukolébavka, jsou to spí (já je neslyel, ale myslím, e tak nìjak
znìjí) Bachovy fugy. Co na tom, e je neznám? Jsou tu úasnì velké ropuchy, které podìsí, a je
takový pták, který zavádí  dej si pozor na sebe! Zemì tu má bazén ze tmy a pláèe ji pøi írání.
Jsou tu metlice plné slz, je zadruji, dokud nepøijede. Vidìl jsem slepýe, bylo to jak rudná
ilka, která se prodrala nad hlínu, abys tøeba z ní vytepal náramek pro svoji lásku. Ale co je do
hada, kdy není jedovatý. Byla jednou jedna malá víla a ta si svlékla aty v kapradinách, polekal
ji kos, ten hvízdálek oemetný, a ona utekla. Nael jsem ty aty, co si mám poèít? Myslím, e
kdyby mi hodnì zabuilo srdce, e by pøila. Ale to je nìco jiného! Napi nám brzy.
P. S. Byt má zamluvený.

Jdeme spát. Tvùj Franta

O rok pozdìji podnikl Halas dalí cestu do Beskyd  jeho spoleèníky byli tentokrát básniètí
pøátelé. Ludvík Kundera charakterizoval výpravu lapidárnì: V létì 1933 zbuntoval Halas Horu
a Závadu a jejich beskydské putování se u rovná systematiètìjímu prùzkumu krajiny: deset
dní a skoro kadý den ubytování nìkde jinde.9 V rámci této cesty ukázal svým druhùm i místa,
kde pøedtím pobýval se svou partnerkou. Jedinou písemnou zprávou z této pouti je pohlednice se
tramberskou trúbou, adresovaná Holanovi, s textem: To je jedna z nejhezèích vìí na svìtì, a
a budu mít peníze, tak Ti ji koupím. Tvùj Franta.10 Závada psal o této cestì ve svých vzpomínkách11 a Hora ve dvoudílné èrtì Tøi na Beskydách (Hnízdeèka pro pøítí novomanele  Mlha na
Radhoti je krásná) uvádí, e Halas napsal ze tramberka Libui Rejlové do Brna: Je tu tak
krásnì, e sem pojedu jetì jednou, ale s Tebou na svatební cestu.12 Svatba se vak uskuteènila a v èervenci 1936 a po ní odjeli novomanelé na Vysoèinu  do Zboòku.13
Do Beskyd se dostal Halas jetì jednou. Zval ho tam soustavnì profesor Jan Jelínek, rodák
ze Snìného na Vysoèinì, se kterým si básník od roku 1931 kromì svých literárních pøátel
nejèastìji dopisoval.14 Jelínek u v dobì univerzitních studií v Brnì vydával bibliofilie a Halasovy vere chtìl vydat u v dobì jejich seznámení. Od roku 1939 pùsobil ve Frentátì pod
Radhotìm a do roku 1950 dokázal vydat dvanáct halasovských krásných tiskù.15 Ke dlouho
odkládané návtìvì dolo a v bøeznu 1949, její prùbìh byl vak poznamenán zhorením básníkova zdravotního stavu a navíc patným poèasím. Napsal tu báseò Pøes smrt, vìnovanou
památce Josefa Èapka a poslal ji jeho enì Jarmile Èapkové 17. 3. 1949 s poznámkou: Jsem
jetì ve Frentátì v blátì a mokru. Být doma, snad by to dopadlo líp.16
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U Jelínka vyla báseò bibliofilsky u v létì 1949. Jako vzpomínku na básníkùv poslední
pobyt v Beskydech uchovávám nìkolik svazkù poezie, do nich mi 19. 3. 1949 vepsal dedikace
pro mého otce i pro mne. Jan Jelínek jetì proil s básníkem pár pìkných dnù v srpnu 1949 na
rodné Vysoèinì a pak u se s ním jen rozlouèil 5. 11. 1949 na jeho pohøbu v Kuntátì. Kdy
nemohl vydávat jeho dalí práce, poslal ke ètenáøùm aspoò Seifertovy, Kunderovy, Hrubínovy
a Stehlíkovy vere, vìnované Frantiku Halasovi. Po básníkovì smrti dokonèil Jelínek prvou
rukopisnou halasovskou bibliografii  základ pro zkoumání jeho tvorby.17
V poezii Jaroslava Seiferta byl u od tøicátých let motiv Beskyd spojen s Petrem Bezruèem
a jeho Slezskými písnìmi. Od hoøce ironických slok básnì Slezská píseò ze sbírky Zpíváno do
rotaèky (1936) a smutkem nasycených verù Petru Bezruèovi z cyklu Osm dní (1937) pod
dojmem úmrtí T. G. Masaryka k zamylení nad trpkým osudem naí vlasti ve stejnojmenné básni
ze sbírky Ruka a plamen, hutnému osmiverí o básníku a jeho lidu Slezské písnì a k lyricky
ladìnému Pozdravu Petru Bezruèovi, zaøazeným do stejné sbírky  vude je básník uvádìn
v souvislosti s beskydskou krajinou a lidmi. Na Bezruèe nezapomnìl Seifert ani v definitivní
koncepci cyklu Frentátské písnì a koledy z léta 1955.18 Hned v úvodní básni Frentátská
koleda najdeme dvojverí: A v horách, kde pan Bezruè bydlí, / zamává andìl svými køídly 
a Seifert navrhl zaøadit do textu cyklu i publikované osmiverí Slezské písnì.
Jádro tohoto cyklu vzniklo v letech 19491952 a básník zaèal uvaovat o jeho doplnìní a
zveøejnìní u zaèátkem roku 195319. K napsání tohoto cyklu inspirovaly básníka pravidelné
pobyty ve Frentátì pod Radhotìm, které se uskuteènily v dobì od léta 1949 do léta 1955. U
pøi prvém z nich v srpnu 1949 mi napsal vìnování do dvou desítek svých kníek a jako student
jsem se zúèastnil i básníkových potulek po Beskydech.
Na setkání s Beskydami a jejich obyvateli pøipravovaly Seiferta postupnì novinové pøíspìvky, publikace a rozhovory s trojanovským rodákem, spisovatelem Josefem Strnadlem,
s ním od poloviny tøicátých let v Praze úzce spolupracoval. A zdá se, e to byly právì Strnadlovy bibliofilské tisky s valaskými koledami a pastýøskými písnìmi,20 je Seiferta inspirovaly k vytvoøení pozdìjích frentátských koled, romancí a písní. Pøimknutí ke zdrojùm lidové
poesie umocnilo jeho výrazové prostøedky. Køehký hledaè krásy tu ve svých verích podlehl
okouzlení pøírodou, krásou en i harmonických rodinných vztahù. V této souvislosti ho zaujal
i svìt dìtí  bezstarostný a hravý  a v protikladu k nìmu i smutek z odchodu blízkých lidí.
Kolik køehkosti a citu je ukryto ve verích, zachovaných v památníku Jana Jelínka a vzniklých
za jeho prvého frentátského pobytu v srpnu 1949:
Lehounce vítr rozechvìl
vrbové lístky kolem Lomné.
Jako by nìkdo ukl do mne,
já ohlédl se, kdo to el.

Kdy zavál vítr prudèeji,
jako by vonné dívèí vlasy
té, která právì pøela asi,
létly mi po oblièeji.
Tam u vás, milí, vìøte mi,
èlovìk se octne v svìtì jiném,
i studánky tam voní vínem,
kámen je cítit rùemi.21
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Návtìvu Frentátu doporuèoval Seifertovi i jeho dobrý pøítel. Frantiek Halas mluvil
o tomto místì pìknì. Mìli tam rádi poezii.22 O tom se ostatnì básník velmi brzy pøesvìdèil. Tak
jako mìl Halas ve Frentátì Jana Jelínka, který mu zabezpeèoval pøepisování rukopisù, vydával
bibliofilsky jeho tvorbu a sestavoval jeho bibliografii, plnil podobné úlohy pro Seiferta milovník poezie a výrazný recitátor Pavel Parma, který byl knihkupcem a uznávaným propagátorem
literatury. Jemu, manelce Mahulenì a dìtem Pavlíkovi a Petøièce vìnoval Seifert vìtinu básní
frentátského cyklu. V letech 19491955 vydal Pavel Parma spolu jedenáct bibliofilských tiskù
s jeho veri, vìtinou jako novoroèenky.23 Kdy profesor Albert Praák zpracovával materiál
o Seifertovi k prvé nominaci na Nobelovu cenu za literaturu, poskytl mu Pavel Parma podrobnou dokumentaci, kterou pro básníka soustøeïoval.24 Jan Jelínek vydal ve Frentátì Seifertùv
cyklus Pozdrav Frantiku Halasovi (1949) bezprostøednì po básníkovì smrti a ve ztíených
vydavatelských podmínkách jetì Tøi písnì o rùích (1951), vìnované Ladislavu Fikarovi.
Do okruhu Seifertových frentátských pøátel patøili dále manelé Kurfirstovi, architekt Ale
Parma, kulturní pracovník Eduard Vojtek, knìz Frantiek Martinek a mnozí dalí, pobývali tu
s ním Vladimír Holan, nakladatel B. M. Klika a fotograf Josef Sudek, o nìm Seifert zachoval
zajímavé svìdectví: Byli jsme se Sudkem v Beskydech. A chodili jsme sem a tam, kam nás oèi
vedly. Minuli jsme s pohrdáním lanovku a drápali se vesele nepohodlnou, pøíkrou strání na
Radho. Pøelézali jsme lesní balvany a pøeskakovali koøeny stromù obnaené jarními pøívaly,
kdy Sudek se náhle zastavil a povídá: Halt, hudba hraje! Zavolal na mì, abych mu podal stativ.
Aparát si nosil sám a nedal jej z ruky. Zabodl stativ do mechu a pozornì si prohlíel ramenatý
naèervenalý koøen borovice, který jsem já minul bez povimnutí. Stál nad ním, pak poodstoupil
a opìt se vrátil k aparátu. Koøeny svíraly rozdrcený balvan jako v náruèí. Kdy jsem pozdìji
v Praze spatøil u Sudkù tento obrázek, nevìøil jsem oèím. Koøen byl na snímku krásný jako
socha Michelangelova! A pak e není fotografie umìním.25 Tento záitek zøejmì utkvìl v
básníkovì mysli tak silnì, e ho pøetavil do úvodních a závìreèných verù básnì Ateliér pod
Petøínem, pøipsané Sudkovi:
Vím, e má radi stromy bez listí
a vìtve holé, prudce zkroucené,
jako by dímala je vichøice,
a drsné lachy starých koøenù,
ty, které dole balvan objaly
a krtí ho, a kámen udusí.

V tom pachu kyselin,
sirníku sodného a jiných roztokù
tam nad tou kádí konèí rozprava,
zda fotografie je umìní,
èi zda je pouze vìcí techniky.
A tu byl myslím jednou provdycky
u spor ten vyøeen.
Je! Bude jím, i kdybys ty byl jenom jediný.26

Zajímavé momenty ze Seifertových frentátských pobytù nacházíme ve vzpomínkové knize
Vecky krásy svìta i v kapitolách vìnovaných Vladimíru Holanovi a B. M. Klikovi.27
Seifert si uvìdomoval, e vere jeho frentátského cyklu pøesahují rámec pøíleitostných
básní a nevzdával se nadìje na jejich spoleèné vydání, i kdy mezitím ukázky z nich vyly
bibliofilsky i v Praze.28 A právì tyto básnì  Pozdrav z Frentátu (B. M. Klikovi) a Frentátská
romance tøíkrálová  zaøadil básník i do pátého svazku svého Díla (1957).29 V tomté roce
vyly koneènì v Praze v ponìkud odliném uspoøádání B. M. Kliky bibliofilsky Seifertovy
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frentátské vere s názvem Vytrené stránky a podtitulem Frentátské koledy, romance a
písnì.30 Pár exempláøù zkuebního tisku vak sotva staèilo na rozdání nejbliím pøátelùm a
ètenáøi se o tomto vydání ani nedozvìdìli. ivotnost tìchto verù dokázalo a doplnìné vydání ke stému výroèí básníkova narození s názvem S láskou pozdravuji kraj vá milý,31 uskuteènìné díky porozumìní básníkovy dcery Jany a rodiny Pavla Parmy. Nebývalý zájem ètenáøù,
kteøí rozebrali u i dotisk, vydaný ve Frentátì letos, a znaèný ohlas této publikace v tisku
dokazují, e i dnes má smysl listovat v kulturních tradicích jednotlivých krajù a pøipomínat
aspoò ty nejvýraznìjí osobnosti dalím generacím.
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Ludvík Kundera: Kampak to odeel pan Halas? (il. Bohdan Lacina), 1949.
Frantiek Hrubín: Ticho (F. Halasovi), 1950.
Ladislav Stehlík: Za Frantikem Halasem, 1950.
Frantiek Halas: Dopisy: 302.
Literární archiv PNP, fond Jan Jelínek.
Dopis Jaroslava Seiferta Pavlovi Parmovi z 25. 8. 1955.
Dopis JS PP z 15. 1. 1953.
Josef Strnadel vybral a uspoøádal tyto publikace lidové poezie:
Dolù kopcem k Betlému.Valaské koledy. Praha, V. Pour 1937.
Valaská koleda Kromìøí, K. Kryl pro mìsto Frentát 1943.
Dva strnadle. Moravská koleda. Praha, Edice Srpen 1948.
Ovce, moje ovce. Z pastýøské poezie. Praha, Radho 1948.
V chlévì na senì. Valaské koledy. Frentát, Místní rada osvìtová 1950.
Památník Jana Jelínka, s. 25.
Jaroslav Seifert: Vecky krásy svìta. Praha, Èeskoslovenský spisovatel 1992, s. 371.
JS: Frentátská koleda (il. Antonín Strnadel), 1949.
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24.
25.
26.
27.
28.
JS:
29.
30.
31.
32.

JS: Na frentátském høbitovì (il. Antonín Strnadel), 1950.
JS: Sníh na støechách (il. Antonín Strnadel), 1951.
JS: Køíová cesta (bez il.), 1951.
JS: Pavlíèkova koleda (il. VáclavSivko), 1951.
JS: Vere pro Pavlíka (bez il.), 1953.
JS: Ukolébavka (il. Alena Ladová), 1954.
JS: Pozdrav do Frentátu (B. M. Klikovi, il. Karel Svolinský), 1954.
JS: Ukolébavka pro Petøièku (il. Antonín Strnadel), 1955.
JS: Únorový den. Pavlovi a Mahulence (il. Václav Sivko), 1955.
JS: V tichavském kostele (il. Antonín Strnadel), 1955.
Kromì nich vydal Parma strojopisné samizdaty JS: Frentátská romance tøíkrálová, 1951; Petøín a vìnec
sonetù, 1951; Loretánské litanie, 1951.
Marie Jirásková: K první nominaci Jaroslava Seiferta na Nobelovu cenu za literaturu. Soudobé dìjiny, I,
19931994, 6, s. 747, 760.
Jaroslav Seifert: Vecky krásy svìta: 380.
Jaroslav Seifert: Vìjíø Boeny Nìmcové Praha, Èeskoslovenský spisovatel 1987, s. 212213.
Jaroslav Seifert: Vecky krásy svìta: 371376 (Pìt kapek Vladimíra Holana) a 478-481 (Tøi lásky B. M. Kliky).
JS: Pozdrav do Frentátu, (il. Antonín Strnadel). Praha, Zátií, knihy srdce i ducha, Edice Lístky Laskavce 1951.
Frentátská romance tøíkrálová (spolu s básnìmi Sklenice vína a Taneèní hodiny, il. Cyril Bouda, pøíl.
Sborníku graf. umìní Hollar, XXVII, 1, Praha 1955.
Jaroslav Seifert: Dílo V. (19291954). Praha, Èeskoslovenský spisovatel 1957, s. 242243 a 237241.
Jaroslav Seifert: Vytrené stránky (il. Even Weidlich). Praha 1957. (Zkuební tisk typografické dílny VUP).
Jaroslav Seifert: S láskou pozdravuji kraj vá milý. In: Frentátské koledy, romance a písnì (il. Aneka
Kovalová, doslov Libor Knìzek: Jaroslav Seifert a Frentátsko). Frentát p. R., Muzejní a vlastivìdná
spoleènost  Malá galérie 2001 (dotisk 2002).
Podrobnìjí zpracování této problematiky s texty i úryvky korespondence ve ètvrtletníku Hlasy muzea
ve Frentátì p. R. v tìchto statích: Ludvík Kundera: Po kolikáté? (Vzpomínka na Jana Jelínka.) 1/1997,
s. 1418. Libor Knìzek: Frantiek Halas a Beskydy. (Nad monografií Ludvíka Kundery o básníkovi.)
34/2001, s. 7579. Libor Knìzek: Frantiek Halas psával i do Frentátu. (Nad výbìrem Dopisy v rámci
Díla FH.) 1-4/2002. Libor Knìzek: Jaroslav Seifert ve Frentátì. 34/2001, s. 7375.

DIE BESKIDEN-INSPIRATIONEN
DES FRANTIEK HALAS UND JAROSLAV SEIFERTS
Zusammenfassung
In dem Artikel Die Beskuden-Inspirationen des Frantiek Halas und Jaroslav Seiferts
befasst sich Libor Knìzek mit den bisher nur wenig bekannten Werken von merkwürdigen
tschechischen Dichtern Frantiek Halas (19011949) und Jaroslav Seifert (19011986). Halas
war in Mährich-Schlesischen Beskiden dreimal in Jahren 19301933. Aus der zweiten Reise im
Juli 1932 adresierte er dem Dichter Vladimír Holan als Einladung in die Berge ein Brief, in dem er
seine Bezauberung aus den Naturschönheiten dieses Gebirges beschrieb. Diese unmittelbaren
Zeilen kennen wir als Vorbild für spätere lyrische Prosa Já se tam vrátím (Ich werde dorthin
zurückkehren). Im März 1949 war er in Beskiden, in der nordmährischen Stadt Frentát pod
Radhotìm (Frankstadt u. d. R.) zum letztenmal als Gast von Professor Jan Jelínek. Er korrespondierte mit Halas schon seit dem Jahre 1931 und in Jahren 19391951 verlegte er insgesamt
zwölf Bibliophilien von und über Halas (drei davon in der Reihe Halasiana)und dabei verfasste
er die erste Bibliographie der Halaswerke.
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Seifert kam nach Frentát zuerst in Sommer 1949 (Halas sagte ihm, dass dort Poesie lieben)
und besuchte dann regelmässig diese Stadt bis Sommer 1955. Mit seiner Familie und Freunden
absolvierte er Ausflüge in die Umgebung. Er begleitete z.B. den berühmten Photographen
Josef Sudek und im Erinnerungsbuch Vecky krásy svìta (Alle Wunder der Welt) und noch im
Gedichte Ateliér pod Petøínem bezeichnete er Eindrücke aus diesem künstlerischen Ausflug.
Jan Jelínek verlegte in Frentát zwei Bändchen seiner Gedichte und der Buchhändler und
Deklamator Pavel Parma verlegte noch in Jahren 19491955 als Kunstdrücke elf neue Gedichte
von Seifert, die meistens von der Volksdichtung beeinflusst waren. Parmas Dokumentation der
Seifertwerke half im Jahre 1954 bei der ersten Vorlage zum Nobelliteraturpreis für Seifert. In
Frentát schrieb der Dichter mehrere Gedichte, sein Freund B. M. Klika hat sie im Jahre 1957 in
Prag nur als Probedruck miteinander verlegt, genannt Vytrené stránky (Ausgerissene Seiten).
In ergänzter Auflage sind sie endlich im Herbst 2001 bei Seifertsjubiläum in Frentát erschienen. Das Bändchen heisst S láskou pozdravuji kraj vá milý. Frentátské koledy, romance a
písnì (Liebend begrüsse ich ihre liebe Gegend. Weihnachtslieder, Romanzen und Lieder aus
Frankstadt).
Translation © Libor Knìzek, 2004
PhDr. Libor Knìzek, CSc.
Støelnièní 1049
744 01 Frentát pod Radhotìm, ÈR

© Libor Knìzek, 2004
AUPO, Fac. Phil., Moravica 1 (2004)
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Z HOSTA DO DOMU DO ROZHLASU A NAOPAK
ALENA TÌRBOVÁ
V krátkém sdìlení chci upozornit na výrazné a v ádném jiném èeském periodiku se neopakující personální i tvùrèí propojení redakce èasopisu Host do domu a brnìnské literární a
dramatické redakce Ès. rozhlasu. Název pøíspìvku Z Hosta do domu do rozhlasu a naopak...
umoòuje dvojí interpretaci, obojí právem. Z rozhlasu do redakce Hosta do domu a naopak
pøecházeli redaktoøi (Bohumír Macák, Jaromír Tomeèek, Karel Tachovský, Oldøich Mikuláek,
Jan Skácel), obì média publikovala literární pøíspìvky autorù, kteøí patøili i po organizaèní
stránce k vùdèím osobnostem obou redakcí (kromì zmínìných redaktorù jsou to dále napø.
Ludvík Kundera, Milan Uhde, Milo Rejnu, Antonín Pøidal).1 Nebylo by ovem seriózní,
kdybychom v souvislosti s dnení, nejednou ekonomicky motivovanou rozhlasovou a televizní aktivitou mnohých autorù a moderátorù, hledali pouze obdobné ekonomické zøetele i v tehdejím propojení èinnosti dvou zmínìných redakcí. Vztah obou pracovi byl hlubí povahy,
spolupráce byla zøetelnì motivována snahou prospìt nejen regionální kultuøe, ale v neposlední øadì literatuøe v jejím irím ánrovém spektru.
Oldøich Mikuláek, Jan Skácel, Karel Tachovský stáli v problematických padesátých letech
autorsky u zrodu kvalitních rozhlasových literárních pásem a literárních revuí. Skácelovo vypravìèství nalo v rozhlase nejpøíhodnìjí prostøedí pro prohlubování básníkovy schopnosti
objevovat a pojmenovávat ty nejvednìjí vìci, navazovat v promluvì kontakt s posluchaèem a následnì pak se ètenáøem. Pro rozhlasové vysílání psal básník fejetony, které dnes známe
pod proslulým názvem Malé recenze na... z èasopisecké varianty v Hostu do domu, resp.
z kniního vydání Jedenáctý bílý kùò (1964, 1966) a Tøináctý èerný kùò (1993). S rozhlasovou
dramaturgií souvisí Skácelovy mikropovídky a cestopisné èrty (cykly Krajem slunce, Pohlednice z naich krajù, Cesty èlovìka). Z desítek textù jsou po básníkovì a editorovì pøísném
výbìru dnes obecnìji známé jen nìkteré (napø. Píseò o Brnì, 1957; Hora Venuina, 1958; Na
potorenské vìi modrá baòa leí, 1959). Dramaturgicky Jan Skácel pøipravoval do vysílání
povídky ze svìtové klasické literatury (cyklus Povídky svìta) i z literatury èeské (nezapomenutelná je z jeho dramaturgických poèinù napø. pøíprava èetby Tìsnohlídkovy Liky Bystrouky,
kterou v reii Josefa Svátka a v interpretaci Karla Högera vydal následnì Panton na dvou
gramodeskách, 1973). V Skácelem pøipraveném cyklu Perly svìtové epiky byla v roce 1961
uvedena i jeho báseò Pocta Erbenovi (v téme roce byla publikována i v Hostu do domu),
v následujícím roce pak autor rozsáhlou epickou báseò zaøadil do sbírky Hodina mezi psem
a vlkem (1962).
V první polovinì padesátých let nebylo pøíli èastým jevem, aby literární èasopis recenzoval rozhlasové relace. V Hostu do domu pøipravoval pro první èísla prvního roèníku rozhlasové
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recenze éfredaktor Bohumír Macák, který celkem vìcným stylem sledoval dùleité sloky
rozhlasového artefaktu (napø. Shakespeare v rozhlase, O schematismu v rozhlasové recitaci,
Malostranské povídky v rozhlase). Macák ani dalí rozhlasoví recenzenti se nezamìøovali jen
na brnìnskou rozhlasovou produkci (reie Vladimíra Vozáka a Olgy Zezulové), ale psali i o tvùrèích poèinech praských dramaturgù a reisérù (Pøemysla Praského, Jiøího Horèièky, Josefa
Bezdíèka, Jiøího Rolla, Jaromíra Ptáèka aj.), erudovanì se zabývali vztahem rozhlasu k literatuøe
a teoretickými aspekty auditivního média (a do roku 1960 psal rozhlasové recenze pøevánì
Karel Zajíèek, z pøelomu tøicátých a ètyøicátých let známý autor rozhlasových her).
Koncem padesátých let byla rozhlasová rubrika Hosta do domu rozíøena na rozhlasovou
a televizní, v edesátých letech pokraèovaly rozhlasové recenze (to u je psali pøevánì Milo
Rejnu a Milan Uhde) v obecnìji vytvoøené rubrice Poznámky.
Zatímco z Hosta do domu známe Karla Tachovského spíe jako druhoøadého literárního
kritika, v rozhlasovém prostøedí patøil ke pièkovým èeským dramaturgùm. Zmínila jsem se u
o literárních poøadech a literárních revuích, které pøipravoval s Janem Skácelem, ale i s øadou
dalích osobností. V kultivovaných relacích reagoval i na výsledky souèasné literární vìdy a
lingvistiky (napø. relace Mácha stále tajemný se zabývala Králíkovými literárnìvìdnými studiemi, poøad Kníka plná dobrodruství lingvistickými výzkumy Jana Chloupka a Vìry Michálkové). K Tachovského dramaturgickým povinnostem patøily adaptace dramatických a prozaických textù pro krajové i celostátní vysílání. V kontextu brnìnského divadelního ivota to byly
na zaèátku edesátých let pøedevím adaptace brechtovské, osobní vkus Tachovského smìøoval k adaptacím vanèurovským. Po celá edesátá léta se pak Karel Tachovský systematicky
vìnoval dramaturgii pùvodních rozhlasových her, úspìný byl i jako jejich samostatný autor.
Antonín Pøidal uplatòoval v Hostu do domu svoji vysokokolskou specializaci jako pøekladatel i jako recenzent americké, panìlské a mexické literatury, publikoval zde i vlastní tvorbu.
Pro spolupráci v literární a dramatické redakci Ès. rozhlasu, kde se mimo jiné spoluúèastnil
pøípravy pravidelnì z Brna vysílaného poøadu Nashledanou v sobotu (od ledna 1961; poøad
navázal na obdobný magazín Kulturní mìsíèník, 19561960), si Pøidala vybral Jan Skácel.
Právì s ním a s Karlem Tachovským se støídali pøi psaní fejetonisticky ladìných informací
o filmech (v rubrice Film, na který jsou fronty). S Pøidalovými literárními zájmy korespondovaly
cykly Malá kola poezie, Shakespeare pro zaèáteèníky, Potulky knihami a hudbou. Spolupráce s Karlem Tachovským inspirovala Pøidala i jako autora rozhlasových her. Díky bìným
kadodenním rozhlasovým zkuenostem si uvìdomoval specifické principy auditivní recepce,
a tak ve høe Vechny moje hlasy (1967) vznikla v reii Petra Adlera první èeská hra hlasù,
inscenace, která vizuální dimenzi pøímo vyluèovala. Cílevìdomá snaha o rozhlasovou specifiku
je zøejmá i z dalích Pøidalových her ze edesátých let (Sudièky, Královská sonáta).
Milo Rejnu publikoval v Hostu do domu od roku 1957 povídky, od roku 1961 velmi
kritické a odbornì erudované poznámky k rozhlasové tvorbì (pod znaèkou fl). Èasto se vrací
napø. k faktu, e èasopisecké kritické rubriky u nás vìnují rozhlasové tvorbì minimální pozornost, aèkoliv právì rozhlasové relace pùsobí èasto na velké mnoství lidí. Sám jako autor
spatøoval právì ve spolupráci s rozhlasem monost propojení odborné historiografické pøípravy a literárního talentu. Brnìnské studio odvysílalo pøes ètyøicet jeho vzdìlávacích pásem a
literárnì historických revuí. Dobrým zázemím mu byla znalost starí èeské a svìtové literatury,
take v cyklu cestopisných pásem mohl vyuívat i zápiskù Oldøicha Prefáta z Vlkanova, Václava Vratislava z Mitrovic, Jana ehrovského, rytíøe aka z Bíøkova, Martina Kabátníka, Kryto236

fa Haranta z Polic a Bezdruic, ale také Benátèana Marco Pola. Nejvice reprízováno bylo
Rejnuovo epistolární pásmo Mùj nejmilejí pane Heømánku (1959, uvádìno jetì v roce
1968), montá z dochované èeské korespondence zhruba od 15. století. Na rozdíl od Frantika
Gela, nejvýraznìjího èeského pováleèného reprezentanta tohoto rozhlasového ánru, pracoval Rejnu pøi výstavbì pásma pøevánì s dialogem, smìøoval k dramatickému tvaru, nevyhýbal se detektivním prvkùm. Dramaturgii rozhlasových her na sebe pìtadvacetiletý Rejnu upozornil v roce 1957, kdy pøihlásil svùj nadèasovì vyznívající scénáø Kapitánovy bomby do
soutìe o nejlepí rozhlasovou hru. V krátké dobì pak napsal jetì osm her, v nich kladl
provokující otázky o vztahu jednotlivce a celku, o morální odpovìdnosti èlovìka, o problému
rozhodování v kritické ivotní situaci. Rejnuovy scénáøe2, nejednou u natoèené, mìly velké
potíe s cenzurou a dostávaly se do vysílání se znaèným zpodìním. Tak napø. Urhamlet byl
autorem dopsán v roce 1964, reijnì dokonèen Josefem Melèem v roce 1969, ale èeské premiéry
se doèkal a v roce 1990, dvacet est let po Rejnuovì tragickém úmrtí; v roce 1967 byla ovem
hra vysílána v nìmeckém pøekladu v Kolínì nad Rýnem, v roce 1969 byla uvádìna ve výcarsku a v Holandsku.
Vestranný Ludvík Kundera byl redaktorem Hosta do domu pouze jeden rok (1954), kdy
zde mimo jiné publikoval své první studie halasovské, ale ve spolupráci s redakcí pokraèoval a
do zániku èasopisu jako básník, pøekladatel, esejista, literární vìdec. S rozhlasem zaèal systematicky spolupracovat a o deset let pozdìji pøedevím jako autor rozhlasových her.3
Velmi aktivním spolupracovníkem Hosta do domu byl u od roku 1958 Milan Uhde, který se
v prùbìhu roku 1960 stal interním redaktorem èasopisu a byl jím a do zruení listu v roce 1970.
Na stránkách Hosta do domu najdeme ukázky jeho poezie i prózy, pøeklady, odborné studie,
èlánky, recenze, medailony. Z jeho rozhlasových recenzí zaujme kolegiálnì pojaté hodnocení
premiéry Rejnuovy rozhlasové hry Ovidiùv návrat v reii Vladimíra Vozáka (1963).4 V téme
roce Milan Uhde zadal rozhlasu svùj první rozhlasový scénáø, apokryfní biblickou moralitu ze
souèasnosti, Komedii s Lotem. Jako rozhlasový autor mìl Uhde podobný osud jako Rejnu,
obdobnì jako Rejnuovy hry byly Uhdeho významovì vrstevnaté a modelovì pojaté hry døíve
a èastìji ne u nás uvádìny v zahranièí.5 Z intelektuálnì sloitých textù rozhlasových her se
nejvìtího ohlasu dostalo høe Výbìrèí v nastudování Jiøího Horèièky s Rudolfem Hruínským
v hlavní a jediné roli.
Proè se vùbec pracovním propojením tìchto dvou redakcí zabývám?
V Brnì vydávaný èasopis Svazu èeskoslovenských spisovatelù Host do domu (1954
1970) nebyl ani skupinovým, ani generaèním listem. Podle dneních kritérií mùeme konstatovat, e byl v padesátých letech poznamenán ideologickým schematismem, teprve v edesátých
letech se stal jedním z nejpodnìtnìjích dobových kulturních èasopisù. Podíváme-li se vak na
poèáteèní koncepci èasopisu, která je dnes hodnocena vcelku negativnì (program byl plnì
v souladu s kulturnìpolitickými kánony první poloviny padesátých let) z trochu jiného úhlu
pohledu, napø. v historických souvislostech tehdejího rozhlasového literárního a dramatického vysílání, v kontextu kulturních rubrik deníkù a regionálních novin v padesátých letech, pak
si moná uvìdomíme relativitu dneních soudù. Pamìtníci potvrdí, e Host do domu patøil
k vyhledávaným literárním revuím i v onìch inkriminovaných padesátých letech. Personální a
pracovní propojení redakce èasopisu s literární a dramatickou redakcí Ès. rozhlasu v Brnì
v prùbìhu padesátých i edesátých let navíc pozvedlo podstatnou èást programu této rozhlasové stanice vysoko nad úroveò programu nejen dalích krajových rozhlasových studií, ale
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v mnohém dokonce i nad úroveò odpovídajících praských redakcí Ès. rozhlasu, které byly
zvlátì v první polovinì padesátých let øízeny z mnohem ideologiètìjích pozic. Vývoj redakèní koncepce Hosta do domu a dramaturgické koncepce literárnì dramatické redakce brnìnského studia Ès. rozhlasu v padesátých a edesátých letech dvacátého století chápu jako kontinuální proces.
POZNÁMKY
1

2
3
4
5

Bohumír Macák byl v letech 19451951 referentem literárního a dramatického vysílání krajského studia
Ès. rozhlasu v Brnì, od roku 1951 spolupracoval s literárnì dramatickou redakcí brnìnského rozhlasu
externì; éfredaktorem Hosta do domu v letech 19541963.
Jaromír Tomeèek spolupracoval s Ès. rozhlasem v Koicích od konce dvacátých let (19291939), po
válce pøipravoval v brnìnské redakci vzdìlávací i zábavné poøady; redaktorem Hosta do domu v letech
19551961;
Karel Tachovský redaktorem Hosta do domu od prosince 1955 do konce roku 1956; od roku 1957 byl
redaktorem literárnì dramatické redakce Ès. rozhlasu v Brnì, s Hostem do domu i nadále spolupracoval
jako recenzent.
Oldøich Mikuláek od roku 1950 spolupracoval s rozhlasem; 1952 redaktorem a vzápìtí éfredaktorem
literárnì dramatické redakce brnìnského rozhlasu (do roku 1956); redaktorem Hosta do domu v letech
19571964;
Jan Skácel s rozhlasem externì spolupracoval od roku 1950; v roce 1953 se stal øádným redaktorem a
v letech 19561963 éfredaktorem literárnì dramatické redakce Ès. rozhlasu v Brnì. V letech 1964
1968 byl éfredaktorem Hosta do domu.
Milan Uhde redaktorem Hosta do domu v letech 19601970; od roku 1963 intenzivnì spolupracoval
s rozhlasem.
Ludvík Kundera redaktorem Hosta do domu v roce 1954, s rozhlasem zaèal spolupracovat v roce 1962.
Antonín Pøidal publikoval v Hostu do domu recenze a pøeklady od roku 1956; redaktorem literárnì
dramatické redakce Ès. rozhlasu v Brnì byl v letech 19601970.
Milo Rejnu uveøejnil první povídku v Hostu do domu v roce 1957, v edesátých letech (zemøel v r. 1964)
se systematicky v kritické rubrice Hosta do domu (zn. fl) vìnoval rozhlasové produkci, pøedevím
rozhlasové høe. Od roku 1959 pravidelnì pøipravoval pro brnìnský rozhlas literární pásma a psal
rozhlasové hry.
Dalí hry: Pøíbìh støedního záloníka, 1958; Tøi setkání s Antonínem Dvoøákem, 1960; Letos nad Rýnem,
1959, vysíláno 1969; Nejkrásnìjí dny ivota, 1959, vysíláno 1970; Ovidiùv návrat, 1964; ivot
s hudbou, 1965; Dìsnì moc práce, 1967; Urhamlet, 1990.
Hry: Zvìdavost, 1964; Veèer vech dnù, 1966; Bezpodmíneèný horizont, 1968; Vojvodovy narozeniny,
1968; Malé smutné tronzo, 1969, vysíláno 1988; Sny Karla IV., 1969, vysíláno 1990; Dva ve vánici
1969, vysíláno 1990.
Rozhlasový Ovidius. Host do domu 10, 1963, è. 6, s. 261262. (Podepsáno mu)
Hry: Svìdkové, 1965; Výbìrèí, 1966, vysíláno 1968; Ten, který pøichází, 1967; Parta, 1969, vysíláno
1990; Zubaøovo pokuení, 1976, vysíláno 1990; Velice tiché Ave, 1981, vysíláno 1993. Uhdeho hry byly
uvádìny v tehdejí Nìmecké spolkové republice, v Norsku, Belgii, Holandsku, Jugoslávii. Publikovány
byly v ineditních a exilových nakladatelstvích.
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FROM HOST DO DOMU TO THE RADIO AND VICE VERSA
Summary
The journal Host do domu (19541970) was not the periodical of a particular group or
generation. While in the 1950s, it was greatly influenced by the ideology of the time, in the
1960s it became one of the most thought-provoking cultural journals of the period. Over the
period 19501970, the personnel and working co-operation between the journals editorial team
and the literary and drama editorial team of Czechoslovak Radio in Brno served to considerably
improve the programming level of the radio station. Thus it was not only superior to the level
of other regional radio stations, but also above the level of the Prague branch of Czechoslovak
Radio of that period which was, particularly in the first half of the 1950s, managed almost
entirely from an ideological basis.
Translation © Martin tìrba, 2004
Doc. PhDr. Alena tìrbová, CSc.
Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Køíkovského 10
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ÈESKÝ A VALASKÝ SNÁØ LUDVÍKA VACULÍKA
BOHUSLAV HOFFMANN
Od napsání Èeského snáøe k natoèení Valaského snáøe ubìhlo témìø ètvrt století, pøesnì
dvacet let (1979/19801999). V tomto dvacetiletí zasáhla do ivota Ludvíka Vaculíka jedna velká
událost historická  listopadová revoluce 1989. Ta promìnila pronásledovaného disidenta zpìt
ve svobodného obèana a spisovatele. Významným zpùsobem se v tìchto letech promìnily
i jeho osobní ivotní osudy. Ty se staly námìtem zejména dvou Vaculíkových románù z poslední
doby, Jak se dìlá chlapec (1993) a Louèení k pannì (2002), ale jsou stopovì pøítomny
i v naich dvou snáøích. V Èeském snáøi vstupuje do obzoru jeho autora budoucí matka syna
Joina, spoluaktéra Valaského snáøe, tohoto alter ego nìkdejího Vaculíka-indiána z První
knihy indiánské Milých spoluákù, knihy, kterou autor z deníkových záznamù, kreseb a fotografií z let 19391941 o ètyøicet let pozdìji (1980, 1981) zkomponoval, upravil a komentáøi doplnil. Sám Ludvík Vaculík je ve Valaském snáøi pøítomen jako spoluautor námìtu a scénáøe (spolu
s Bøetislavem Rychlíkem) a jako autentický herec, prùvodce Brumovskem, tazatel bývalých
spoluákù a nynìjích obyvatel Brumova, zpìvák valaských písnièek, ten, který vzpomíná na
léta indiánská, který pøedèítá z knih cizích i vlastních (zvlátì z prvního dílu knihy Milí spoluáci!). Ve Valaském snáøi se jako autentiètí pamìtníci objevují i nìkdejí spoluáci-indiáni, kteøí
nejen e vzpomínají na dobu kolních let, ale vyslovují se i k souèasné situaci, k dnenímu
ivotu na Brumovsku. Valaský snáø vznikl v tvùrèí skupinì publicistiky a dokumentaristiky
brnìnské televize a je oznaèen jako dokument Ludvíka Vaculíka a Bøetislava Rychlíka. Tím je
zvýraznìn jeho dokumentárnì publicistický charakter, nicménì názvy jednotlivých dílù (1. díl:
Dìlová koule, 2. díl: Arizona, 3. díl: Jaro je tady, 4. díl: Stará hranice) i samotný titul poøadu
a jeho vlastní náplò odkazují také k ánru umìleckému, èi lépe k ánru z pomezí dokumentu
a beletrie, hraného dokumentu, lidového folkloru apod. Titul i názvy nìkterých kapitol odkazují
rovnì ke konkrétním Vaculíkovým dílùm: k románu Èeský snáø, ke knize fejetonù Jaro je tady,
Arizona k Milým spoluákùm. Valaský snáø tak stvrzuje specifiènost, nezamìnitelnou originalitu Vaculíkovy výpovìdi o ivotì jeho i jeho spoluobèanù v posledním pùlstoletí, výpovìï
o ivotì obyvatel krajiny brumovské, rozíøené na západ i na východ, kterou známe jak z Èeského
snáøe, tak z Milých spoluákù a autorových fejetonù. Jistá odlinost televizního audiovizuálního
Valaského snáøe od tìchto kniních artefaktù je v tom, e hranice mezi autentickou fakticitou
a umìleckou stylizací, zejména pokud jde o postavu samého vypravìèe, se pøece jen více vychyluje na stranu ivého, ne-fiktivního autora, tøebae víme, e právì ve vech Vaculíkových textech
lze jen tìko vést nìjakou hranici mezi tìmito dvìma póly. Stejnì jako mezi ivotní autenticitou
jeho deníkù a dopisù, jejich stylizovaností a posléze i pozdìjím umìleckým vyuitím.
O této rozpornosti svìdèí i mezi tìmito dvìma póly rozprostøené ètenáøské ohlasy a inter241

pretace, obzvlátì lidí, kteøí se obdobnì jako autor sám stali postavami deníkového románu
Èeský snáø (viz Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Èeského snáøe, 1991). Zatímco jedni èetli
tento text jako dokument o ivotì v disentu, jiní jako dílo umìlecké vytvoøené na pùdorysu
deníkových záznamù, fragmentù ze ivota Ludvíka Vaculíka a jeho okolí, ze záznamu jeho snù
i snù jiných lidí, resp. literárních postav. Zatímco jedni (interpreti amúziètí, moralistní, ideologiètí, stoupenci teorie odrazu ) vidìli ve figurách Èeského snáøe lidi skuteèné, jiní, napø.
Lubo Dobrovský, pochopili, e to, co Ludvík Vaculík napsal, není opravdový ivot jen tak,
ale znak, literární dílo, take kdyby tam tisíckrát bylo jméno ijícího, nejsou to tìla a due
ijících, jsou to postavy románu. (Dobrovský, 1991, s. 38) a Ludvík pak je ono emocionální a
intelektové médium, v nìm se napìtí obou pólù vyrovnává. (Ibid.: 40) Dobrovský toti charakterizuje syet Èeského snáøe jako svár praktické (praxis) pravdy, jejím nositelem je postava Madly a mýtem osvobozující jistoty poznání, prapøíèiny veho dìní, jeho ztìlesnìním je
( ) postava Kosíka. (Ibid.: 40) Jako by se ve Valaském snáøi (protoe jde o televizní dílo)
více obnailo, zviditelnilo to, co tak preciznì postihl nejen L. Dobrovský, ale i Václav Havel,
kdy spojil Èeský snáø s tìlovým umìním. Je to svého druhu ,body-art´. Svým vlastním tìlem a
na nìm pøedvádí Vaculík  nejistý si, zda to nìkdo pochopí (a mnozí to taky nepochopili) 
marasmus svìta a bídu i poslední ance èlovìka do tohoto svìta vreného ( ) Je to paradoxní:
hrdina se vrací tak, e se kdosi rozhodl napsat o tom, jak nechce být hrdinou; velká láska se vrací
tak, e se kdosi rozhodl dopodrobna vylíèit, jak mu zcela nesmyslnì unikla láska; román se vrátil
tak, e se kdosi rozhodl napsat deník o tom, jak nemùe napsat román. (Havel, 1991, s. 139)
Obdobnou metodu volí Vaculík i ve vech svých dílech posledního ètvrtstoletí. Nejvíce
sám sebe pøímo intimnì obnail v románech Jak se dìlá chlapec a Louèení k pannì. V Milých
spoluácích pouil vedle sebe i nìkteré své spoluáky, zvlátì pak spoluaèky a spolupracovnice, resp. jejich vzájemnou korespondenci a deníkové záznamy. Podaøilo se mu tak vytvoøit
mimoøádnì zajímavý psychologický èi vývojový román. Ve Valaském snáøi obsadil do hlavní
role pøedevím krajinu. Konkrétní krajinu brumovskou, která nezastupuje ani krajinu valaskou, ani moravskou, ani èeskou. Poslední díl Valaského snáøe, nazvaný Stará hranice, se
opírá o fejeton Snìh. Nejmladí Vaculíkùv syn Join, obsazený zde do role dìtského hrdiny
Milých spoluákù, z nìho také ète. Takto konèí tento fejeton: Na hranièní kótì 831 cítím se
uprostøed a ádného území na západ ani na východ nemùu se vzdát. (Vaculík, Jaro je tady,
1990, s. 64). Jde sice o vztah mezi èestvím a slovenstvím, ale platí pro Vaculíka obecnì. V téme
fejetonu Vaculík napsal: Nemluvím ( ) o vylouèení, sjednocení a uzavøení, mluvím o pøijetí,
rozíøení a otevøení národního vìdomí ( ).(Ibid.: 63)
Tato otevøenost nejen národnímu, ale vùbec sloitému, rùznorodému ivotu, je pro Vaculíka
typická. Vaculík sice usiluje o jistý øád (nese si jej v sobì z dob dìtství), stále znovu jej evokuje,
pøipomíná návratem do krajiny dìtství, dùrazem na odpovìdnost rodièovskou za výchovu
dìtí. (Ve vech Vaculíkových textech je téma vychovatelské v uím i irím slova smyslu
dominantní, frekventovanými postavami jeho dìl jsou vychovatelé, uèitelé, otcové a matky.)
Souèasnì vak jsou jeho texty výrazem rozpadu, rozkladu tohoto øádu a neúspìnosti tohoto
vychovatelského úsilí.
V Èeském snáøi jsme svìdky rozpadu disentu, jeho neobyèejné diferenciace, rozptylu,
který je sjednocen jaksi umìle a v samém závìru, krize lidství; ve Valaském snáøi zániku
nìkdejí indiánské malebné krajiny Brumovska, o ní tak sugestivnì Vaculík zpívá a pøeje si,
aby zùstala zachována, tøebae ví, e na záchranu této malebnosti je ji pozdì. Ve Valaském
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snáøi recituje, jistì ne náhodou, i Sládkovu nostalgickou báseò o tom, e pták zpívá zadumanì,
e na veselejí píseò je ji pozdì. Té na záchranu rozmanitosti jazykové. (Dovídáme se zde, e se
ji napø. neète slovenská literatura od té doby, co vznikla za humny Brumova státní hranice.)
Valaský snáø, stejnì jako poslední Vaculíkùv román Louèení k pannì, má svou ponìkud
u nevaculíkovskou nostalgii, usmíøenost, snad i rezignaci. Významným tématem je zde téma
smrti. Ve Valaském snáøi to dobøe dokumentuje neobyèejnì lidsky pravdivá pasá, Vaculíkova výpovìï o místì posledního odpoèinku, v ní ovem nechybí vaculíkovská èernohumorná
ironie. Tak komentuje rozhodnutí sdílet svùj vìèný sen v jednom hrobì s paní uèitelkou Svatoòovou, která pøece jen bude oddìlena od spoleèného spoèinutí manelù Vaculíkových v jednom
hrobì tím, e je zpopelnìna v urnì, zatímco Vaculík dozajista, tak jak o tom mùeme èíst v Èeském
snáøi, bude pochován tradiènì do zemì.
V døívìjích Vaculíkových textech, zejména v Èeském snáøi a v Jak se dìlá chlapec, ale
i v dalích textech (ze 60. a 70. let) je jejich protagonista výraznì jiný. Je to hrdina vitální,
energický, se silným nábojem erotickým i vùlí k moci, touhou destruktivní vùèi konvencím
spoleèenským, a to jak v rovinì politické, tak etické, ale i touhou afirmativní, jak lze vidìt
v èinnosti jeho a jeho literárního disidentského alter ego (aktivity kolem samizdatové edice
Petlice v Èeském snáøi), i v aktivitách osobních (paralelní milostné vztahy, rodièovství a vychovatelství, mimomanelský svazek v Èeském snáøi a v Jak se dìlá chlapec).
Vaculík je zde typickým modernistickým autorem, který si uvìdomuje, e vize moderní civilizace,
zejména v pojetí marxistické vìdy a socialistické realizace komunistického ideálu, jsou nedobré,
nebo spoutávají, omezují svobodnou vùli a energii jedince. Proti zdisciplinovaným formám státu a
rodiny staví ve svých dílech (i v ivotì obèanském) jedince absolutnì svobodného, biologicky
silného i intelektuálnì zdatného. Ústøední hrdina jeho dìl se noøí do dravého a rychle se mìnícího
proudu moderní doby, diferencované, málo srozumitelné reality, kterou bychom mohli se Zygmuntem Baumanem oznaèit jako tekutou modernitu (Bauman, 2002), a snaí se v ní orientovat, dokonce napomáhat její srozumitelnosti a usmìrnìní jejího proudìní. Postupnì vak poznává, e nelze
udret ani prapùvodní hierarchizovaný celek, ani se ztotonit s totalitou novì vznikající a projektovanou. Ve Valaském snáøi dokonce kolní mládei na besedì sdìluje, e nejvìtí hloupost,
kterou v ivotì udìlal, bylo to, e se s tímto projektem vstupem do KSÈ ztotonil. Celé Vaculíkovo
literární dílo vèetnì jeho èinnosti urnalistické je pak zápasem o ztracenou individuální svobodu.
Tu si vydobývá jeho literární hrdina i on jako urnalista tím, e do sféry veøejné, která se èím dále
tím více institucionalizuje, vtahuje, zapoutí své pøirozené já a poliduje, individualizuje ji.
Vaculíkùv literární a urnalistický (ale i soukromý) svìt je svìtem kaleidoskopickým, je
mozaikou útrkù rozhovorù, fragmentù korespondence a deníkových zápiskù, minipøíbìhù
v mnoha rozmanitých situacích, jen dílèím zpùsobem pointovaných (v tom se projevuje fejetonistický charakter velkých Vaculíkových próz), horizontální tøítí vìcí, jevù, událostí významných i banálních s dùrazem právì na ty druhé. V tom je Vaculík naprostý antiromantik, dùsledný realista a naturalista.
Po rozchodu Ludvíka a Heleny v Èeském snáøi (ta dala pøed ivou tìlesnou láskou pøednost
emigraci) èteme v tomto románu takovouto Ludvíkovu reflexi právì rozpadlého vztahu (následuje
po banálním telefonickém rozhovoru mezi obìma postavami): Je to jakýsi nesmysl. Tak váná vìc
se stala, a takové nicotnosti si øíkáme. Celý patos netìstí se takto zkazí, netìstí samo vybledne ( )
Ona to rozchodí jako lehkou nemoc. Jsem ztracen! el jsem psát, venku zvlhly støechy, napadlo mi
zalít rostliny. Odpoledne jsem vyrazil do mìsta ( ). (Vaculík, Èeský snáø, 1990, s. 292.)
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V celém Èeském snáøi, ale i ve Valaském snáøi jejich protagonista pøedevím chodí. Pohybuje se cílenì, ale i jen tak volnì. Mìstem, krajinou. Je to moderní píkaro, resp. postmoderní
tulák, nomád, jeho pohyb je sycen permanentními dialogy, rozepøemi se vemi, s nimi se
potkává, je navtìvuje, s nimi si dopisuje. Tyto dialogy nevedou ve Vaculíkových textech ke
konsenzu. Naopak, kadá vìta jeho postav otevírá konflikt a èiní z jeho dìl trvale otevøený
celek, jen nemá podobu pevné struktury, ale rizomatické, nehierarchizované horizontální mnohosti. Není jistì náhoda, e jeden z posledních rozhovorù autorù Valaského snáøe Ludvíka
Vaculíka a Bøetislava Rychlíka je veden nad jedním z nejpøíznaènìjích rizomatických prostorù,
mravenitìm; je to rozhovor o budoucnosti ivota na této planetì. Rozhovor, v nìm Vaculík
vynáí apokalyptický soud nad lidstvem a pronáí chválu mravencù, je zároveò potvrzením
významu pøírody, je je svou povahou rizomatická (Hauer, 2002, s. 184), v celém Vaculíkovì
díle. V díle, je je rovnì rizomatické, jinak øeèeno stylovì, ánrovì, názorovì, jazykovì roztøítìné, chaotické. To jeho autor v závìru metatextového Èeského snáøe, v románu o psaní
románu i explicitnì pøiznává:
Sedím nad tím rukopisem, skoro dennì, a nevím, kam mu mám pomoci. Kam on sám víc
chce? K uhlazenìjímu tvaru, z nìho vyplyne i rozhodnìjí dojem, èi zpátky do pochyb, nápovìdí a jenom pocitù a do roztøítìného stylu? V prvním pøípadì bych jistì nael víc pravdy, nad
ní bych stál jako její pán, vìtí ne ona. V opaèném a pravdu tøeba nemám a nechci, ona a je
jinde, aspoò vedle mne, a jak veliká  nevím.
Pøipomínám si úmysl, aby mùj spis mluvil nejenom svými slovy, ale i svým stavem, a nechávám ho nakonec v pùvodním výrazu. Druhý den se to opakuje: zuøím nad jeho slepými rameny,
zabíhavými pøíhodami, ostudnì kolísavou úrovní stylu, nad tím jeho flekatým glancem, a ètu
tìch pìt stránek dokola a si øeknu: a co! Je mi blií pøítí ètenáøova èetba, nebo mùj minulý
ivot? Mùj právì uplynulý rok je mrtvolka: balzamovat ji navoòavo, nebo nechat rozsypat
v prach? (Vaculík, Èeský snáø, 1990, s. 395)
Ale Vaculíkùv Èeský snáø, ani Valaský snáø, ani dalí jeho díla se nerozpadla v prach.
Protoe jsou otevøena k ètenáøùm, nezatíeným ideologicky, eticky ani strukturalisticky.
K ètenáøùm otevøeným doiroka rozevøeným textùm. Které provokují, a proto inspirují. A u
byl zámìr autorùv jakýkoli, a by i tøeba doel jejich protagonista k jistému konsensu se svými
milými spoluáky a spoluobèany, se svou manelkou i paní uèitelkou, s krajinou svého dìtství
i posledního spoèinutí (Valaský snáø), èi v Louèení k pannì k rezignaci a k pøiznání své prohry v titánském soupeøení s nejdokonalejím milencem  Kristem. Pøiznáním, e starý mu ji
nemùe vychovat z panny enu, tváøí v tváø smrti konèí heroismus pohanského Érota, jemu
zbývá jen èernohumorné vtipkování o krásné vyhlídce z hrobu uèitelky Svatoòové na mìanku, kostel, pivovar a rozpadlý hrad, z místa posledního rande s jeho zákonnou manelkou.
(Zvlátì kdyby se v nìm sedlo èi trochu povylezlo.)
Takováto pointa Vaculíkova díla vak není umìleckou prohrou, jak se v souvislosti s Èeským snáøem domníval Václav Èerný (Èerný, 1994). Vidìl-li Èerný ze svého personalistického
hlediska v nesourodosti, rozpolcenosti, individualismu, nehrdinskosti, temperamentní upøímnosti v Èeském snáøi zvlátní patvar èi pøechodní tvar (Ibid.: 186), blábolivý text vychrlený
bez výbìru a skladu (Ibid.: 184), ba dokonce text zcela nemravný, lze právì pro tyto vlastnosti
povaovat Vaculíkovo dílo za jedno z nejvìtích dìl èeské, ba evropské pováleèné literatury.
Za postmoderní pendant k bibli moderního romanopisectví 20. století, postmoderní pointu
Joyceova Odyssea a uzávìrku tohoto chaotického vìku. (Bloom, 2000).
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Nejen Sekyrou, jak se domníval v 2. polovinì 60. let Václav Èerný (Èerný, 1968), se stal
Vaculík autorem témìø svìtovým, ale i dalími svými texty, pøedevím Èeským snáøem.
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HRABAL LEGENDE ÛBER KAIN,
EINE ANSPIELUNG AUF MÄHRISCHE CHARAKTERISTIKEN,
EINE EXPLORATION DES THEMAS ,TOD
(ÛBERSETZUNGPROBLEME INS NIEDERLÄNDISCHE)
ANS F. LINSSEN-HOGENBERG
Leben ist Tod,
und Tod ist auch ein Leben.
Friedrich Hölderlin
Die Übersetzung von Hrabals Werk ist für den Übersetzer wie ein Abenteuer. Er begibt sich
in das intertextuelle Labyrinth, in dem der Autor selbst verwoben ist. Seine verschleierte Anwesenheit gewinnt irgendwie Gestalt, wenn er sich selbst erkennbar macht, wie in der thematischen Verarbeitung seiner Tätigkeit als Bahnbeamter in der Legende über Kain (Prag, 1994)
und Schwerbewachte Züge (Prag, 1994), der Einbettung in seine Umwelt und in seine Kinderjahre in der Brauerei in Die Schur (Prag, 1994), der Tradition und der katholischen Religion in
Mähren, obwohl nur sporadisch, in der Legende über Kain. Der Insider erkennt zweifellos
auch Einflüsse aus dem mährischen Interdialekt. Die Legende über Kain, die ich ins Niederländische übersetzt habe, enthält einige Elemente, die auf einen mährischen Hintergrund hinweisen und die bei mir gleichzeitig ein Gefühl des Erkennens hervorriefen, weil sie sonderbarerweise eine gewisse Verwandtschaft mit Limburg, der südlichsten Provinz der Niederlande haben.
Erkennbar sind der Katholizismus, greifbar in der Anwesenheit von Feldkapellen in einer leicht
hügeligen Landschaft (obwohl zu meinem Erstaunen der dafür typische Ausdruck boí muka
nicht verwendet wird), die örtlichen Bierbrauereien, die Volksfeste und Traditionen, die damals
noch erlaubten Hausschlachtungen, die Gemütlichkeit und das Geplauder in den in den Gaststätten in verschiedenen Dialekten. Die mährischen Charakteristiken kommen in der Legende
über Kain allerdings nur äußerst selten vor. Und doch glaube ich, einen Anhaltspunkt gefunden zu haben. Bereits auf der ersten Seite wurde ich mit einem Übersetzungsproblem konfrontiert, das einerseits über einen Umweg zur mährischen Folklore führte, andererseits aber als
Ansatz diente, um auf hermeneutische Weise die existentielle Entwicklung des Todes im Text
zu verfolgen.
Der Tod aus folkloristischer Sicht betrachtet
Der Protagonist stürmt im wahrsten Sinne des Wortes in die Geschichte hinein und bittet
die Angestellte am Fahrkartenschalter ohne zu zögern um eine Fahrkarte. Mit diesem Akt wird
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schon ein Gefühl der Verfremdung hervorgerufen. Dieses Gefühl wird mit Spott vermischt als
die Angestellte nach dem Bestimmungsort fragt. Der Protagonist antwortet mit einer kryptischen Formulierung. Als die Angestellte versucht, diese Stimmung zu durchbrechen und die
persönliche Frage stellt: Welche Schöne quält ihr Herz?, antwortet er Ta zubatá, wörtlich
übersetzt bedeutet dieses substantivierte Adjektiv: die mit den großen Zähnen, wobei ,die auf
eine Frau hinweist. Die adäquate Übersetzung ins Niederländische wäre allerdings magere
Hein (Freund Hein) und wird ebenso wie zubatá mit Grinsen und Skelett annotiert.
In dieser Passage durchkreuzen sich allerdings zwei semantische Niveaus. Wörtlich betrachtet bedeutet die Antwort: mit den großen Zähnen, figürlich betrachtet: der Tod. Die Ironie
der Geschichte ist, daß die Angestellte die Antwort nicht versteht, trotzdem aber lacht. Im
pragmatischen Sinn überschneidet sich die Bedeutung von Frau und Tod. Dies realisiert sich
in dieser Situation allerdings nur der Protagonist.
Das weibliche Geschlecht des Terminus zubatá beinhaltet ein Übersetzungsproblem. Im
Niederländischen ist das Substantiv Tod sowohl männlich als auch weiblich, im Deutschen
ausschließlich männlich. In einer der deutschen Übersetzungen hat man das Problem dadurch
gelöst, daß man einfach ein weibliches Suffix zugefügte und den Neologismus die Tödin
kreierte. Dies ist im Niederländischen nicht möglich, und darum habe ich nach symbolischen
Darstellungen gesucht. Das Niederländische kennt nur eine männliche symbolische Darstellung des Todes als Gerippe mit der Sense mit dem Namen Jan, Piet oder Hein, während ich für
die tschechische Totenfrau die Figur der Smrtka und Morena oder Morana entdeckte. Morana
nennt man die aus Stroh und Lumpen gefertigte Puppe, die man traditionsgemäß am Sonntag
vor Palmsonntag in einem Umzug aus dem Dorf herausbrachte, sie verbrannte und in den
angrenzenden Bach warf. Laut mündlicher Information habe dies unter anderem in den mährischen Orten Smelovnica und Kuelov im Hornackogebiet stattgefunden. Auch in der Slowakei
und in der Ukraine kennt man eine Figur, die der Morana gleicht. In Mähren kennt man angeblich auch noch die männliche Variante Maøák1 (verwandt mit mraz, Frost, Winter?) Die mit dem
Mythos verbundene Feier des Zyklus, Abschied vom Winter und Frühlingsanfang, beschreibt
Eliade in Der Mythos der ewigen Wiederkehr (Hilversum, 1964, S. 26) in dem Erlebnis des
Zyklus des archaischen Menschen. Durch das Beenden des alten Jahres und dem Beginn des
neuen Jahres durch das Anbrechen des Nahrungsvorrats wird die historische Zeit aufgehoben. Die Abfolge der Zyklen wird in verschiedenen Kulturen dargestellt. Die Beziehung zwischen
Winter/Tod und Frühling/Leben kommt nicht nur in sinnbildlicher oder ri-tueller Weise in der
Volkskultur vor, sondern wurzelt auch in der Etymologie, Literatur und in anderen Kunsterzeugnissen. So scheint das niederländische Wort Tod aus dem mittelniederländischen do(o)yen
zu stammen, mit der Konnotation dahinsiechen.2 Möglicherweise handelt es sich hier um einen
Zusammenhang von tauen/auftauen als Übergangsphase von Eis zu Wasser. Tod und Winter
würden dann nahtlos an einander anschließen. Und es ist nicht weiter erstaunlich, daß die
Legende über Kain, in der der Tod ein wichtiges Thema ist, etwa im Herbst oder Winter anfängt,
aber trotzdem als eine Art Paradox im Frühjahr, der Jahreszeit des neuen Lebens, mit dem Tod
endet.
Weil im Text bereits eine Anspielung auf den Zusammenhang zwischen dem Bild vom Tod
und der Frau, mit dem Sinnbild der Morana als Hintergrund, vorhanden ist, war es wichtig für
mich, eine adäquate Übersetzung für den Tod in weiblicher Form zu finden. Ich habe mich für
die Umschreibung die Schwarze mit den hohlen Kiefern entschieden; schwarz ist die Farbe
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des Todes und weist auf eine Frau mit schwarzen Haaren. Die hohlen Kiefern sollen ein Bild der
Abschreckung hervorrufen (denn auch die Morana ist eine häßliche Frau) und gleichzeitig
eine Verbundenheit mit großen Zähnen suggerieren.
Tod und Anonymität
Der Terminus zubatá hat in seiner Doppeldeutigkeit nicht nur eine ironisierende Funktion, sondern leitet zudem die Poetik des Autors ein, wenn der existentielle Tod in das Spiel der
Anonymität aufgenommen wird. Der Tod erhält das Kleid der Anonymität und wird bis zum
letzten Kapitel nahezu nie namentlich genannt. Der Autor nimmt für die Andeutung des Todes
als komplexes Ganzes, wie auch für die Umschreibung des einzelnen Wortes, Metaphern zu
Hilfe. Die Badewanne, die Lokomotive und die Kugel stehen in der Bedeutung einer Positionierung dem Tod gegenüber. Die oppositionelle Situierung von Freiheit/Unfreiheit im Hinblick auf
den Tod befindet sich im Schnittpunkt der Achse von Paradigma und Syntagma, beziehungsweise von Auswahl und Kombination der Benennung von Badewanne und Lokomotive.
Badewanne und Lokomotive haben eine paradigmatische Funktion. Die fatale Kugel am Ende
der Geschichte hat diese paradigmatische Gültigkeit nicht, weil hier keine Wahl möglich ist. In
diesem Falle kann nur von Zufall die Rede sein, wobei zur Diskussion steht, ob der Zufall nicht
oder in welchem Maße er an Prädestination grenzt. Lexikalisch betrachtet ist der Tod unaussprechbar und wird durch Anspielungen, Metaphern und Synonyme ausgedrückt. Außerdem
ist der Tod in Existenz und in Lexikalität auswechselbar. Der Autor gebraucht hierbei den Fakt,
daß die Chiffren nahezu alle feminin sind, wie das Wort für Liebe und Tod. Dieser Umstand
stellt für den Autor eine extra Dimension dar, wenn er die Substantive durch Pronomen austauscht und damit die gegenseitige Austauschbarkeit noch komplizierter macht. Die Unaussprechbarkeit des Todes manifestiert sich ungefähr bis zum letzten Kapitel, in dem eine Zäsur
in den Perspektiven zum Leben oder dem daran inhärenten Tod stattfindet. Wir werden in einer
Abfolge des Textes die unterschiedlichen Arten der Andeutung des Todes aufzeigen, um dann
eine Verbindung zwischen der poetischen und der thematischen Entwicklung legen zu können.
Der Protagonist reist an einen unbekannten Ort, mit dem Plan, in einem Hotel Selbstmord zu
verüben. Er will sich in der Badewanne die Pulsadern durchschneiden. Das Wort Badewanne,
ein feminines Wort, das regelmäßig vorkommt, weist auf diesen Selbstmordversuch und manchmal auf den Selbstmord im allgemeinen, oder auf Selbstmord mit dem dahinterliegenden Gedanken des freien Willens und wird in dieser Eigenschaft eine paradigmatische Funktion erfüllen.
Auf dem Weg ins Hotel begegnet ihm Masja, sie verführt ihn und der Selbstmordgedanke gerät
in den Hintergrund. Die Wörter Selbstmord, sie (Masja) und Liebe, die im Tschechischen
feminin sind, werden im Schlußsatz des zweiten Kapitels zusammengebracht. Ich weihte alle
meine Säfte und Kräfte diesem Mädchen, weil ich dachte, daß sie durch diese Liebe einen
Selbstmord verüben wolle. (Ibid: 300) Es ist nicht explizit deutlich, wer die sie ist; es kann
eine Andeutung des Mädchens sein, aber es kann sich auch um den personifizierten Tod
handeln. Bermerkenswert ist die Variante in derselben Passage in der früheren Ausgabe von
1949, Kain, eine existentielle Erzählung (Prag, 1991, 13): [...] alsob ich durch die Liebe einen
Selbstmord verüben wollte.
Der Protagonist flüchtet vor dem Mädchen und fährt mit dem Zug, den er eine Weile zuvor
seinen Sarg nannte, in das Städtchen. Im Hotel unternimmt er einen Selbstmordversuch in der
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Badewanne. Der Versuch mißlingt und die Ich-Figur kommt ins Krankenhaus. Dort besucht
Masja ihn. Das Kapitel endet nachdem Masja gegangen ist mit dem dobbeldeutigen Satz: Es
war das erste Mal, daß ich nach ,ihr verlangte, zum ersten Mal, daß ich wünschte, ,sie immer
bei mir zu haben (Die Legende über Kain, 307). Die femininen Wörter sind hier austauschbar,
sie oder ihr kann sowohl das Mädchen, die Liebe, als auch Tod oder Selbstmord bedeuten.
Der behandelnde Arts Dr. Gall ist unglücklich im Leben und denkt, einen Grund zum Selbstmord zu haben, aber das wäre seiner Meinung nach eine feige Tat. [...] ich habe Grund zum
Selbstmord. Und deswegen kann ich , ihn (tschech. feminines Wort) nicht verüben. Es wäre
Feigheit (tsch. fem.) . Aber ich verlange nach ,ihr (danach). Ich rufe ,sie an. Ich versuche jeden
Tag, sie herauszufordern (Ibid: 308). Im ersten Fall bezieht sich das Pronomen ihr auf den
Selbstmord. In dem Satz ich verlange nach ihr ist kein direkter Bezug vorhanden. Ihr kann
sich auf die Feigheit beziehen, die in größerem Zusammenhang den Vollzug des Selbstmordes
bedeutet und kann sich also tatsächlich auf Feigheit und Selbstmord beziehen; die Termini
fallen zusammen. Im Kontext des Satzes ich verlange nach ihr könnte man zunächst an eine
Frau denken. In diesem Falle steht Frau, in der Bedeutung von Tod. Dieser Gedanke wird in den
folgenden kumulierenden Sätzen noch verstärkt. Die Verben anrufen und locken konnotieren mit dem Spiel der Verführung in einer Liebesbeziehung. Geradezu euphorisch spricht die
Ich-Figur von der Theorie des kollektiven Selbstmordes als Gipfel der Kultur (feminines Wort).
Aber das Blut (tsch. fem.) der Blutspender hat ihn verändert. Er empfindet die Veränderung als
schmerzhaft und glaubt, jemand anders zu sein. Im Frühjahr nimmt der Protagonist seine Arbeit
wieder auf. Seine Kollegen interessieren sich nur für die Narbe (tsch. f.) an seinem Handgelenk.
Nach und nach bekommt die Narbe die Bedeutung des Selbstmords. Sobald das Handgelenk
bzw. die Narbe zur Sprache kommt, wird damit Tod oder Selbstmord gemeint. Inzwischen ist die
Aktualität der Kriegssituation auch zum Protagonisten vorgedrungen, und während seines
Dienstes bei der Bahn gerät er ungewollt in eine Partisanenaktion. Er wird durch den Feind auf
der Lokomotive gegeiselt und mit dem Tod bedroht. Aber nun wünscht er sich den Tod nicht
mehr ich wünschte den Tod nicht, ich habe den Tod nicht gewählt (ibid: 322). Von diesem
Moment an wird die Badewanne zur Metapher für den freiwilligen Tod und zum Gegenpol für
den unfreiwilligen Tod. In diesem Zusammenhang sieht er Jesus Christus als Leidensgenossen, der freiwillig  zwar prädestiniert  den Tod wählte oder wählen mußte.
Der Tod verliert seine lexikalische Anonymität; wird benennbar und aussprechbar. Nach
seiner Freilassung gerät der Protagonist in ein chaotisches Kriegsgewühl und wird durch eine
verirrte Kugel, die einem Kriegsgefangengen zugedacht war, tödlich getroffen. Im Moment als
der Protagonist sich für das Leben entschieden hatte, er wollte Masja heiraten, stirbt er unfreiwillig. Man kann dann von einem rendez-vous mit dem Tod sprechen.
Die Zäsur
In der Geschichte erkennt man nacheinander die drei bereits beschriebenen Beziehungen
zum Tod: der Freitod (der Terminologie von J. Amery in Hand an sich legen. Diskussion über
den Freitod, Amsterdam 1995, zufolge) in der Badewanne, der unfreiwillige Tod auf der
Lokomotive und der zufällige Tod durch die verirrte Kugel. Im Text sind Badewanne und
Lokomotive Metaphern oder beinahe Synonyme für Freiheit bzw. Unfreiheit in bezug auf die
Entscheidung zwischen Leben oder Tod. Trotzdem bilden die Badewanne und die Lokomotive nicht die Abgrenzung in der Veränderung des Protagonisten in bezug auf seinen Wunsch
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zu leben oder zu sterben. Die Präzision liegt jedoch in einem anderen Moment. Die erste Zäsur
liegt nicht in dem Selbstmordversuch, sondern ist mit der Bluttransfusion verbunden: Es war
anscheinend doch das Blut von den drei Blutspendern, das alle Rußteile aus meinen Adern
wegspülte und mein Gehirn mit ganz anderen Ideen füllte (Ibid: 305). Das Blut der bürgerlichen
Blutspender verändert ihn zur Bürgerlichkeit, wo der Selbstmord als amoralisch eingestuft wird
und damit verwerflich ist. Eigentlich kann hier nicht von einer Entscheidung oder einer Wahl
die Rede sein, sondern die Transfusion des Blutes bedingt die Veränderung. Der Protagonist
lebt in dem Paradox eines extern auferlegten Wunsches zum Leben, was faktisch mit der Freiheit im Widerspruch steht. Die zweite Zäsur kommt nicht mit der grafischen Abgrenzung der
Kapitel 8 und 9 überein.3 Im 8. Kapitel läßt der Protagonist seine Haltung erkennen, daß er sich
für das Leben entscheidet und sich vor dem Tod fürchtet. Einerseits realisiert er sich, daß durch
seine Freilassung die Seele des Kapitäns gerettet wird, andererseits trägt er selbst zu seiner
Freilassung bei. Dabei nimmt die Dramaturgie in diesem Kapitel die Explizität im neunten Kapitel vorweg: Ich wünschte den Tod nicht! Ich wollte leben! (Ibid: 322). Der Titel dieses Kapitels Kain heiratet indiziert bereits eine Realität, in der die Ausrichtung auf ein Lebensziel zum
Ausdruck kommt. Die Zäsur überschneidet sich mit seiner freien Entscheidung für die Hochzeit, für das Leben. Dieses Realitätsgefühl entfaltet sich gleichfalls auf lexikalischem Niveau.
Der Wunsch zu leben steht dem Tod gegenüber, der nun explizit genannt wird. In den Kapiteln,
die der zweiten Zäsur vorangehen, wird der Tod in verschleierten Termini, anonym in Metaphern oder in spielerischer Rätselhaftigkeit genannt. Die Idee des Todes war immer an das Bild
einer Sache in fortwährender Kontingenz gebunden. Solange der Protagonist in einer unklaren,
doppelten Situation mit sich selbst lebt, seine Veränderung nicht mit seiner Freiheit zusammenfällt, solange wird der Tod lexikalisch durch andere Ausdrücke ersetzt, er heißt zubatá, Geliebte,
Selbstmord, Badewanne, Handgelenk, Narbe. Wörter, die im Tschechischen weiblich sind und
die sich grammatisch wie eine weibliche Person oder Geliebte behandeln lassen. Ab der ersten
Zeile des neunten Kapitels bekommt der Tod in einer retrospektiven Selbstreflektion des Protagonisten einen eigenen Namen: Innerhalb eines Jahres hatte ich schon zweimal Auge in
Auge mit dem Tod gestanden (Ibid: 321).
In dem Moment, in dem das Leben eine hoffnungsvolle Perspektive bietet, ein Ideal hat,
sich in seiner ganzen Fülle offenbart, fordert der Tod eine gleichwertige Partnerschaft, mit dem
Recht auf eigene lexikalische Nominierung. Und Tod ist auch ein Leben (Hölderlin). Der Tod
ist nich mehr länger eine Sache der Kontingenz sondern ist existentiell: Ich hatte zweimal
Auge in Auge mit dem Tod gestanden [ ... ] ich wünschte den Tod nicht! [...] Ich habe den Tod
nicht gewählt, und doch war er mir so nahe [...] Und der Tod war nicht mehr weit weg , [..] er
wollte im Marschschritt dem Tod entlaufen (Ibid:324).
In unserem optionalen Rahmen der Beschreibung des Todes, wird die Geschichte in einer
Art Architektur durch die drei Pfeiler  die Badewanne, die Lokomotive und die fatale Kugel 
unterbaut. Die Badewanne ist inhärent am Gedanken der freien Entscheidung für den Tod. Der
Tod ist hier noch ein Wunschgedanke. Der Tod bekommt nicht die Chance sich zu realisieren,
der Versuch mißlingt. Durch das Blut der Spender wird der Protagonist verändert. Von dem
Moment an ist eine schmerzhafte Trennung, der Protagonist fühlt sich wie ein anderer. Man
könnte von einer Subjekt-Objekt-Beziehung mit sich selbst sprechen. Der Todeswunsch bekommt einen ambivalenten Charakter. Erst auf der Lokomotive findet die Wende statt, nämlich ein
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deutlicher Wunsch zum Leben. Der Wunsch, der in diesem Kapitel schon vorhanden ist, kommt in
einer retrospektiven Selbstreflektion erst im folgenden Kapitel explizit zum Ausdruck. Der Tod ist
nun nicht mehr länger ein Objekt mit dem er seine innerliche Ambivalenz teilt, sondern er ist nun als
existentieller Partner am eigenen Namen erkennbar. In dem Moment, in dem das Leben eine positive
Perspektive erhält, steht der Tod in einem scharfen Kontrast zum Leben. Gleichzeitig wird der Tod
auch lexikalisch profiliert. In dieser Beziehung hat die Kugel nur eine unterstützende Funktion, um
die Geschichte in ihrer Ironie abzurunden. Die Ironie rundet die Geschichte ab: die zubatá, die
illusionäre Frau des Todes fällt mit der Ironie der fatalen Kugel, mit dem realistischen Tod zusammen.
Übersetzung: drs. Ria van der Wouw
POZNÁMKY
1
2
3

In : V. Machek: Etymologický Slovník jazyka èeského. Praha, 1997, s.373.
In: G. Geerts van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal. Utrecht 192, s. 678.
Die Kapitel sind im Text nicht numeriert, sondern haben eine Uberschrift. Um nicht immer den ganzen
Titel wiederholen zu mussen, habe ich sie numeriert. Der Titel de 8. Kapitels lautet Kain hat Angst und die
Uberschrift der 9. Kapitels ist Kain heiratet.
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HRABALOVA LEGENDA O KAINOVI
REFLEXE MORAVSKÝCH PRVKÙ
(PROBLEMATIKA PØEKLADU DO HOLANDTINY)
Resumé
Pøi pøekládání Legendy o Kainovi vedl termín zubatá k Moranì, symbolu smrti v moravském folkloru a odtud k nizozemskému ekvivalentu. Skuteènost, e slovo smrt je v nizozemtinì
rodu muského, pùsobí problém, s ním se potýkáme i dále v textu, protoe autor si neustále
pohrává se slovy enského rodu, která mají být narákou na smrt. To èasto vede ke sloitým
nedorozumìním a dvojznaènostem. Teprve tehdy, kdy se ivot a smrt v existenci jasnì vyhraní, dostává smrt vlastní lexikální oznaèení.
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NESOUSTAVNÉ A NESOUVISLÉ POZNÁMKY
NA OKRAJ DÍLA MILENY FUCIMANOVÉ
IVO HARÁK
Hovoøit o nìjaké moravské literatuøe se mi zdálo anachronismem do chvíle, kdy mne mí
souèasní chotìboøtí spoluobèané  odjídìjícího na doktorskou zkouku  varovali: Na ty
Bròáky si dávej pozor, to jsou Moraváci, ti nás Èechy nemají rádi! A my jsme Èei, my patøíme
k Pardubicùm; a ne na Moravu, k Jihlavì.
Vidìno touto optikou je nae autorka skuteènì autorkou moravskou, i kdy na sebe v první
ze svých knih prozradila: Narodila jsem se v Praze, ale nemá to na nic vliv... Místo. Brno  tady
se odehrávají fakta  a pak vechno za magickým kruhem  v Brumovì. Tam se odehrávají
pravdy.1 Tøetím velmi dùleitým místem se pro autorku stává Tinov, k nìmu ji sice neváí
vazby citové ani tvùrèí, za to tam byly svázány (kdy jetì pøedtím vytitìny) tøi její zatimnì
vydané knihy: sbírce básní pøedcházela dvojice próz; jimi se nyní budeme zabývat.
Obìma je krom vydavatele èi autorky  Mileny Fucimanové  spoleèný rozsah novely, obì
mají spoleèné ústøední téma, jím jest láska. A u slyím hlasy  zejména z vlastního tábora 
o èem e by taky enská mohla psát. Ale  
Obì knihy mají spoleèné té zakotvení krajové a místní (viz výe), navíc také silný lyrismus
(uití symbolù, metafor, rýmované a rytmované prózy  najmì v knize první). V obou nalezneme
reflexi cizích literárních textù (dokonce textù fiktivních): jako formu komunikace mezi lidmi,
názory a výpovìïmi.
Obìma jsou vlastní nejen urèité motivy (hudba, architektura), pravdy (Nemám soucit se
slabými. Slabost není osud, je to volba.2), nýbr také postavy: matka (spisovatelka nebo
dramaturgynì) a její nemocný (èi po autonehodì tìce zranìný) syn, nepøítomný (rozvedený
nebo mrtvý) manel a fakticky nepøítomný milenec (toti pøítomný buï jen v kusých výpovìdích vypravìèèiných; nebo neschopný aktu  teï nemyslím jen na sex  jím by svoji lásku
vyjádøil), kamarádky sice soucitné, ne vdy vak chápající. Tu i tam se do popøedí dostává
láska: manelská, mateøská, milenecká. Láska k Bohu. (Ve druhém pøípadì i láska homosexuální.) Láska jako téma výpovìdi. A výpovìï jako téma lásky. Láska více reflektovaná, vnitønì a
verbálnì realizovaná, ne fyzicky itá.
Teï si uvìdomuji, e jsem napsal: výpovìï jako téma lásky. Jako by tedy ústøedním tématem nebyla sama láska, jako by se jím stávala výpovìï o ní. Tady se u dostáváme k rozdílùm
mezi námi rozebíranými knihami (v nich mimochodem nalezneme odkazy k té druhé): toto ve
toti platí zejména pro první z nich, Akord dim.
Akord dim je pokusem o multimediální experiment, kdytì je text (z pera M. Fucimanové)
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doplnìn  v textu anoncovanými  notovými záznamy Ondøeje Fucimana. Na rozdíl od svých
dìtí bohuel nepatøím k zasvìceným...
Take jsem radìji obrátil svoji pozornost k tomu, jak je kniha psána: toti jako vnitøní monolog vypravìèky zámìrnì velmi snadno ztotonitelné s autorkou. Jako vnitøní monolog, v nìm
se nejen vìci a jevy vnìjího svìta, ale také nae vnímání zpøedmìtòují, aby se staly pøedmìtem
jazykové reflexe. Jazyk je pak nástrojem dekonstrukce pøedmìtù i pøemýlení o nich: Znovu
víra, spí virule, viróza, vírabanka, kterou kolem sebe prskají smutní vìøivci: pentlí bièe a sèítají
ztracené oveèky. Ta, kterou i já nazývám Matkou, je mi pendlena jako nazlátlá bytost, dokonalá a k prasknutí smuteèních vrb. Ale dokonalost je dovrení snahy a nedovedu si pøedstavit tu
Nìnou, Mlèící, tu Sedmibolestnou, jak se zkoumá v zrcadle, je-li právì tak krásná, jak ji chceme
vidìt.3
Jazyk mnohovrstevný, napjatý na jedné stranì na strunu øeèi básnické (za vyuití metafor
a metonymií  vèetnì synekdochy, ale  jak u øeèeno výe  také prostøedkù prózy rýmované
a rytmované; rytmované ostatnì také refrénovitými návraty nejen urèitých motivù, leè dokonce celých textových sekvencí), øeèi ponìkud zaumné a estetizující (nechtì komicky pùsobí
eroticky vypjatá pasá na str. 12  13), na druhé stranì ukotvený k zemi konopným lanem
denních zpráv (ve svých souvztanostech nabývajících platnosti symbolné): Hokejisté praské Sparty onemocnìli úplavicí. Ministerstvo zdravotnictví navrhlo zakázat zákonem zkouky
nových lékù na lidech mladích 18 let. Neznámý pachatel znásilnil enu v tachovském kostele
sv. Václava.4
Dalím pólem mùe být jazyk reflektující svoji danost znakovou; a to z hlediska sigmatického, sémantického, syntaktického i pragmatického. Poslední moností je koneènì jazyk stojící
jako zeï, jako pøekáka mezi pojmenovávajícím a pojmenovávaným, mezi mluvèím a výpovìdí,
mezi dvìma komunikujícími jedinci: Jazyk jako nástroj ne-porozumìní je ovem tématizován
také v následující knize Mileny Fucimanové.
O té námi nyní interpretované jetì dodejme, e v ní jednotlivé kapitoly jsou doplnìny
intermezzy Mimo rytmus: ménì obraznými, více explicitními, vykládajícími, vysvìtlujícími a
dopovídajícími pøedelé, pøedznamenávajícími budoucí, vìcnými a dùkladnìji zabydlenými (kromì vnitøního monologu v nich nalezneme i skuteèné literární postavy).
 V tom je celý údìl, nevíme nic o konci.5  dozvídáme se témìø v samém závìru této práce.
Aby tím byl pøedznamenán její otevøený konec, aby tím byl pøedznamenán stejný konec práce
následující; o ní u nyní mùeme èísti: Abych nezapomnìla, mám na ten den smluvenu schùzku s jedním nakladatelem. Chci mu ukázat text, který jsem nazvala Obrazitì. Bude to
o jistém zklamání, zkrátka e lidé jsou podivnì sdrátovaní.6
Jenome v následující knize je Obrazitì nejen názvem jejím, ale také názvem dramatu, které
chce jistý pan Lál udat dramaturgyni Olivì  co je postava s rysy samotné autorky. A to nás
pøivádí k poznání, e je tøeba mít se na pozoru a dobøe zvaovat, co, jak, proè a komu zde kdo øíká.
Jak u jsme uvedli výe, má také druhá z knih hodnì spoleèného s tou první: pøednì zdánlivé ústøední téma (jím opìt jest láska). Pak také místní ukotvení (Brno, Brumov); hlavní hrdinku, která øeí vztah k synovi, svìtu i jazyku. V místech obzvlátì sémanticky zatíených dochází k pøesmyknutí od dominující er-formy k ich-formì (od popisu Olivina chování a jednání se tak
dostáváme k vnitønímu monologu, který vak také mùe být komentáøem vypravìèky èi vstupem samé autorky  k tomu viz dále).
Také zde bychom, by v mení míøe, nali pasáe rytmované prózy (ta rýmovaná je nahraze256

na poezií) nebo vypjatou metaforiku: Gotická vzpøímenost svatojakubského chrámu jí pøipomíná zkamenìlý výtrysk ticha. 7) Také zde se objevuje snaha po vyjádøení co moná nejpøesnìjím: Adam je chodící abstraktum. A kdyby nebylo Johany, øekla by, e chodící racio.8
Je-li ovem v první z knih sebereflexe jazyka podána v rámci traktátu (vnitøní monolog,
vnitøní výpovìï je tedy smìøována také a pøedevím mimo subjekt mluvèího), v nìm sice lze
urèité pasáe a urèité pravdy variovat, opakovat, zdùraznit nebo znovu a novì nahlíet, ne vak
postavit proti jiným pravdám jiných subjektù, je ve druhé knize vnímána na základì polylogu
pravd (èi vlastnì výpovìdí o nich) rùzných subjektù, pøièem dominantní role (a nejrozlehlejí
prostor) je ponechána hlavní hrdince.
Oliva (se svými promluvami) je konfrontována nejen se spoluhráèi a protihráèi (a jejich
promluvami)  Johanou, synem Adamem, pøítelkyní Petrou, doktorem Alberem, Lálem (autorem
dramatu Obrazitì) èi knìzem Havlem (s ním témìø proije milostný románek), ale také se
skuteènými nebo fiktivními literárními texty. Jistì není náhodou, e ty skuteèné stojí kdesi na
pomezí mezi svìdectvím a umìleckou fikcí (Vaculík, Putnova Kniha Kraft, Jandourkùv rozhovor s Tomáem Halíkem).
Kdesi mezi ivotem a literaturou stojí toti také hlavní hrdinka naí knihy: Praví-li její vypravìèka, e jest jí prùhled do Adamova nitra odepøen, nebo sama není Adamem, ledacos nám
implicite prozrazuje o tom, jak se to má s ní a Olivou.
S tou se toti vypravìèka ztotoòuje ve chvíli, kdy zároveò (a skrze toto) dochází k jejímu
ztotonìní se subjektem autorským: Oliva mluví se mnou a já mluvím s ní skrze velice napjatou
blanku rozhoupaného vìdomí. 9) Oliva v Brumovì vyrostla, se mnou. 10) Paradoxnì tak
dochází k souèasnému deklarování literárnosti, umìlosti, vy-tvoøenosti díla (za své promluvy pak
zodpovídají jednotlivé postavy; vèetnì té hlavní) ale také jeho autentiènosti, jeho závislosti spíe
na ivotních zkuenostech a názorech ne na literární tradici (hlavní hrdinka se stává autorèinými
ústy, ostatní postavy vyslovují názory, s nimi tato vede  velmi èasto polemický  dialog: polylog
je tudí vlastnì souhrnem dialogù, v nich se promìòuje toliko jedna z mluvících stran).
K prvému se dílo pøiklání v pasáích dìjových, ve scénách, v nich cit pro jazyk, jeho
rytmus a obraznost (jak èasto jsme u toto zdùrazòovali) vede k expresivitì a barokní: takovou
je napøíklad scéna s hostií upadlou na zem pøi sv. pøijímání  a doktor Albero, homosexuál
s pokøiveným chováním, který je natolik pohrouen v modlitbách, a se pøedchozí pravda zdá
jen jinou formou li.
Ke druhému se pøiklání v pasáích dialogických; nebo tam, kde, jak u jsme øekli, dochází
k pøímému ztotonìní hlavní hrdinky s vypravìèkou i autorkou.
Tento pomìr ovem není a nemùe býti definitivnì vyøeen: nebo kadý z nás vstupuje do
díla se svojí vlastní zkueností literární (kdytì se za literaturu dnes pokládá to, co jetì vèera
bylo v lepím pøípadì jen literaturou sekundární) i ivotní (a tedy ochoten tu k souhlasu, tu
k polemice s názory v knize  a nejen Olivou  vyslovenými). Není to ostatnì jediný pomìr,
který zùstává takto otevøený.
Stejnì dopadá Olivin vztah k synovi, Lálovi (a jeho høe), Havlovi (a jeho lásce  nelásce),
Alberovi (a jeho homosexualitì), Johanì (a jejímu soucitu), Petøe (a jejímu pøátelství). Je-li
zaèátek knihy uzavøený  uzavøený smrtí manelovou a synovým tìkým zranìním, zùstává
konec naopak otevøený; nebo pomìr ke druhým lidem  a jejich pomìr k nám -, k Bohu,
okolnímu svìtu i k sobì samým, skuteèný význam slov definitivnì poznáme a ve chvíli, kdy u
nám toto poznání nebude zde pøíli platné.
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Proto bych doporuèoval sáhnout po knihách moravské spisovatelky Mileny Fucimanové
radìji døíve. I kdy: moravské autorky...? Nerad bych tím zuoval jejich význam èi úèinek jejího
díla. A pak: v referendu se vìtina mých chotìboøských spoluobèanù vyslovila pro setrvání
mìsta v kraji Vysoèina. No, a kdy jsem tehdá v Brnì skládal doktorskou zkouku, chovali se ke
mnì zkouející se vstøícností, která byla, jak jste právì mohli poznat, a nezaslouenou.
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ÈESKO-POLSKÝ KONTEXT V LITERATUØE VE SLEZSKU
JIØÍ SVOBODA
Na první pohled by se mohlo zdát, e vìnovat se tak specifické otázce, jako je èesko-polský
kontext v souvislosti s výkladem literární tradice spjaté s Moravou, tedy tématu, které je pøedmìtem této konference, znamená podstatnì zúit svùj pohled a zamìøit se na nevelkou oblast
tìínského Slezska, tzn. pronikat do nepøíli velkého prostoru, je tato literatura vyplòuje,
a sledovat nevelký poèet autorù na pozadí ivota pomìrnì komplikované pohranièní oblasti.
Pøitom nelze toto téma, jakkoliv by se mohlo zdát okrajové, podceòovat. Vyrovnat se s ním
znamená vytváøet pøedpoklady pro hlubí pochopení toho, èemu øíkáme regionální literatura,
a to nikoliv za cenu nekritického pøístupu k ní, ale pøedevím na základì jejího objektivního
zhodnocení. V naem pøípadì si musíme uvìdomit, e jde o tradici, která trvá u staletí a osvìtluje pozoruhodným zpùsobem mnohou ménì známou stránku naich literárních dìjin. Vypovídá toti o støedoevropských duchovních a umìleckých proudech, v nich krystalizovala vedle
literatury polské i nae národní literatura. Pøesvìdèivé dùkazy pro toto tvrzení najdeme
u autorù ze starích i novìjích období, kteøí na tomto pomezí ili a tvoøili (napø. Mikulá z Kozlí
nebo Jiøí Tøanovský). Aè se to zdá neuvìøitelné, sepìtí spisovatelù s tímto pohranièním svìtem, v nìm se uplatòuje ivel èeský nebo polský (nezøídka i nìmecký), pøetrvává dosud. Vedle
polských autorù, kteøí jako vyzrálé osobnosti reprezentují dnes literaturu na Tìínsku (Wilhelma Przeczka, Renatu Putzlacherovou a øady dalích), lze jmenovat i autory èeské, kteøí ivotem
a tvorbou podobnì jako jejich poltí kolegové jsou bytostnì s Tìínskem spjati (Jindøich
Zogata, Bogdan Trojak aj.). Mùeme hovoøit o svìtì, v nìm se po staletí dùvìrnì prostupují
dvì národní literatury. Zvlátnost této situace spoèívá v tom, e je vytváøena autory, kteøí
uívají dvou jazykových kódù a jsou schopni pøijímat informace nejen na základì svého národního jazyka, ale souèasnì také z druhého etnika. Vztahy èeské a polské literatury nutno v této
souvislosti chápat jako trvalý proces utváøený vzájemnými kontakty a vlivy; jde o jev sloitý a
vnitønì rozporný, formovaný nejen vùlí spisovatelù, ale namnoze i dìjinným vývojem, který
nebyl vdy pøíznivý a èasto autory této oblasti stavìl do sloitých situací. Jsme svìdky nepøetrité konfrontace èeské i polské mentality, v ní se uplatòují nejen prvky podobnosti, ale také
odlinosti, stejnì jako procesy integraèní a desintegraèní. Dùleitým faktorem zùstává geografická kompaktnost daná pøirozeným sepìtím obyvatel s krajinou Zaolí, v neposlední øadì ovlivòovaná pøíbuzností obou slovanských jazykù.
Mnoho nám pøi výkladu této problematiky objasní pohled na historické procesy, které tuto
situaci vytváøely. Zaèneme-li napøíklad zkoumat minulost dvì stì let starou, zjistíme, e sloitost èesko-polského kontextu na poèátku 19. století se projevovala tím, e literatura zde dlouho
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nemohla nalézt své paradigma, co vedlo k tomu, e hodnoty, které vytváøela, byly obtínì
zjistitelné. Postavení spisovatelù, spojované s tehdejími národnì buditelskými tendencemi,
bylo zatíeno faktem, e spisovná èetina nebo poltina se znaènì vzdalovala bìné praxi.
V kadodenní komunikaci pøevládalo na Tìínsku náøeèí, v nìm se uplatòovaly prvky èetiny
a poltiny, dokonce i sloventiny. Neudivuje proto, e Leopold Jan ernik (17471814),1 osvícenec, který získal vzdìlání v èeském kulturním prostøedí a udroval spojení s èeskými osvícenci, i kdy il a pùsobil v Tìínì, navrhoval, aby uèebnice pro koly byly psány slezským
náøeèím, a vyslouil si tak oznaèení odpùrce èeského jazyka. Jeho postoj si vak vynutila
tvrdá realita: spisovný jazyk èeský a polský ovládal v té dobì na Tìínsku málokdo. V duchovním ivotì kraje vak vdy mnoho znamenaly staré lidové písnì, povìsti a obyèeje, v jejich
svìtì, který prokazoval zvlátní ivotnost, se uchovaly znaky svìdèící o slovanském pùvodu
obyvatel. Mono øíci, e navzdory nepøíznivým pomìrùm, které vznikly po násilném rozdìlení
Slezska v roce 1742, existovalo nadále mezi lidmi vech vrstev povìdomí národní osobitosti,
od poèátku posilované nezbytností vymezit se zøetelnìji vùèi nìmeckému vlivu.
Z tìchto podnìtù se v polovinì 19. století zrodil na Tìínsku fenomén slovanství inspirovaný nepochybnì i ohlasem Herderových názorù2, který v poèáteèní fázi èeských národnì
uvìdomovacích snah sehrával podstatnou úlohu. Dokládá to první slovanský èasopis Tygodnik czieszyñski, pozdìji vydávaný pod názvem Gwiazdka cieszyñska, který byl pøímo propagátorem slovanství v kulturním ivotì ve Slezsku. Vedle polského vydavatele a redaktora Pawla Stalmacha a dalích polských autorù mìl èasopis poèetnou skupinu èeských spolupracovníkù,
jeho slovanskou orientaci potvrzuje i úèast Slovákù, pøedevím Jána Kalinèiaka. Tento slovanský program vak nevyluèoval samostatné národnì uvìdomovací snahy èeské nebo polské,
slovanství jako program nejen politický, ale i kulturní, umoòovalo usilovat o realizaci cílù
obou národù a vytváøelo podmínky pro rozvíjení jejich literárních tradic.Tyto snahy byly podporovány uíváním dvou národních jazykù, to ovem nevyluèovalo pùsobení diferenciaèních
procesù, jak jinak ani nebylo moné v oblasti, kde spisovatelé sice bìnì uívali èetiny nebo
poltiny, ale vdy jen jeden z tìchto jazykù byl nakonec pro nì urèující. Napø. vedle Josefa
Lompy jako pøedstavitele polských spisovatelù se silnou slovanskou orientací se objevil Jan
Winkler3 podobnì orientovaný, ale s vazbou na èeský literární kontext (publikoval v Kvìtech,
udroval kontakt s Frantikem Palackým, Janem Helceletem a Aloisem Vojtìchem emberou).
Winkler v beletristické tvorbì uíval støídavì slezské náøeèí i spisovnou èetinu. V povídce
Zaraza gorzalki, kterou napsal podle Heinricha Zschokkeho, nejdøíve uil slezské náøeèí, teprve v druhé verzi ji pøepsal do èetiny. Uèinil tak proto, aby oslovil co nejvíce ètenáøù, a tak
umonil její výchovné pùsobení: bojoval v ní proti alkoholismu a souèasnì propagoval ideu
slovanské vzájemnosti. Winkler vycházel z èeské literární tradice, pøizpùsoboval se vak pomìrùm na Tìínsku, prostøednictvím dvou jazykových kódù se snail komunikovat s celou mnoinou èesko-polských tradic; jeho èinnost odpovídala situaci, kterou vytvoøily národnì uvìdomovací procesy ve Slezsku na poèátku 2. poloviny 19. století. Podobnì Polák Ludvík Heimb
jako jeden z prvních polských autorù této oblasti psal básnì polsky nebo slezským náøeèím,
stejnì tak Adam Sikora, zdrojem jejich tvorby byly místní povìsti a lidové písnì. Èetí spisovatelé ve Slezsku se tak ocitli v pozici ovlivòované ze dvou stran: svým zaloením a národní
orientací smìøovali k èeskému celonárodnímu kontextu, jak to potvrzují jejich èilé kontakty
s èeskými spisovateli. Sepìtím s tìínským Slezskem byli vak nuceni vyrovnávat se neustále
se sloitými národnostními pomìry. Na konci 19. století, kdy na Tìínsku procházela dosud
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populární slovanská vzájemnost zjevnou krizí a vývoj èeské i polské literatury se zøetelnì zaèal
ubírat vlastními cestami, pøetrvávalo v tamním kulturním ivotì slovanství u v modifikované
podobì jako projev spoleèného zájmu; mìlo vak pøevánì motivaci politickou, ovlivnìnou
postavením obou národù v rámci Rakouska-Uherska.4
Na pøelomu 19. a 20. století se tato literární situace v tìínském Slezsku zaèala mìnit. Dochází nyní k zøetelné stabilizaci hodnot, obì národní literatury si u vytvoøily své literární zázemí a
jejich pøedstavitelé nyní programovì se spojovali s vlastní národní tradicí. Èesko-polský literární kontext mìl vak nadále dominantní postavení, autoøi tìínského Slezska zpravidla vnímali obì tradice a nauèili se èerpat z jejich podnìtù. Formovali se jako autoøi èeské nebo polské
literatury. Mùeme sledovat vznik a vývoj polské literatury na Tìínsku, inspirovaný podnìty
z polského celonárodního literárního centra. Aktivita polských autorù si vynutila v roce 1907
vznik èasopisu Zaranie l¹skie, který programovì vyhlásil zámìr vydávat díla mlodej Múzy
laskiej. Nelze pøitom pøehlédnout krajovou inspiraci tìchto aktivit, jak dokládá tvorba Emanuela Grima, Bernarda Kotuly a zvlátì Jana Lyska, který usiloval o autentické zobrazení ivota
v tìínských Beskydech. Dosvìdèuje to jeho poetická divadelní hra piacy rycerze (1914);
ukázalo se, e krajová lidová povìst, která byla zdrojem Lyskovy tvorby, uchovávala v dokonalé
symbióze motivace polské i èeské. Vazba na regionální literární tradici pokraèovala i v nových
podmínkách, v jejím rámci se také uskuteèòovala i recepce obou národních kultur. Nelze vak
v této souvislosti pominout jetì jednu skuteènost. K národnì uvìdomovacím tendencím ve
Slezsku, které byly a do konce 19. století urèující silou, se na poèátku 20. století pøipojily
problémy dalí. Objevila se nová témata sociální, literatura zrcadlila nyní bezprostøednìji promìny ivota, vlivem pøevratných zmìn dosud patriarchální a namnoze venkovský ráz krajiny
ustoupil pøed náporem nových forem. Tìín i Opava si udrely svoje postavení kulturních a
vzdìlávacích center, ale jako politické, ekonomické a pozdìji i kulturní centrum se zaèala prosazovat Ostrava. Z tìchto aspektù je nutno vnímat i èesko-polský literární kontext, zájmy obou
národních spoleèenství zùstávaly nadále blízké, jak to odpovídalo jejich dosavadní historické
zkuenosti, stále více se vak v nových podmínkách polarizovaly jejich zámìry a cíle.
Polská literatura na Tìínsku se ve 20. století se vyvíjela jako svébytná národní literatura a
zaèala se oznaèovat jako literatura zaolanská (nebo literatura na Zaolí),5 její tvùrci vycházeli
vìdomì z polské literární tradice, ale byli vnímaví i pro èeskou literaturu. Své nejvlastnìjí
poslání chápali jako realizaci polských kulturních tradic v oblasti zaolanské i ostravsko-opavské, chtìli být pøedevím autory zdejího polského etnika. Jejich interpreti a teoretici jako
Roman Dybowski a Pawel Musiol pøili s teorií literárního regionalismu, vypracovanou na
základì studia dìl zaloanských autorù6. Takto pojatý program získal pomìrnì mnoho stoupencù mezi polským autory, hlásili se k nìmu spisovatelé Adolf Fierla, Gustav Morcinek, Zofia
Kossak aj., o slezskou tematiku zaèali projevovat zájem i spisovatelé z jiných èástí Polska
(Halina Krahelska a Pola Gojawiczyñska). O intenzitì dalího vývoje polské literatury na Tìínsku svìdèí i organizace, které vznikaly od konce 30. let jako Slezský spolek literárnì umìlecký
(1937), pozdìji èasopis Zwrot (vychází od r. 1949) nebo Polský svaz kulturnì osvìtový (1947)
a jeho sekce Literárnì umìlecká (1947). Paralelnì vedle èeské literatury ve Slezsku a na severní
Moravì, kterou od poèátku 20. století intenzívnì rozvíjel Vojtìch Martínek následován autory
jako Karlem Dvoøáèkem, Milanem Rusinským, Franem Smìjou, Zdeòkem Bárem a dalími, mùeme sledovat seskupení polských autorù z naeho regionu, kteøí vstupovali do literatury
v meziváleèném období (Gustaw Morcinek, Pawel Kubisz, Adolf Fierla, Oskar Zawisza, Emil
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Zegadlowicz aj.) nebo z pozdìjích let po druhé svìtové válce, kdy vedle èeských autorù jako
Oldøich uleø, Bohumír Èetyna, Jan Drozd, Miroslav Stoni a celé øady mladích se uplatòují
i poltí autoøi Adam Berger, Henryk Jasiczek, Wilhelm Przeczek, Franciszek Nastulczyk a dalí.
Vývojové linie tìchto národních literatur probíhají nyní paralelnì, èasto se pozoruhodnì protínají, hlavnì tam, kde jejich autoøi reagují na irí podnìty moderních literárních smìrù.
O potøebì vzájemné tvùrèí konfrontace svìdèí napøíklad pøeklady polských autorù publikovaných na poèátku 30. let v èasopise Poezie7. Nelze si vak myslet, e mezi obìma národními
literaturami lo vdy jen o harmonický vztah, nezøídka byly ovlivòovány sloitými národnostními pomìry, jak se utváøely na Tìínsku od poèátku 20. století. Napø. Beruèovu poezii si
nìkteøí poltí autoøi vyloili jako protipolskou, jak dokládají polemická vystoupení Pawla Kubicze nebo Józefa Mondscheina, který pod pseudonymem Andrzej Chmury ve sbírce Ciernie
l¹skie se vyslovil nejen protibezruèovsky, ale nakonec i protièesky. Poltí básníci reagovali
na sloitost èesko-polských národnostních vztahù a vnìjími okolnostmi byli vedeni k tomu,
aby Bezruèovu poezii pøeèetli prvoplánovì.8 To ale na druhé stranì nevyluèovalo situace, kdy
v obou literaturách vznikala díla umìlecky obohacena vlivem moderní literatury èeské i polské.
Z meziváleèného období bych za mnohé pøíklady uvedl poezii Emila Zegad³owicze, z naí literární souèasnosti tøeba poezii a lyrickou prózu W. Przeczka; oba tvùrci zùstávají polskými
autory v plném slova smyslu, ale vazby na kontexty obou literatur jsou pro pochopení jejich
tvorby nesmírnì dùleité. Mùeme hovoøit o recepci, umoòující èeským i polským autorùm
modelovat informace z obou tradic. Do této situace úèinnì vstupuje i pøekladatelská èinnost,
která zvyuje komunikativnost originálù a umoòuje autorùm èasto a pøíli uzavøeným do
svého regionu otevírat se irímu ètenáøskému zázemí. Ne náhodou se objevili pøekladatelé,
kteøí s pochopením pøevedli díla polských autorù z Tìínska do èetiny (Ludvík tìpán, Jindøich Zogata, Libor Martínek, Lech Przeczek, Karel Vùjtek a dalí). Napø. pøeklad lyrické prózy
Wilhelma. Przeczka Hudba z nebe (v polském znìní Kazinkowe granie), který je dílem Heleny
Stachové a Ericha Sojky, potvrzuje, nejen inspirativní vliv èeské literatury (Bohumila Hrabala
nebo Oty Pavla), ale i autorovu tìsnou vazbu na konkrétní krajinu a jeho hluboké zakotvení
v jejích tradicích (tìínské Beskydy a Karvinsko). Troufám si tvrdit, e právì tvorba nejtalentovanìjích autorù této oblasti èerpá úèinné podnìty z èesko-polského kontextu a podílí se na
rozvoji obou národních literatur i dnes. Nenadsadíme, øekneme-li, e zakládá takto poèátek
(vedle aktivit v jiných oblastech umìní) souèasné kulturní tradice vycházející ze støedoevropského kontextu.
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CZECH -POLISH CONTEXT IN SILESIAN LITERATURE
Summary
The Czech and Polish literary context represents a specific situation resulting from the
many years´ meeting of the two national cultures in Silesia, Czech and Polish. It has been
developing under complicated conditions, which influenced cultural life in the border area,
where  besides Czech  the Polish language has also had its position. In the 19th century a
Slavonic programme even formed itself, influenced by Herders thoughts and formulated in
favour of Czech and Polish national interests. It could be seen in the activities of Polish writers
such as Pawel Stalmach and Josef Lompa or Jan Winkler on the Czech side. Revivalist tendencies in Silesia had been gradually changing and the beginning of the 20th century already
witnessed the specific character of Polish literature tied with Silesia that was later labelled as
the literature of Zaolzie. That is how Polish literary tradition in the Tìín region was set in
train, represented by a number of names (Morcinek, Fierla, Zegadlowicz, P. Kubisz, later Przeczek, A.W. Berger and others). Apparently, the two national literatures constantly coexist as
could be seen in the works of the authors inspired by the Tìín region (J. Zogata, B. Trojak).
Although creating a natural parallel to the Czech literary region of Silesia and Northern Moravia, Polish literature shows all characteristic features of Polish national literature.
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RECEPCE PANÌLSKÉ LITERATURY, KULTURY A JAZYKA
NA MORAVÌ
PAVEL TÌPÁNEK
1.
Mým zámìrem je pøednést jen struènou poznámku k íøení panìlské literatury a jazyka
v moravském prostøedí, protoe vzhledem k èasovým a prostorovým monostem se nemohu
rozhovoøit ani rozepsat do detailu. Pokusím se proto jen úvodem naznaèit urèitý kontext a pak
pøistoupit jednak k nìkolika odvoláním na konkrétní ukázky této literatury a souèasnì i pøipomenout jedno konkrétní pouití panìlských termínù v Olomouci pøi výkladu o léèivých rostlinách u v pomìrnì pozdní dobì, v r. 1680, kdy byl panìlský vliv ji slabí. Nakonec tento
pohled obrátím, abychom se podívali z druhé strany, z Iberského poloostrova, jak sledovali
události v Olomouci a jak vùbec Olomouc nazývali.
Tyto detaily se zdají samy o sobì malicherné, ale zapadají do daleko irího kontextu
o panìlském anebo vùbec iberském pøíspìvku k dìjinám vývoje, zvlátì kultury, nejen
v bývalém hlavním mìstì moravském  Olomouci, ale i celé Moravy.1 Je to vak téma daleko
obsáhlejí, ne se na první pohled zdá. Staèí, kdy jen pøipomenu, e Hradisko, místo, kde se
koná mezinárodní konference Jazyk a literatura na Moravì, je nìkdy zváno, spolu s jinými
významnými klátery, Moravský Escorial.2
V 16. století se panìlsko stalo toti evropskou velmocí èíslo jedna v dùsledku  struènì
øeèeno  vítìzství nad Araby v Granadì, sjednocení zemì, objevení Ameriky a dynastické
vlády Habsburkù nad øadou evropských státù. panìlská snaha o sjednocení Evropy pod
vedením císaøe Karla V., nástupce naeho Karla IV. v posloupnosti jmen císaøù Svaté øíe
øímské, jinak panìlského krále Karla I., jeho jezdecká socha vévodí výzdobì zámku v Buèovicích,3 je posledním velkým pokusem, bohuel neprosazeným, o uskuteènìní ideálu scelené a
jednotné Evropy, k nìmu dnes nejen vzhlííme s obdivem, ale pøedevím v nìm hledáme
pouèení pro dneek, kdy  po letech komunistické izolace  hovoøíme o nutnosti zapojit se opìt
do Evropy.
K tomu pøistupuje i záhy nové rozíøení horizontù Evropana do témìø nekoneèného prostoru, jaký tehdy pøedstavovalo objevení Ameriky panìly, v Olomouci prokazatelnì vnímané ze
zdroje nejpovolanìjího, ze zprávy, kterou poslal dobyvatel Hernán Cortés svému pánovi,
Karlu V.4 Obraz Ameriky se zabydlil jak v literatuøe, tak ve výtvarném umìní, symbolickými
znázornìními nejprve nejprve v podobì divoky  indiánky, a potom velké dámy.5
panìlská pøítomnost na Moravì a v Olomouci zvlátì, o ní mùeme ji zcela zodpovìdnì
hovoøit v 16. století, se projevovala nejrùznìjími zpùsoby. Nìkdy jen nepøímo, prostøednic-
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tvím literárních evokací, jak o tom svìdèí cestopis po Iberském poloostrovì od Václava aka
z Bíøkova, který z èetiny do latiny po stu letech pøeloil a vydal olomoucký biskup Stanislav
Pavlovský, jen tak vlastnì i zachránil pro budoucnost dodnes ètený spisek.6 Jindy je zdrojem
pøímé poznání panìlska anebo panìlù u nás. Jan Bedøich a Karel ze erotína navtívili
Iberský poloostrov a Karel postihl podstatu zájmu o panìlsko, kdy napsal r. 1598 z Rosic
(italsky) Vilému Slavatovi:  mùeme øíci o Italech a panìlích, ponìvad se s nimi èasto
setkáváme v naí vlasti, zvlátì u dvora, a ponìvad nás spojují øíské dravy i dravy habsburského rodu, e mají tyté zájmy jako my, a proto by se kadý z nás mìl seznámit s jejich
jazyky i s jejich národy jak nejlépe mùe. Vdy je nám to zapotøebí a také velmi uiteèné.7
Pøipomeòme jen tu známou skuteènost, e u od r. 1514 se u nás, podobnì jako v témìø celé
Evropì, prosadila a zdomácnìla panìlská móda na dobu nejménì jednoho století;8 v Olomouci
se radní oblékají po panìlsku jetì v 18. století.
Na druhé stranì, nìkteré intelektuální produkty, jako napø. komentáø olomouckého biskupa
Jana Dubravia ke støedovìkému autorovi Martianovi Capellovi (ve spise Martianus Foelix
Capella de nvptiis Mercvrii et Philologiae), vydaný ve Vídni, se dostal do panìlska, kde je
dodnes ozdobou barcelonské Katalánské knihovny.9
V 17. století a pozdìji se objevují v sochaøské výzdobì naich mìst vèetnì Olomouce, popø.
v malíøské výzdobì jednotlivých chrámù znázornìní ikonografických prvkù upomínajících pøímo èi nepøímo panìlsko, zvlátì v kultu nových svìtcù (na èeském nebi se objevila nebo
znovu zvýraznila øada panìlských svìtcù: sv. Ignác, Frantiek Xaverský, Frantiek Borgiá,
Terezie, Jan z Køíe, Antonín Paduánský, Isidor Madridský, Rajmund z Penafortu, Vincenc, Jan
z Boha, Pascal Baylon, Vincenc Ferrerský,10 Ludvík Bertrand, Alfons Rodríguez, Josef Calasanzský, Petr z Alcántary,11 aj., dokonce i nìkteøí jihoameriètí, zejména peruántí, jako sv. Rùena Limská a sv. Frantiek Solano).12 Sama patronka Olomouce, sv. Pavlína, nìkdy mylnì povaovaná za panìlku v dùsledku zámìny se stejnojmennou panìlskou muèednicí, je øímskou
svìticí, ale je doprovázena sv. Irenou, národnosti portugalské.13 Velkou roli v íøení panìlských reálií sehrály pochopitelnì knihy hagiografické, i pøeklady panìlské literatury, pøevánì
pastoraèní, homiletické, jako je tomu v pøípadì knihy adventních kázání fray Cristóbala de
Avendaño.14 Na neposledním místì pak musíme jmenovat efemérní výzdobu evokující ivot a
mylenky svìtcù pøi pøíleitosti jejich kanonizací, napø. sv. Ignáce a sv. Frantika Xaverského r.
162215 a pozdìji i univerzitní teze.16 První pøeklad ivotopisu sv. Ignáce do èetiny od Pedra de
Ribadeneiry pochází u z r. 1616.17 Sv. Isidor byl madridský rolník, jeho ivot byl dáván za vzor
naim lidem.18 Podle pøíkladu panìlského se obracel na selský lid se zakládáním mariánských
druin pod ochranou sv. Isidora jezuita Jan Pomurný (16031669). První spolek tohoto druhu
byl zaloen v Olomouci, odkud se rychle rozíøil po Moravì i Èechách a mìl asi deset tisíc
èlenù.19 V letech 1635, 1670 a 1743 vyly v Olomouci Regule aneb ustanovení bratrstva sv.
Isidora, oráèe a voláka, pøi koleji Tovarystva Jeíova v Holomouci zaloeného.20
Ovem nejen zboné spisy, ale i rùzné druhy zábavy, spjaté s náboenskými slavnostmi,
vykazují panìlský kontext, jako napø. zvyk shazování kozlù z vìe na svátek sv. Jakuba, panìlského národního svìtce, který se objevuje v hradiských diáriích jetì roku 1625.21
V hanácké zpìvohøe se pozdìji, u v 18. století, také mihne pøipomínka panìlského krále,
i kdy ne zrovna nejlepí; Filip V., vévoda z Anjou, je ve shodì s historickou skuteèností (trpìl
depresemi) líèen jako slaboch (skuteèné rozhodování bylo v rukou jeho manelky Albìty
Parmské, které bezvýhradnì podléhal). Proto hanácká postava Kretof ve zpìvohøe o panì266

lích zpívá, e majó i nemajó krála.22 Nebudeme daleko pravdy, kdy se budeme domnívat, e se
tu do jisté míry i odráí poráka habsburského krále Karla III. èili pozdìjího císaøe Karla VI.
v jeho marném úsilí stát se panìlských králem ve válce o panìlské dìdictví. Nelze se divit, e
i tento právní aspekt je v Olomouci sledován s pøíslunou pozorností a èten nejen nìmecky, ale
i panìlsky.23
Jako vdy se v rámci univerzální zábavy, kterou pøedstavuje tanec, objevily i prvky národní,
ze panìlska, jak o tom svìdèí mimodìk  ve Fialovì podání24  dobové vyjádøení Bohumíra
Hynka Josefa Bilovského (16591725), od roku 1709 faráøe ve Slatinicích u Prostìjova, ve
sbírce svých kázání Coelum vivum Nebe svatosvaté (Opava 1724). Vykládá svým hanáckým
farníkù o idovském králi Davidovi, který té tancoval: Medle jaký tanec tancoval? Skákal
sarabandas? Bìhal currantas? Tancoval tracanar? Poskakoval boreas?  Podle Bilovského
se tanèilo hlavnì na svatbách nebo veselkách: Pøi svatbách a veselích nejvíce bývá muziky a
tance. Proto dí pøísloví: ádný není sòateèek, kde by nebyl taneèek. Ty pak vechny tance,
curranti, sarabandi, gagliardo, tracanar, francouzské a paòhelské skoky pøes jakékoliv figury a
køíe, capriole a refressí enich, a by tøebas mìl v tanci padnouti, z veliké lásky k nevìstì své
a jí k libosti a do potu a unavení vykonává 25
Vrátíme-li se k náboenskému podhoubí kultury, pøipomene alespoò øády soudobé èi v oné
dobì se rozvíjející díky panìlskému impulsu, které u nás zaèaly intenzívnì pùsobit, pak musíme uvést jetì øád montserratských benediktinù, bosých augustiniánù, panìlskou odno
trinitáøù,26 milosrdných a bosých karmelitánù,27 rovnì panìlského pùvodu, abychom si uvìdomili hluboké konceptuální panìlské vlivy na èeskou náboenskou a tím i veobecnou
kulturu, pøestoe se k nám dostávaly pøevánì nepøímo  pøes Øím nebo i Vídeò.28 Pøestoe
dominikáni byli øádem støedovìkým, jejich panìlský pùvod i zakladatel, sv. Dominik Guzmán,
je chápán jako panìl a jeho ivot a historie studována ze panìlských knih jetì v 17. století.29
Toto poukazování na panìlské koøeny øádù, zvlátì vak jezuitského, není ani samoúèelné
ani projevem snahy dokázat z kadou cenu váhu panìlské pøítomnosti u nás. Víme toti, e
právì èeská katolická strana poádala samého Ignáce z Loyoly o vyslání Tovarystva Jeíova
do Èech.30 Prùzkumem terénu byl povìøen sv. Ignácem Petr Canissius,31 aby se k zámìru
vyjádøil. Ten vhodnost pùsobení jezuitù potvrdil.
Podobnì se postupovalo v pøípadì Olomouce. Zámìr biskupa Viléma Prusinovského
z Víckova (15651572), odchovance jezuitù ve Vídni a v Øímì, pøivést èleny øádu do mìsta,
musel být schválen samým generálem øádu panìlem Franciskem de Borja, jemu pozdìji, po
jeho kanonizaci, postavili sochu na Karlovì Mostì v Praze32 (jeho syn, panìlský vyslanec
Juan de Borja, vydal v Praze panìlsky knihu Morální emblémy,33 které se zachovaly v nìmeckém
pøekladu v olomoucké knihovnì34 ). Francisco de Borja vyslal do Olomouce dalího panìla,
v hierarchii øádu vysoce postaveného Jeronýma (Jerónima) Nadala, ivotopisce sv. Ignáce (a
rovnì tvùrce emblémù), jen pøicestoval do hlavního mìsta Moravy v srpnu 1566. Tato návtìva rozhodla o dalím trvání jezuitského uèení v Olomouci.35 Nadal vyslovil dokonce nadìji,
e zde bude èasem velká kolej studia generálního. Nae pøítomnost zde po tøech staletích
potvrzuje a naplòuje jeho prorockou vizi.
U v polovinì záøí pak pøilo do Olomouce pìt jezuitù a první rektor, pochopitelnì panìl
Hurtado Pérez, který vykonával svou funkci dlouho, a do r. 1580.36 I kdy øádový generál Borja
odmítl zprvu pøijmout smlouvu pro nedostateèné finanèní zabezpeèení, ji r. 1569 pøestìhovali
se jezuité do klátera minoritského, který jim byl poskytnut (na místì dneního kostela P. Marie
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Snìné). Hurtado Pérez pøiel do Olomouce z Trnavy,37 kde pùsobil rovnì jako rektor. Pøedtím
byl vicerektorem praské koleje do r. 1560. I v Olomouci se projevil jako obratný diplomat, jen
prosazoval pøímými i nepøímými cestami zájmy jezuitù. Vynikal pílí, houevnatostí a energií,
èasto a pøíkrou.38 Hurtado Pérez pøevzal iniciativu a organizaèní stránku stavebního podnikání nových budov univerzity, dnes ji bohuel zmizelých. Stavbu øídil zøejmì architekt, který se
jmenoval Jan panìl (paniel).39 Osobnost tohoto architekta, jemu byl podøízen i italský architekt Jeroným Vlach z Benátek, rovnì v té dobì èinný v Olomouci, zùstává bohuel v anonymitì.
Ovem vzhledem k tomu, e k rysùm katolické reformace (protireformace) patøila (alespoò
bìhem 16. a v první polovinì 17. století) mocenská pøevaha panìlska, prosazovaly se náboenské metody a názory vypracované právì v této zemi, jak jetì dále uvidíme. Nejvìtím
pøínosem jezuitského kolství, které lze charakterizovat jako katolicko-humanistické,40 bylo
zavedení solidních uèebních metod i obsahu do výuky sevøené pevným øádem a vynikající
kázní. Pracovalo se také s názornými pomùckami vlastní výroby. V celku mono souhlasit
s konstatováním, e ve vrcholném baroku jezuité ovládali kolou, kazatelnou a slovesnou
tvorbou celý tehdejí náboenský ivot a vtiskli mu do znaèné míry svùj ráz.41 Pøedstavovali
toti skupinu pøísluníkù vìdoucích, co chtìjí, posluných ve vedení a odhodlaných k rázným
èinùm.42 Proto dosáhli toho, e v náboenském vìdomí èásti obyvatel dolo ke skuteènému,
hlubokému a opravdovému vnitønímu pøerodu43
Jaké vak byly dalí dùsledky pùsobení tìchto panìlských jezuitù? Nevytváøeli snad
v mezinárodním sloení svých èlenù jen jakousi skupinu folklorního zabarvení, nedodávali mu
jen jakýsi cizokrajný pøízvuk? Abychom mohli vhodnì odpovìdìt, musíme se jetì vrátit trochu do historie. Mocenský vzestup panìlska v 16. století toti mìl za následek, e se støedisko
nìkterých kulturních, filozofických a náboenských aktivit pøesunulo záhy z Itálie na Iberský
poloostrov. Pozorujeme to zvlátì v dobové filozofii, v jejím rámci se panìlsko stalo mateøskou zemí útvaru, o nì mluvíme jako o druhé scholastice.44
Vývoj panìlské novoscholastiky souvisí toti úzce se zaloením øádu jezuitù v r. 1540. Aè
první generace øádu byla vykolena panìlskými dominikány v tomistickém duchu, èasem si
jezuité vytvoøili vlastní verzi, zpracovávajíce po svém intelektuální i vìdecké podnìty nové
doby, jejím cílem bylo obnovit univerzální jednotu køesanského svìta rozdìleného na poèátku novovìku vìrouènými rozpory. V rámci mentality 17. století zaznamenala nová verze nesmírný úspìch, a to nejen ve panìlsku, ale po celé katolické Evropì, zvlátì Støední. Tyto úspìchy
byly docíleny dùvody jednak doktrinálními, jednak systematicko-didaktickými.45 Jezuité byli
toti první, kdo upustili od pouhého komentování kanonických, pøedevím Aristotelových
spisù, a pøeli k uívání systematické uèebnice filozofie. Prvním skuteènì moderním kompendiem metafyziky byly Suárezovy Disputationes metaphysicae z r. 1597, jejich význam byl pøímo
epochální,46 nebo se jimi vytyèoval a vyznaèoval nový jezuitský smìr sklonem k duchu doby
blízkému empirismu, take se hovoøí o suaresismu. Sám Francisco Suárez (15481619) se hlásí
k umírnìné verzi realismu.47 S vyhranìnì nominalistickým stanoviskem se setkáváme v rámci
jezuitské scholastiky teprve v 17. století u pøísluníkù její tøetí generace.
Vlastním autorem této orientace byl pravdìpodobnì Hurtado de Mendoza ( 1651), uèitel
filosofie v koleji valladolidské,48 autor díla Universa philosophia, a F. de Oviedo ( 1651).
Prosadil ji vak pøedevím Rodrigo de Arriaga (15921667), ák Hurtada de Mendozy. Arriaga
pøiel jako mladý mu r. 1625 na praskou univerzitu spolu s Ignácem Rojem, take støedisko
tehdy nejdynamiètìjího smìru novovìké scholastiky, reprezentující v oèích souèasníkù po268

slední slovo køesanské filozofie vùbec, se pøeneslo do Prahy.49 Arriaga se stal se dlouholetým
dìkanem praské teologické fakulty a zde vyrostl v originálního, evropsky proslulého myslitele. Jeho uèení se rozíøilo na jezuitských kolejích od Latinské Ameriky50 pøes západní Evropu a
daleko na východ, po litevský Vilnius. Toto rozíøení pochopíme snadno, pøipomeneme-li, e
jezuitské koleje byly díky jednotné organizaci øádu tak trochu spojitými nádobami.
Proti tomismu vyvstala i dalí teorie jezuitská Luise de Molina (Cuenca 1536  Madrid
1600), která byla zvlátì blízká Juanovi Caramuelovi de Lobkowicz,51 sídlícím delí dobu
v Praze.52
Na neposledním místì stojí vliv nabádání sv. Ignáce k realistické pøedstavivosti ve výchovì nových katolických generací (ale neomezuje se jen na nì), co se projevuje zcela patrnì
v oblasti výtvarného vnímání a cítìní, jak to mùeme pozorovat ve výsledném projevu na
barokních obrazech. Literatura vak nezùstala neovlivnìna. Zde sehrála velkou, ba dokonce
neocenitelnou roli pøímo Duchovní cvièení sv. Ignáce, je mìla slouit mj. k tomu, aby si vìøící
dokázali pøedstavovat náboenské výjevy konkrétními smyslovými vizemi.53 Proto také poøádali jezuité na zaèátku a na konci kolního roku slavnosti s ivými obrazy, zpìvy a tanci. Tím
podporovali umìlecké cítìní svých ákù. Struènì øeèeno, prostøednictvím jezuitù ovlivnila
panìlská mystika jako pietas nova èeskou barokní katolicitu. Kromì vlivu na vlastní náboenský ivot mìlo tak panìlské mylení naprosto nezanedbatelný podíl i na vzniku èeského
divadla, oivení zpìvu, nových forem poezie54 a vùbec èeského ducha v baroku. Propagaèní,
apologetické i polemické úkoly, které církev dala v této dobì umìní, pronikavì ovlivnily
jeho výtvarnou povahu a výrazové prostøedky.55
Je výmluvným svìdectvím doby, e kdy se kardinál Frantiek Dietrichstein (15701636),
hlavní protireformaèní postava na Moravì, díky jemu mìla také hladí prùbìh ne v Èechách,
pokusil postavit protiváhu proti monopolnímu postavení jezuitù, povolal na Moravu (do Mikulova) øád, zaloený rovnì panìlem, a to øád piaristù, jeho duchovním otcem je (Aragonec)
sv. Josef Calasanzský.56 A co je dùleité, právì Dietrichtejn je prvním doloitelným ètenáøem
Dona Quijota na Moravì; èetl jej prokazatelnì krátce po jeho prvním vydání. V olomoucké
Vìdecké knihovnì se zachovalo snad právì jím pouité valencijské vydání z roku 1605.57 Nebyla to náhoda. Tento po polovièní panìl po matce z rodu Cardonù (po otci pùvodnì korutanský lechtic mikulovské vìtve), patøící mezi nejvýznamnìjí moravské aristokratické rodiny,58
a tìící se bezmezné dùvìøe císaøovì59 se obklopoval panìlskými knihami a zamìstnával jako
sekretáøe panìlského básníka Alonsa de Salinas.60 Je nepochybné, e jeho prostøednictvím se
íøila panìlská literatura v bezprostøedním, dosti irokým okruhem kardinálovým. Je také pochopitelné, e se tu èetly vere Cristobala de Castillejo, který pùsobil jak sekretáø Ferdinanda I
v Praze a ve Vídni, kde také zemøel r. 1556.61 Pozdìji nebyl neznámým autorem v moravském
prostøedí ani barokní literát Quevedo a jiní básníci.62
Není náhoda, e oba panìlské øády  jezuité i piaristé  soustøeïovaly své úsilí v oblasti
výchovy,63 i kdy ji uplatòovaly rozdílnými metodami a na rùzných stupních výuky. Jimi se také
dostávaly do naeho prostøedí gramatiky, jako napø. mluvnice metodou zvanou alvarezovská
podle Manuela Alvareze, jeho uèebnice byly dlouhá léta základem gramatických studií, jak
víme podle pamìtí Koniáových, jen sám vyuèoval hochy podle této uèebnice. Èesky vyly
v nesèetných vydáních poèínaje rokem 1598.64 kolní pojetí vypracované ve panìlsku a Portugalsku ovlivòuje tedy na dlouhou dobu jak obsahovou tak i formální stránku výuky a jazyka.
Nezanedbatelné jsou i kavalírské cesty èeských a moravských lechticù do panìlska, jako
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je tomu v pøípadì Lva Viléma z Kounic, pozdìjího hlavního moravského sudího a dalích
èlenù tohoto rodu. Také Josef Klement cestoval do panìlska; dokonce zemøel r. 1785 na lodi
míøící k pøístavu Alicante, kdy se vracel do Vídnì z Madridu, kde pùsobil jako vyslanec
u panìlského dvora. Jak se mi podaøilo nedávno zjistit ve panìlském stáním archívu v Simankách (Simancas), Alois Václav Kounic nechal si za sebou poslat bednu knih, mezi nimi byl mj.
i dvojdílný Don Quijote a slovník panìlské Akademie.65
V ádném pøípadì nelze vak pøehlédnout pøetrvávání panìlských knih a spisù o panìlsku v moravských a zvlátì olomouckých knihovnách, na jejich význam poukázal poprvé
Václav Pumprla.66 Objasòují nám toti zdroje poznatkù a moná mylenková pouta ke panìlsku. Ta pozorujeme i u nekatolíkù, napø. zvlátì u Jana Amose Komenského67 nebo u Eliáe
Rozína z Javorníka.68
2.
Vliv knih ovem nekonèí mylenkami sdìlovaného obsahu, tj. vlastní literaturou, ale pokraèuje také svým fyzickým vzhledem a zejména ilustracemi. Ilustrace toti inspirují a do jisté míry
usmìròují vizuální fantazii, pùsobí potom dále na upevòování urèitých výtvarných pøedstav,
zejména emblémù. Pøestoe v minulosti knihy nebývaly tak èasto ilustrovány, pøeci jen je zdobívají alespoò drobné grafické práce (vinìty). Podobnì pùsobí i sama typografie, zejména
titulních stran, a to do té míry, e se hovoøí i o estetice knihy. (Ve panìlsku se touto stránkou
kniní produkce zabývala zejména Blanca García Vega.69 ) I kdy k rozvoji panìlské ilustrované
knihy dochází zejména a v 18. století, nelze opomenout ani døívìjí projevy v tomto smyslu tím
spíe, e jsou zastoupeny v èeských a moravských knihovnách.
Vycházím pøitom z prùbìných sondáí v rámci projektu Morava panìlská ve Vìdecké
knihovnì v Olomouci (VKOL), které zaèínají nabývat charakter prùzkumu.
Zde mohu uvést jen nìkolik pøíkladù: mezi prvními ilustrovanými publikacemi je  z hlediska
chronologie napø. LOS CVATRO LIBROS DE AMADIS DE GAVLA, ze sevillského vydání z r.
1586 (VKOL).70 Ve století následujícím, 17., dochází k rozmachu ilustrací a k edici panìlských
knih, zejména literatury a náboenských spisù i v zahranièí, napø. mezinárodní nizozemské
vydání slavného pikareskního románu La VIDA /DEL PÍCARO / GUZMÁN /DE /ALFARACHE
Matea Alemána její edice z r. 1681 se dochovala; kromì toho i samostatné ilustrace Bouttatsovy (VKOL, PNP).71 panìlsky se íøila i literatura klasická, jak to ukazuje pøípad APHORISMOS
SACADOS DE LA HISTORIA DE PVBLIO CORNELIO TACITO. 72
Nìkteré z dochovaných knih jako napø. spis o panìlských staroitnostech od Bernarda
Aldreteho, vydaná v Antverpách r. 1614  VARIAS ANTIGVEDADES DE ESPAÑA, AFRICA Y
OTRAS PROVINCIAS, nabízí klíè k interpretaci jednoho z významných panìlských obrazù
dochovaných u nás, znázoròující Apotheosu krále Karla II. a jeho matky Mariany Rakouské,
z konce r. 1665.73 S pøihlédnutím k ilustracím panìlských knih v naich knihovnách je ovem
mono sestavit pomìrnì sluný odraz panìlské grafiky na území Èech a Moravy.
Ani v dobì moderní a souèasné vzájemné doteky Moravy a panìlska nemizejí. V 19. století
bychom mohli pøipomenout èinnost lechtických rodù Lichnovských, hrabìcí rodiny Ugartù èi
Portugalcù Silva Taroukù74 , jejich pøíspìvek moravské kultuøe je stále jetì nedocenìn a
v jejich knihovnách se setkaly jak panìlské, tak portugalské spisy.
Ve dvacátém století kontakty se panìlskem neustaly. Olomouc se doèasnì stalo sídlem
pøekladatelské koly, která èeskému ètenáøi zprostøedkovala a pøiblíila panìlskou mystickou
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a asketickou literaturu, zejména patronku panìlských spisovatelù sv. Terezii a sv. Jana z Køíe
ve dvacátých a ètyøicátých letech (mám na mysli konkrétnì dominikánskou edici Krystal).75
3.
Pátrání po vazbách mezi Moravou a panìlskem na poli umìní jsou sice zdánlivì okrajovou, ale pøece jen ne zcela opominutelnou záleitostí, jak ukazují u drobné dílèí výsledky
pøedloené v poslední dobì odborné i irí veøejnosti.76 Zajímavé potvrzení tìchto vazeb nacházíme v pøípadì vazeb na panìlskou medicínu na Moravì.77 O to zajímavìjí, e pøedchází
zøejmì nejvìtí vlnì moru v r. 1715, je dala vznik nejvýznamnìjí sochaøské památce Olomouce, sousoí se sloupem Nejsvìtìjí Trojice z let 1716-23.78
V dobì íøení moru, který se v Evropì opakoval v nepravidelných vlnách,79 byla obvykle
hledána øeení, jak morové ránì pøedejít, zabránit èi jak ji omezit na minimum její dùsledky,
protoe mor pøispíval k lidskému i hospodáøskému poklesu postiených oblastí. Hledaly se pak
prostøedky v duchu doby jak povahy nadpøirozené, tak pøirozené. Ty první spoèívaly zejména
v modlitbì, kterou mùeme chápat v uím slova smyslu jako jednu z forem bohosluby,80 irím významy èi slova smyslu jako mystické vytrení a zejména úplné soustøedìní na Boha,81
popøípadì jako zápas.82 V kadé pøípadì je veobecnì známo, e jakýkoliv typ soustøedìní,
ne-li pøímo meditace, vede k posilování osobnosti, je se tomuto procesu oddává, a tudí je
nelze odmítnout jako bezúèelné jednání.
Pøes lákavost zkoumání duchovní roviny tento pøíspìvek vede vak spíe k poznámce
o opatøeních praktických a konkrétnì vázaných k místu konání naí konference, Olomouci.
V olomoucké Vìdecké knihovnì (VKOL) najdeme toti pojednání, které oba aspekty spojuje a
pøibírá jetì zajímavé urèení geografické  nasmìrování na panìlsko. Lékaø Ezechiel Bautschner
(julio-montanus, jak se sám definuje) nepochybnì úspìný a významný, nebo v titulu jeho
knihy posmrtnì vydané v èeském jazyce (nìmecké vydání, pokud k nìmu dolo, se nezachovalo) Krátká radda83 se uvádí, e byl nejen doktorem filozofie a umìní lékaøského, ale také
tehdá osobním lékaøem císaøovny Marie, dcery krále panìlského (jedná se tudí o infantku
Marii, dceru madridského Habsburka Filipa III., enu císaøe Ferdinanda III.), která pøicestovala
do Vídnì pøes Neapol r. 1630, kdy ji pøedtím staèil vyportrétovat Velázquez.84
Podle dobového zvyku se Bautschner vìnuje nejprve modlitbám vztahujícím se k pøípadnému ohroení morem,85 a dále pak pojednává o zcela konkrétních krocích a lécích. Ty jsou pro nás
zejména zajímavé, protoe tvoøí i reálie vztahující se ke panìlsku a panìltinì.
Jako první lék uvádí rostlinu Carlina, její název vysvìtluje tak, e za èasu krále jménem
Karla (rozumí se Karla V.) povstal veliký mor a ten král se velice o svùj lid staral, kterak by
takový mor odvrátil. Naposledy, kdy nic nepomáhalo, e se svým lidem ku Pánu Bohu utekl,
od nìho pravé pomoci a lékaøství ádal. Dále  ve struènosti  byl spatøen andìl, jak na poli
vykopával bylinu, a ukázalo se, e je jím carlina, tedy Carlina Acaulis L., jinak té Carlina
acantifolia, v alpském dialektu Articioc salvádec, èesky pupava (bezlodyná).86
A nyní pøichází hlavní doporuèení: ve panìlích chudí lidé uívají koøene v vínì namoèeného, který v své reèi nazývají Rayz de la Sombrerera (tj. èesky pøeloeno koøen klobouènice),87 u nás se v apatekách jmenuje Petasites, (tj. Petasites oficialis88 ), a my jemu øíkáme konské
kopyto. Jest koøen sprostý, a hojnì v tìch zemích roste. Ten oni kdy z domu vycházejí,
y jiného èasu pøes den èastìji výkají.89
Dále pak Bautschner doporuèuje, jak se má chovat nemocný jak má být peèováno o nemoc271

ného:90 Nemocný se mají pøikrýti, aby se dobøe potil: pomáhá znamenitì k pocení a èistí krev
od Mornýho jednu. To se dvakrát za den èiniti, ráno a k veèeru, pøed veèeøí, tak dlouho, a
nemocný ozdraví.
Item jest tak k tomu dobrý koøen kozlíkový a andìlíkový, kdy se podobným zpùsobem
uívají. Tento v pøed jmenovaný koøen, rovnì se v octì namáèí, potom usuí, anebo tak èerstvì
namoèený se bere, kdy kdo z domu vychází a na cestì se výká.
Nìkteøí ten koøen stlukou na prach, pøijímají toho prachu, co se na dobrou pycy noe vzýti
mùe, a posýpají ním stytku chleba, které pøed tím dobøe v døevìným oleji rozmoèená byla. Zde
u nás se mùe uívati na skytce chleba pomazaného slaným máslem. Ale takových skytek
chleba posypaných prákem ze scorzoneri,91 chudí ve Spanyelích toliko ti uívají, kteøí jsou
dospìlejího vìku. Dìtem pak ji nìtco málo kadé ráno dávají , jakýmkoliv spùsobem mohou.
Vidíme tedy, e autor knihy, lékaø Ezechiel Bautschner pøedal své pouèení panìlskou medicínou, která mìla v Evropì vynikající povìst od 16. století, zejména od doby vlády Filipa II.,
který podporoval lékaøské, spagyrické a alchymické výzkumy; ty se pak od nìho se pøiuèil,
stejnì jako sbìratelství, zejména Rudolf II.92 Bylo by ovem na místì prozkoumat blíe osudy
tohoto nevedního olomouckého lékaøe, který sem pøenáel panìlská medicínské praktiky.
4.
Nejvìtími vandaly po Tatarech byli na Moravì bezesporu protestanttí védové. Jestlie
pøed jejich okupací ve ètyøicátých letech ilo v Olomouci 30 000 lidí, v okamiku, kdy mìsto
opoutìli, to bylo pouhých 1675 lidí.93 Je pochopitelné, e vzhledem ke strategickému významu
mìsta sledovaly váleèné události i spøíznìné a spojenecké státy. V portugalské Národní knihovnì
se zachoval anonymní dopis z Paøíe, pøeloený do panìltiny a vydaný v Barcelonì v øíjnu r.
1642, nìm se komentují události, které se pøihodily v období od 22 srpna do 28. øíjna r. 1642 na
nejrùznìjích místech Evropy, jakási svodka nejnovìjích významných zpráv: ve Flandrech,
Holandsku, Irsku, Èechách, na Azorech a jinde. Kromì toho je tu podána pomìrnì zevrubná
zpráva o událostech v Olomouci, kde podle informátora øádil mor, vyvolaný prodejem zkaeného hovìzího masa. Hovoøí se tu také o obranì mìsta  které je tu zváno v poromántìné formì
Olmizo, zøejmì na základì zkreslené nìmecké etymologie, transformované jetì snad francouztinou  proti védùm, za vedení generála Koenigsmarka.94 Také o nìco málo pozdìjí pruskorakouské vály byly sledovány v desítkách hláení. V jednom z nich, v sedmistránkovém letáku
bez data (vydaném pravdìpodobnì ve stejné dobì) v Portugalsku, se pøipomíná støídavé tìstí
Prusù i Rakuanù v bitvách o Olomouc, jeho jméno je tu pøizpùsobeno pravopisu nìmeckému,
Olmutz, nebo volnìji Olmuz.95
Závìrem mùeme konstatovat, e na èeské a moravské scénì barokní doby veobecnì a v
ovzduí generálního studia olomouckého zvlátì je utkána osnova mylení hustým panìlským útkem, jeho jednotlivé body bude nutno  po období odmlky vìdeckého bádání  jetì
pøezkoumat, rozvést a objasnit.96
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POZNÁMKY
1 V rámci zamýleného projektu Morava panìlská, jen sleduje panìlské stopy u nás dílèí spoluprací na
projektu MSM 151100017. Viz té tìpánek, Pavel: Morava a Iberský poloostrov. Vztahy Moravy ke
panìlsku a Portugalsku v letech 14001550, in: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a
Slezska 14001550, s. 3238.
2 Globální pohled viz Wyrzykowska, Ma³gorzata: Escorial jako wzorzec ideowy i architektoniczny za³o¿eñ
klasztornych na terenie monarchii habsburskiej, in: Dzie³a i interpretacje. Tom VI, Wroc³aw 2000, s. 9-56.
Vlèek, Pavel: Kláter Hradisko. Historická Olomouc. X. Olomouc 1995, s. 55: Právì v Hradisku máme pøed
sebou jedno z prvních pouití tohoto schématu v Záalpí: idea alomounova chrámu, jak ji ztìlesnil poprvé
nejlépe panìlský Escorial: jednalo se o pravidelný pravoúhelník se 3 x 3 dvory a pøedevím s chrámem
v centru dispozice. Toto ideové pojetí se objevuje èasto v kláterních pramenech hluboko do 18 století, kde
bývají klátery srovnávány s chrámem alomounovým (nejznám. Prandtauerùv Melk) ; Escorialského
tématu se dotýká i vácha, R.: Santiniho projekt klátera v Plasích, Umìní, 1983, 2, s. 177, a Kroupa, Jiøí:
Premontstrátský kláter Louka  chrám alamounùv?, in: Premonstrátský kláter v Louce. Dìjiny 
umìlecká výzdoba  ikonologie. Okresní úøad. Znojmo 1997, str. 6283, zejm. s. 64.
3 Krèálová, Jarmila: Buèovice. Praha 1979, nestr. obr.
4 Ve Vìdecké knihovnì v Olomouci (VKOL) je uloen (II 20 030) latinský spis Cortésùv De insulis nuper
inventis Ferdinandi Cortesii ad Carolum V. Rom. Imperatorem Narrationes...z r. 1532. Viz Kapar,
Oldøich: La imagen de la civilización Azteca en la literatura de los siglos XVI z XVII conservada en
bibliotecas checoslovacas. Ibero-Americana Pragensia, X, 1976, s. 184. Viz té italskou relaci Benzoni,
Girolamo: Dell historie del Mondo Nuovo di M. Girolamo Benzoni Milanese. Nechybí pochopitelnì ani
zpráva Casas, Bartolomé de las: Zpráva o pustoení zemí indijských, v latinské verzi Regionum Indicarum per Hispanos olim devastatrum Heidelberg 1564, která se stala základem panìlské èerné legendy.
5 O tom viz tìpánek, Pavel: La América personificada. De la india salvaje a la gran dama. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, 71. Olomouc 1998, s. 243245.
6 Vytitìno u F. Millichtalera 1577. aek z Bíøkova, Václav: Ve slubách krále Jiøíka krále. Praha 1940 a
øada dalích vydání. Schejbal, Jan: Catalunya i els catalans del 1466 i el Comentarius de Venceslau aek
de Bíøkov. Ibero-Americana Pragensia, XI, 1977, s. 171177. Nejdùkladnìjí rozbor podal Hrube, Jiøí: El
itinerario checo más antiguo de España y Portugal. Ibero-Americana Pragensia, V, 1971, s. 6982,
poznamenává, e biskup Stanislav Pavlovský (biskupem 15791598) vypustil v pøekladu nìkteré údaje.
7 Chudoba, Bohdan: panìlé na Bílé Hoøe. Praha 1945, s. 143. Pøipomeòme jen, e Slavata si pøál být
pohøben v jezuitském øádovém odìvu. Kuèera, Jan P.  Rak, Jiøí: Bohuslav Balbín a jeho místo v èeské
kultuøe. Praha 1983, s. 77.
8 Hette, Karel: O hmotné kultuøe praského mìanstva, in: Kniha o Praze 1964 (ed. E. Poche), s. 207.
9 Cvm annotationibvs Ioannis Dvbravii. Impressum Vien[nae]: p[er] Hieronymu[m] Vietore[m], 11 Mai.
1516. Signatura A-R6, S4, CGBNP 23-502, IA VI131.503, NM 0257337. K tomu viz Hlobil, Ivo 
Petrù, Eduard: Humanismus a rané renesance na Moravì. Academia, Praha 1992, s. 39-42.
10 VKOL, Neun taeglige Englische Andacht in welcher zu Verehrung des Wunderth und Englischen Predigers Vincentii Ferrerii Olmutz 1769.
11 Petri Alcantara, VKOL 600.684, 602.111.
12 Pracný, Petr: Èeský kalendáø svìtcù. Praha 1994. Medek, Václav: Cesta èeské a moravské církve staletími, Praha 1982, s. 232, upozoròuje, e sv. Antonín Paduánský, portugalský frantikán usazený v Padovì,
zaèal být vzýván po vítìzné bitvì s Turky u Lepanta r. 1571, kdy byl svìtec zaøazen do svazku panìlské
armády a symbolicky povýen na admirála. Existuje grafika (v roudnické lobkowiczké sbírce) znázoròující relikviáø sv. Antonína Paduánského, který byl v majetku Karla II. z Liechtensteina-Castelcorna
(16641695), ale ten se nedochoval. Tento grafický list provedl na zakázku Pietro Angolo Sandri,
Benátèan pocházející z Montesilice. Zpracoval jsem jej v dobì své pùsobnosti ve Støedoèeské galerii.
V souèasné dobì pøipravuji speciální studii. Jak informuje Pavlíèková, Radmila: Sídla olomouckých
biskupù. Mecená a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelcorna, 16641695. Olomouc 2001, s. 43,
v lonici tohoto biskupa byly kromì rùzných postil a relikvií také 2 støíbrné a 3 kovové velké panìlské
krucifixy Kalista, Zdenìk: Èeská barokní gotika a její ïárské ohnisko, Èeské Budìjovice, 1970, s.
101, upozoròuje na vliv barokní legendy na formování lidské psýché  morálního celku, který se pod
ponìkud neurèitým slovem èlovìk skrývá. Stejnì tak upozornil na význam baroka pro ztvárnìní
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èeské krajiny s jejími duchovními akcenty, sakrálními monumenty, které dodnes pøetrvávají pøes nièení
pøírodního rámce a krajiny neuváeným budováním rùzných obytných a výrobních objektù (s. 100 a 92).
tìpánek, Pavel: Poznámka k ikonografii portugalské princezny sv. Starosty v Èechách. Posel z Budèe
(Kladno), záøí 2001, è. 18, s. 4144.
Amuletum Parthenium Contra Pestem. D. Paulina, V. et. M. Olomucensiam Patrona. Olomouc, 1656,
kde v levém horním rohu je uvedena S. Erena, Patr. Lusitan. SVKOL, 5956.
SERMONES DE ADVIENTO, CON SVS FESTIVIDADES Y SANTOS, PREDICADOS EN EL HOSPITAL
Real de Zaragoza, por el Maestro Fray Cristoual de Auendaño, de la Orden de nuestra Señora del
Carmen Caldado. Impreso en Valencia en 1623. Kalista, op. cit. s. 108 upozoròuje, e mìla-li na
obsahovém utváøení naeho písemnictví doby barokní nejvìtí úèast legenda, lze øíci, e nejvìtí podíl na
jeho formálním vývoji a ivotì má literatura homiletická, barokní kázání.
Jméno sv. Frantika Xaverského nesla i tøípatrová trojkøídlá budova jezuitského semináøe zaloená r.
1675. V Olomouci vyel spis Divus Franciscus Xaverius Magnus Indiarum Apostolus In Symbolica
Decade In honorem Annorum decem in Indija exantlatorum Adumbratus et Epigrammatum Centuria
Expressus Nec Non Illustrissis, Magnificis, Perilllustr: Generosis, Nobilibus, Reverendis, Religiosis, ac
Eruditis Domini, Artium Liberalium et Philospohiae Neobaccalaureis Cum In Aula Universitatis Olomucensis Promotore R. p. Martino Lassota, Societatis IESU Artium Liberalium et Philospohiae Doctore,
ejusdemProfessore OrdinarioPrimam Philosophiae Lauream Capesserent Dicatus ac Consecratus Ab
Illustrissima, Magnifica, Perilllustri Generosa, Nobili, Decade totaq Facultate Academicae Poeseos in
eadem Universitate studiosa Anno M.DC.LXIII Mense Majo die. VKOL. Viz té Èornejová, Ivana:
Tovarystvo Jeíovo. Jezuité v Èechách. Praha 1995, s. 101, 164. Bedøich Bridel zveroval mylenky
Rozjímání sv. Ignáce. ivotopis sv. Frantika Borgiáe je v latinské verzi z r. 1671 rovnì ve VKOL
(Compendium Vitae, Virtutum, Miraculoru Nec Non actorum in causa Beatificationis, et Canonizationis
B. Francisci Borgiae, Societatis Jesu. Praha 1671.)
Kapar, Oldøich: Las primeras traducciones de las obras de la literatura española al checo en los siglos
XVIXVIII. Ibero-Americana Pragensia, XXIII, 1989, s. 153. Viz té výstavu v olomouckém Muzeu
umìní Universitní teze, zahájenou dne 12. 9. 1996.
Spisy sv. Ignáce z Loyoly se objevily záhy v èeských pøekladech, jako napø. S. Ignatius z Loyoli,
Tovarystva Jeíového Fundátor a Zakladatel: Katolické víry Proti Luterovi a Kalvínovi Obhájce: k
Mravùv Napravení Národního Vyuèení høíchùv Vyplenìní Bludùv Vyvrácení od Boha Zøízený, Praha
1641, Duchovní cvièení, Praha 1691, Pobonost snadnièná, 1743, Lékaøství duchovné ... to jest Rozjímání, 1737 a Modlitba, 1734. Vydání Exercitia spiritualia S. P. Ignatii de Loyola fundatoris Societatis
Iesu, Praha 1735, bylo ilustrováno S. Dvoøákem èetnými rytinami. ivotopis sv. Ignáce od Pedra de
Ribadeneiry ivotové Nìkterých známìjích svatých, Jím se pøivrhli svatí èeské zemì s ivotem S. Ignácia
øádu Societatis Iesu Zakladatele od Petra Ribadeneiry vyel èesky u r. 1616, tj. est let pøed jeho
svatoøeèením (1622), a o rok pozdìji dalí èeská verze Svatej svatého Divy a zázraky schváleného
obcování ivot Ignacia z Loyoli Øádu Tovarystva Jména Jeíového Zakladatele Od Petra de Ribadeneyry Uèedlníka.... Tého roku vyel spis Jiøího Feruse-Plachého ivot svatého Ignacia z Lojoly a
Frantika Xaveria a dokonce tisk o obrazu sv. Ignáce, zhotoveného pro kostel sv. Salvátora v Praze. V r.
1663 bylo vydáno Cvièení v Dokonalosti o Cnostech Køesanských... od Alonsa Rodrígueze, který se
inspiroval ignácovskými cvièeními (zde se zachovalo i jméno pøekladatele, jezuity Jiøího Constantia).
O dva roky pozdìji vyel i ivotopis tohoto jezuity ivot Alphonsa Rodriguez, Rozeného paniela a
Øeholníka z Tovarysta Jeíova. ivotopis dalího populárního svìtce doby barokní, je byl vybrán jako
vzor pro venkovany, sv. Isidora, vyel v Praze jednak z pera ji zmínìného èeského jezuity J. FerusePlachého r. 1641 (pak znovu 1641 a 1747), jednak r. 1673 jako pøeklad panìlského autora Juana
Nieremberga, ivot a zázrakové svatého Izydora, pøed èasy na svìtì opovreného sedláka, ale nyní od
Boha oslaveného nebeana skrze dvojí ctihodné knìze Jana Evzebia de Niremberg z Tovarystva Jeíova sepsaní v panielské øeèi A potom od jednoho Øeholníka Tovarystva Jeíova v Slavném panihelském Mìstì Madrýtu na Èesko pøeloení Nyní pak vem obecným a pracovitým lidem zvlátì pak tìm,
kteøí v bratrstvích tého Svatého Izidora od Papeù øímských pochválených a rozliènými Duchovními
milostmi i Odpustkami hojnì obdaøených horlivìji Pánu Bohu slouí k Duchovnímu prospìchu
i k potìení na svìtlo vydaní a za dar Nového léta 1673 obìtovaní. Z Dìdictví Svatého Václava. Vytitìno
v Impressí Vniver. Carol: Verd: u S. Klimenta.. Od tého autora dalí spis Pravidla a Spùsob Jak kdo má
Pøítomnost Boí pøed Oèima míti a Pánu Bohu své skutky s uitkem obìtovati, 1644 a 1647. V letech
16691675 pìtisvazkový spis asketického spisovatele Luise de la Puente Ctihodného Pátera Ludvíka de
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Ponte z Tovarystva Pána Jeíe. Rozjímání Neb Myslj-Modliteb O Nejpøednìjích Tajemstvích víry naí. ivota
a Umuèení Pána naeho Jeíe Krista... Vliv, který mìl tento autor na èeské prostøedí, potvrzuje Tanner, J.:
Compendium vitae Ven. Ludovici de Ponte. Praha 1691 a idem, Dissertatio paraenetico-apologetica in
mirabilem vitam B. Virginis Marinae de Escobar sex libris comprehensam a R. P. Ludovico de Ponte. Pragae
1672 (Kalista, op. cit. s. 190 pozn. 4 uvádí název knihy pøipravené Janem Haidenem jako Mirabilis vita
Venerabilis Marianae de Escobar Vallisoletanae (je rovnì ve VKOL) a upozoròuje jetì na èeské pøeklady
dalích panìlských mystikù jako jsou Martin Roy, Antonio de Gouveia a Cristóbal de la Vega, idem, Prudentia... Ludovici de Ponte...in examinandis...Marianae de Escobar divinis revelationibus. Pragae 1698. Podle
Sousedíka, St.: La obra filosófica de Rodrigo de Arriaga, Ibero-Americana Pragensia, XV, 1981, s. 119, mìly
tyto knihy velký vliv na náboenské mylení Støední Evropy. Chabás, Juan: Dìjiny panìlské literatury. Praha
1960, s. 155, uvádí sv. Frantika Borgiáe, Alonsa Rodrígueze, Pedra de Ribadeneiru, Luise de la Puente, Luise
de la Palma a Francisco Ariase jako pøíklad jezuitské mysticko-asketické literatury.
Kalista, op. cit.: 168.
Kubíèek, Emanuel: Národní vìdomí èeských jezuitù a po dobu Balbínovu, in: Jezuité a národní kultura.
Hradec Králové 1936, s. 11
tìpánek, Pavel: Sv. Isidor Madridský. Posel z Budèe (Kladno), 1996, è. 11, s. 14 16, il.
Oppeltová, Jana: Barokní slavnost a vední den v premonstrátské kanonii Kláterní Hradisko u Olomouce. Historická Olomouc. X. Olomouc 1995, s 23 34  na str. 27, pozn. 24, s. 32 viz deníky kanonie z let
1693 a 1695 (MZA Brno, E 55, sign. II 4, f. 82b a MZA Brno, E 55, sign. II 5, f. 162a).
Petrù, Eduard: Kláter Hradisko a hanácké zpìvohry. Historická Olomouc. X. Olomouc 1995, s. 35-40,
zejm. s. 37 (scéna está, ver 36).
Copia del Testamento Cerado que hizo
Carlos II , z r. 1701  VKOL 18.123
Fiala, Jiøí: Mezi námi vzdìlanci. Jak se kdy v Olomouci tancovalo. urnál UP, VII, 7. 11. 1997, è. 6, s. 1011.
Faráø Bilovský je také spojen s propagací sv. Jana Sarkandera ve panìlsku, jak ukazuje kniha ve VKOL
38.159 Stella Nova Serenissimo Archi-duci Carolo in Hispaniarum Regnum Bono Omine Praevia, seu
Joannes Sarcander, Status Apostolici Sacerdos, Parochus et Decanus Magnus Christi Athleta Holeschoviae in Moravia Parochus et Decanus Ob Odium Catholicae Fidei Plurimum Anno M.DC.XX. Olomucii
Tortus, tostus ac exctinctus, Apud Moravus sepultus Auud Hispanos a Prodigjis Terra, maríque redivivus.
Na dalí stranì je pak Bilovsky uveden jmenovitì: Ejusdem Derenissimi Archi-Ducis Regiis Manibus
Devotissime consecratus, Mecoenate illustrissimo Domino Domino Ladislao Georgio Kordizc, L. B. de
Pohronitz et Szelepcheny, Nobili Domino in Neveritz, et Haereditario in Lettovitz, etc, a Godefrido
Josepho Bilovsky Status Apostolici Sacerdote. Zde je nìkolikrát vzýván arcivévoda Karel, uvádìný
nadále jako pocházející z kraje Hesperidek, tj. ze panìlska a také v rámci nárokù pretendenta na
panìlský trùn jako Rex Hispaniarum a Legitimo Hispaniarum Haerede.
VKOL II 34.444 (502/ 1193). Didacus a Matre Dei, CHRONICORUM DISCALCEATI ORDINIS SANCTISSIMAE TRINITATIS DE REDEMPTIONE CAPTIVORUM PARS PRIMA AB EXORDIO REFORMATIONIS, SIVE AD ANTIQUAM PERFECTIONEM REGRESSUS USQUB IN ANMUM MILLESIMUM
SEXCENTESIMUM QUADRAGESIMUM SEPTIMUM, Olim HISPANICO IDIOMATE CONSCRIPTA
Per P. DIDACUM a MATRE DEI, Hispanum,... VETERO-PRAGAE (1726).
Viz Církevní øády a kongregace v zemích èeských. Praha 1991.
Bylo by na místì pøezkoumat souvislosti mezi liturgickou nádherou, která dosáhla v baroku svého
vrcholu, a malebností a okázalostí veøejného i soukromého ivota a její vliv na lidové umìní. S barokními
chrámem, jeho liturgií a lidovými pobonostmi, zvlátì zpìvem, byli vìøící spjati bratrstvy, jejich poèet
je pro baroko pøíznaèný. Také bratrstva dala celé dobì osobitý ráz. Jezuité rozíøili i kult jeslièek právì ze
Severské koleje v Olomouci. Viz Medek, op. cit., v pozn. 4, s. 227 a 229. Kalista, Zdenìk: Ctihodná
Marie Elekta Jeíova, Kostelní Vydøí 1992, s. 76 pøipomíná, e jetì silnìji ne prostøednictvím aristokratických rodin, které vytváøely v Èechách i na Moravì panìlskou stranu, pronikala na èeskou pùdu
panìlská religiozita v øeholních ústavech øádu jezuitského. Piperek, L. F.: Václav nebo Jan, Prostor
(Zlín), III, 1995, s. 1011, pøipomíná Pekaøùv názor, e pøíklon ke srozumitelnému, lidovému zpìvu
v kostelích, vedl k tak výraznému úspìchu katolické církve pøi opìtovném sjednocení národa.
VKOL 25155  Primera y segunda parte de la Historia General de Santo Domingo, y de su Orden de
Predicadores. Por el Maestro Fray Hernando de Castillo, de la misma orden. Valladolid 1612.
Èornejová, op. cit.: 32.
Jeho katechismus Summa doctrinae christianae se doèkal 28 vydání a pouíval se a do 19. století.
Blaíèek, O. J.: Ferdinand Brokof. Praha 1976, è. kat. 8, z r. 1710. Borja vìnoval kopii obrazu z kostela
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50
51

P. Marie Snìné v Øímì (dílo Ignáce Azeveda) brnìnskému kostelu Nanebevzetí P. Marie. Bílek, J.:
Brnìnské kostely. Brno 1985, s. 49. Jeho panìlský ivotopis od Alvara Cienfuegose je zachován
ve VKOL: La Heroica Vida, Virtudes, y Milagros del Grande S. Francisco de Borja Antes Duque Qvarto
de Gandia, y despues Tercero General de la Compañia de Jesus Madrid 1717.
Borja, Juan de: Emblemas Morales, Praha 1581, dalí vydání v Bruselu 1680, pak v Berlínì a novodobì
v Madridu 1981 a nakonec Borja, Juan de: Empresas Morales. Edición al cuidado de García Mahíques,
Rafael. Valencia 1998. II: García Mahíques, Rafael: Empresas Morales de Juan de Borja. Imagen y
palabra para una iconología. Valencia 1998.
NK /SK 50 G 16; Koneèný, Lubo: Mezi textem a obrazem. Miscellanea z historie emblematiky. Praha
2002; Filip II. (15271598) a jeho doba. Vybrané ukázky umìní a dokumentù z praských sbírek.
panìlské velvyslanectví a Národní muzeum v Praze Lobkovický palác. 19. ledna  28. února 1999, s. 10.
Nepor, V.: Dìjiny olomoucké univerzity, Olomouc 1947, s. 16, s odvoláním na Navrátil, Bohumír:
Jezuité olomouètí za protireformace, I, Brno 1916, s. 12 a Èornejová, op. cit.: 60, uvádí, e u r. 1555
hodlal biskup Markus Khuen vyèlenit pro Tovarystvo uprázdnìný minoritský kláter. Campa, P. F.:
Jerónimo Nadals Emblems and St. Ignatius Spiritual Exercises. Cit. dle Lubomír Koneèný: Bohuslav
Balbín a emblematika, in Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Èechách. Sborník z konference v
Památníku národního písemnictví. Praha 1992, s. 177. Viz té vynikající studii Rodríguez G. de Ceballos,
Alfonso: Las Imágenes de la Historia Evangélica del P. Jerónimo Nadal en el marco del jesuitismo y
la contrarreforma. Traza y Baza, 1974, è. 5, s. 7795.
Nar. 1526 v obci Mula. Viz té Navrátil, Jan (ed.): Kapitoly z dìjin olomoucké univerzity. Ostrava 1973,
s. 280. Fechtnerová, Anna: Rectores Collegiem. Národní knihovna, Praha 1993.
Trnavský sborník. K 300. výroèí zaloení University v Trnavì. Bratislava 1935, s. 14, pozn. 55. Od r. 1596
se stal rektorem v Trnavì dalí panìl Alfonso Carrillo (do r. 1618), jen byl ovem velmi èasto na cestách.
Nepor, op. cit.: 49. Zøejmì z tohoto dùvodu musel ze svého místa ustoupit a spokojit se s funkcí
admonitora, tj. poradce rektorova. Ostatní profesoøi byli Nìmci a Rakuané.
Soudíme-li podle dobové zvyklosti nazývat cizince, zvlátì stavitele (napø. Hans Vlach a pod.), jménem
zemì, z ní pocházeli, nepochybnì panìl. Viz Maliva, Josef: K otázce autorství nejstarích budov olomoucké univerzity  I., in: Cesty k výtvarnému umìní, Sborník prací Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci  1980, Výtvarná výchova 3. SPN Praha 1980, s. 178 a 184, s odvoláním na zprávy z
Okresního archivu v Olomouci, z 27.IV. a 10. 12. 1574, týkající se koupì sousedních domù a zøízení okapù.
Èornejová, op. cit.: 60. Tím se dovril pùvodní Prusinovského zámìr, aby v Olomouci bylo zøízeno plné
jezuitské studium generale, neboli akademie se dvìma obvyklými fakultami, filozofickou a teologickou, i kdy k úplnému vybudování ètyømi fakultami dolo a mnohem pozdìji. V. Medek, op. cit.: 184.
V. Medek, op. cit.: 218.
Hanzal, J.: Od baroka k romantismu. Praha 1987, s. 101.
Hanzal, ibid.: 106.
Sousedík, op. cit.: 17. O významu panìlska v tomto období viz Grimberg, Carl: La Hegemonía Española. Historia Universal Daimón 7, Barcelona 1980.
Sousedík, op. cit.: 18.
Sousedík, ibid.
Viz Lexikon fuer Theologie und Kirche. 9. München 1986, s. 1130-31. Jeho Summa byla publikována
v letech 15801585. Podle Hanzala, op. cit. v pozn. 31, se vliv katolické scholastiky a specielnì
Suárezùv projevoval i v protestantské teologii a celém reformaèním mylení.
Hurtadové byli spøíznìní i s rodinou Perntejnù  Manrique de Lara (y Mendoza). Francisco Hurtado de
Mendoza, hrabì z Monteaguda, byl vyslancem panìlského dvora u praského. Nejznámìjím pøísluníkem tohoto rodu je básník, diplomat, voják a historik Diego Hurtado de Mendoza.
Sousedík, op. cit.: 19. Lexikon fuer Theologie...1. op. cit.: 904, Arriaga se narodil v Logroòu (La Rioja),
zemøel v Praze 7.6. 1667. V l. 16421644 byl kancléøem univerzity. Svùj základní Cursus vydal v r. 1632
a teologické dílo Disputationes Theologicae (8. sv.) v letech 16431655 (zùstalo nekonèeno).
Tak napø. nalézáme jeho knihy i ve Venezuele, tehdejí Nové Granadì. Viz Leal, Ildefonso: Libros
y bibliotecas en Venezuela colonial. 16331767. Caracas 1979, s. 125. Také Caramuelovy práce zde byly
známy. Arriagùv vìhlas byl takový, e vzniklo úsloví Videre Pragam et audire Arriagam.
Sousedík, Stanislav: René Descartes a èeské baroko, Praha 1996, s. 10. V celku charakterizuje jeho
stanovisko jako jakýsi umírnìnì skeptický, køesansky orientovaný eklektismus. Kromì toho je
Caramuel je charakterizován i jako mistr v oboru formální logiky (Èornejová, op. cit.: 113).
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52 Molina vstoupil k jezuitùm v Alcalá de Henares 1553 a pak vyuèoval v Portugalsku, v Coimbøe a Evoøe.
Po r. 1587, kdy se vrátil do rodné Cuenky, publikoval své kurzy teologie, v nich se snail spojit
svobodnou vùli èlovìka s predestinací a potøebu milosti. Ani by popíral nadpøirozený charakter Boí
milosti a vemohoucnosti, Molina klade dùraz na nadlidské úsilí je si vnitønì uvìdomujeme. V podstatì
jde o støet názorù pokouejících se stanovit, jak se milost slouèí s lidskou svobodou. Od okamiku vydání
(1588) mìl tento teologický systém nadené obhájce, ale také rozhodné a vánivé odpùrce (panìltí
dominikáni, jansenisté). Molina byl toti odpùrce doktríny o milosti pramenící ve sv. Augustinovi, ji
zastávali jansenisté. Molinovi stoupenci, molinisté, se støetli s tomisty. První obhajovali pøedevím
svobodnou vùli, druzí posvìcující milost. Vìtina teologù Tovarystva se stala molinisty. Papeové
Klement VIII. a Pavel V. uspoøádali kongregace, které mìly analyzovat a posoudit molinismus, ale bez
valného výsledku. Viz Julia, Didier: Dictionaire de la Philosophie, Larousse, Paris 1984, s. 178179.
Ruiz, Luis Alberto: Diccionario de Sectas y Herejías, Buenos Aires, 1977, s. 190. Molina je autorem dvou
základních spisù: De liberi arbitrii cum gratiae donis concordia (Lisabon 1548), De justittia et jure
(Mohuè, 6 sv., 1659). Nezamìòovat s uèením Miguela de Molinos (1628, Muniesa  1696, Øím), od r.
1652 jako knìz èinný ve Valencii u sv. Ondøeje, od r. 1663 v Øímì. Dal podnìt kvietismu svým spisem
Concordia tra la fatica e la quiete nell orazione, Firenze 1680 (italsky), a zvlátì svým duchovním
rádcem Guía Espiritual, Roma 1675 (panìlsky), pro nì byl vyetøován a dren v aláøi inkvizicí. Viz
Lexicon für Theologie...7, op. cit.: 530. Podle Ruize, op. cit.: 191, ze jména Molinose se odvozuje
molinosismus, teologický systém, který spojuje vekerou ctnost a zbonost s utiováním vùle, v
naprostém odevzdání do boí milosti èi zavrení. Tento systém byl odsouzen v Øímì r. 1687
53 Neumann, Jaromír: Malíøství XVII. století v Èechách. Barokní realismus. Praha 1951, s. 40. Bílý, Jiøí:
Jezuita Antonín Koniá. Osobnost a doba. Praha 1996, s. 42, 44, 149. Hanzal, op. cit.: 46 konstatuje, e
názornost a smyslovost baroka byla pøímo programová: sám... Ignác z Loyoly kladl dùraz na smyslovou
stránku vnímání a poadoval od umìní, aby dokázalo vidìti zrakem obrazivosti ty velké plameny a ty
due jako v tìlech z ohnì ... slyeti uima pláè, náøek, rouhání proti Kristu ... èichati dým, víno, kal a vìci
hnijící ... zkoueti chutí vìcí hoøkých ... dotknouti se hmatem, toti, jak se plameny dotýkají duí a je
hnou. Jetì r. 1768 vyla v Olomouci novena Neun taegige Andachts Uebung zur Verehrungdes
Grossen patriarchen und Heiligen Ordens Vater der Gesselschaft Jesu Ignatii de Loyola. Olmutz 1768,
VKOL ?01497.
54 Tichá, Zdena: Èeská poezie 17. a 18. století. Studie ÈSAV 6, Praha 1974. Hanzal, op. cit.: 43 upozoròuje,
e jetì více ne literatura mystická byla èeskému duchu a lidovému cítìní poezie líbezná, bukolická a
idylická, je se k nám íøila pøes Nìmecko z Itálie a panìlska. Kalista, op. cit., konstatuje, e není jistì
bez významu, e èeské prostøedí si vytvoøilo pøeci jen k daleké zemi za Pyrenejemi dosti intenzívní
vnitøní vztahy, pøestoe to neznamená, e by èeské prostøedí barokní ... bylo podlehlo svìtu panìlského baroka nìjak bytostnì a neuniknutelnì. Naznaèuje také monost pronikání panìlských vlivù pøes
panìlské Nizozemí, dnení Belgii, co se jeví jasnì v pøípadì Jana Caramuela z Lobkowicz.
55 Neumann, Jaromír: Èeský barok, Praha 1969, s. 10. Také nutno vzít v úvahu, e velkou roli sehrála
kázání. Viz Davila Fernández: María del Pilar: Los sermones y el arte. Valladolid 1980.
56 Medek, op. cit.: 206. Viz VKOL, Neuntaegige Andacht Zu Ehren des Grossen Wundermanns und Stifters
des regulierten Ordens der Frommen Schuler H. Josephus Calasantius , Nicholsburg 1774.
57 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. Dirigido
al Duque de Bejar, Marques de Gibraleon, Conde de Benalcaçar, y Banares, Vizconde de la Puebla de
Alcozer, Señor de las Villas de Capilla, Curiel, y Burguillos. Impresso con licencia, en Valencia, en casa de
Pedro Patricio Mey, 1605. A costa de Jusepe Ferrer mercader de libros, delante la Diputacion. V Olomouci
se èetly i Cervantesovy Pøíkladné novely  viz VKOL Novelas ejemplares z milánské edice z r. 1615. Je
pravda, e v 18. století ustupuje panìltina jako dorozumívací jazyk francouztinì a pak i nìmèinì, co
je patrné napø. na edicích slavného románu panìlského, Dona Quijota, jeho první vydání bylo urèeno
kardinálu z Dietrichstejna. Viz Polienský, Josef  Hrube, Josef: Cervantes a Èechy. Dìjiny a souèasnost
1966, è. 10, s. 1415; Pumprla, Václav ve spolupráci s Oldøichem Kaparem: Soupis starých tiskù ve
fondech Státní vìdecké knihovny v Olomouci. IV. Hispanika a iberoamerikána (15011800). Registro de
impresos antiguos en los fondos de la Biblioteca Científica de Estado en Olomouc. Materiales hispánicos
e hispanoamericanos (15011800). Olomouc 1981. Je pochopitelné, e Quijota èetli na Moravì i napø.
francouzsky, napø. amsterdamské vydání z r. 1707 ve VKOL.
58 Medek, op. cit.: 187191. Lifka, Bohumír: Minulost a pøítomnost kniní kultury ve ïáøe nad Sázavou.,Brno 1964, s. 44, líèí osudy Dietrichstejnské knihovny. Viz té Kaparová, Jaroslava: Acerca de dos
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impresos españoles procedentes de la Biblioteca de Dietrichstein. Ibero-Americana Pragensia, XXIII, s.
177182. Dietrichsteinova knihovna byla uloupena védy: V Mikulovì se zachovalo nìkolik panìlských spisù, jako napø. Libro de los milagros de San Isidro.
59 Paz, Julián: Archivo General de Simancas. Catalogo II. Secretaria de Estado. Capitulaciones con la
Casa de Austria y negociaciones de Alemania, Sajonia, Polonia, Prusia y Hamburgo 14931796,
Madrid 1942, s. 136, uvádí informaci o odjezdu kardinála na konkláve s pokynem císaøe aby vedl
nìmecké kardinály.
60 Vranich, Stanko B. y Polienský, Josef: Un sevillano en Moravia: el poeta Alonso de Salinas (1560
1615). Ibero-Americana Pragensia, XVI, 1982, p. 161184. Salinas vìnoval Dietrichsteinovi, v jeho
slubách byl od r. 1604, panegyrickou báseò ve panìlinì (Panegírico), která se zachovala.
61 Las obras de Christoval de Castillejo. Corregidas y Emendadas por mandado de del Consejo de la Santa
y General Inquisicion. Antverpy 1598.
62 Epicteto y Phocilides en español con consonantes Don Francisco de Quevedo. Barcelona 1635, VKOL.
63 Sv. Josef Calasanz se vyslovenì inspiroval jezuitskou pedagogikou.
64 Bílý, op. cit.: 105, 108. Alvarez byl Portugalec, svou gramatiku napsal výslovnì pro áky jezuitských
kolejí. Viz Menéndez Pelayo, Marcelino: Historia de las Ideas estéticas en España, I. Madrid 1974, s.
665. Ottùv slovník nauèný, Praha 1889, II, s. 31 informuje, e Alvarus (Alvarez, Emanuel) se narodil na
Madeiøe 1526, zemøel v Lisabonu 1583. Jeho práce De Institutione Grammatica Libri III vyla r. 1572
v Lisabonu. Brzo byla uznána za jedinì oprávnìnou mluvnici latinskou v øádových kolách jezuitských.
Obsahovala v I. díle tvarosloví, ve II. skladbu a ve III. prosodii. V Èechách vyla mnohokrát v rùzných
výtazích, celá v Praze v èeském pøekladu poprvé r. 1598. První díl r. 1582, 1714, 1754; skladba 1681,
1722, 1757, prozodie 1715, 1720, 1723, 1744. V Polsku sehrála takovou roli, e pro mluvnici pouívala
poltina oznaèení Alvarz.
65 Tuto funkci vykonával od r. 1652. Cestu do panìlska podnikl v srpnu a listopadu l636. Zemøel v r.
1655. Jeho druhou enou byla Leonora Dietrichsteinová. Viz té Binková, Simona y Polienský, Josef:
Los testimonios sobre España del siglo XVII. Ibero-Americana Pragensia, XXIII, 1989, s. 131143.
Urbánková, Ema: Èeská touha cestovatelská. Praha 1988, s. 165166. Poprvé se zabývala dùkladnì jeho
cestou do panìl Hálová-Jahodová, Cecilie: Galerie moravských Kounicù. Èasopis Matice moravské,
roè. 6364, Brno 1940, separát, s. 3. Lev Vilém byl zakladatelem slavkovské galerie. K irokému
rozhledu mu pøispìla právì cesta po jihozápadní Evropì vèetnì panìlska. Prodeje a poár v r. 1897
ochudily obrazárnu, ve které byli mj. i panìltí autoøi jako Alonso Cano (s. 4 uveden jako Caimo). Podle
seznamu z r. 1818 byl jeden obraz pøipisován Claudiovi Coellovi (dnes ve vídeòské sbírce Èernínské jako
práce Matea Cereza), druhý od Antonia Peredy byl pøed èasem prodáván v obchodì staroitníka V.
Hoøeje. Také tu byl (s. 40) Útìk do Egypta, jeho autorem byl malíø Ximenes, který byl èinný v Brnì
kolem r. 1700. Viz tìpánek, Pavel: Celestino (?) Ximenes, un pintor español ignorado. Archivo
Español de Arte, Madrid, 1972, è. 177, s. 61-63, il. I Alois Václav pobýval v Madridu jako císaøský
vyslanec a do r. 1806. Dùleitým dùsledkem jejich sbìratelského zájmu byl výbìr panìlské malby
nejprve na Slavkovì, pak ve Vídni. C. Hálová-Jahodová, op. cit. v pozn. 24, s. 75  80 jmenuje dále Goyu,
Greca, Murilla, Riberu a Velázqueze. Jak upozoròuje Harászti-Takács, Marianne: Scénes de genre de Goya
à la vente de la collection Kaunitz en 1820, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, n°44, 1975, s.
107121, poèínaje slavným kancléøem Marie Terezie Václavem Antonínem z Kounic se celá øada èlenù
rodu vìnovala diplomatické slubì právì v Madridu, se kterým udrovali dobré styky i mimo slubu:
Dominik Antonín jako první v letech 1774 a 1779, dále pak Josef Klemens, pochovaný v Barcelonì r.
1785. Následoval jej Alois Václav (do r. 1806); nakonec tu strávil v Madridu jetì znaènou dobu v letech
1815/16. Pozoruhodné je ovem, e nakupoval souèasného, ve Vídni neznámého umìlce, Goyu, co je
vyjádøeno i pøesnìjím popisem v úètech a draebních údajích z r. 1822. Odtud se obrazy dostaly do
Budapeti a do jiných svìtových sbírek. Ze starí literatury viz zejména Frimel, Th. von: Geschichte der
Wiener Gemäldesamlungen. Leipzig 1889.
Na stopu Kounicovy èetby mì uvedl seznam Julián Paz, op. cit., legajo 6531, año 1780, p. 235, Libros
españoles regalados al Príncipe de Kaunitz.
Podávám zde vlastní pøepis dokumentù:
Ilmo Sr.
Señor: Consiguiente á lo que manifestamos a V. E. en 21 de Junio proximo anterior, acerca de la
remesa a Alicante de los dos cajones de Libros rotulados al Sor. Marques de Llano, y de lo que con este
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motivo escrivimos al adminsitrador de aquel puerto Sr. Miguel Zorrilla con arreglo a la orden de V. E. del
9 del mismo mes del Juno, nos ha contestado con fecha de 17 del corriente. Fue el Carromatero Jayme
Torregnosa le habia entreado los dos citados cajones bien acondicionados y que por tanto le habia pagado
el porte de ellos, segun su peso y precio en arroba en que aqui se habia ajustado, como asi mismo los demas
gastos que se habian causado alli hasta ponerlos //en la Nave, importando todo, doscientos Lvn. que hemos
dispuesto se le abonen despachandole carta de pago.
Fué sin embargo de haversele prevenido con arreglo a la orden de V. E. de que emarcare los cajones en
la primera Nave segura que fuere a Trieste, como eran raras las que ván a él desde Alicante havia
aprovechado la oportunidad del Bergantin (Sr. Joseph del cargo del capitan Francisco Rexa, /Retá),
Imperial, que se hizo a la vela el dia 11 de este mes para Genova, desde donde son mui frecuentes la
ocasiones para el de Trieste, y qué asimismo havia escrito con el citado capitan lo conveniente al Tesorero de S. M. Sr. Manuel Diosiniso de Asarta a fin de que los recojiese y embiase con carta del mismo administrador de Alicante Dn Miguel Zorrilla al Consul de Napoles, diciendole reciviere los cajones, y diese
aviso al Sr. Marqués de Llano, Embaxador de S. M. en Viena, a fin de que SE. dispusiere su transporte, de
que ha dado iguales avisos a Genova por el Correo Ordinario.
Todo lo qual nos ha parecido hacer presente a V. E. para que se halle instruido de estar evaquado por
nuestra parte el citado encargo.
Dios que. A V. E. ms. As. Que deseamos. Madrid 20 de julio de 1787
Ixmo. Senor
Julian Lopez de la Torre Ayllon
Exmo. Sor. Conde de Floridablanca.
Dalí list:
Madrid 20 de julio de 1787
Los Directores de Correos
Que ya se han embarcado para Genova los caxones de libros que se envían al sror. Llanos
Dalí list:
Aranjuez, 19 de junio 1787
Dn. Antonio de Sancha remitirá á VSS, dos caxones de libros, que se han de dirixir al sr. Marques de
or
Llano Embaxr del Rey en la corte de Viena, para que los regala al sr . Principe de Kaunicz, Ministro del
Emperador. Luego que VSS. los tengan en su poder procurarán le remitan Al Administrador de Cartagena
ó de Alicante, con encargo de que en la prim.a ocasión de buque seguro que vaya á Trieste los embarque
divididos al Consul de Napoles en aquel puerto; á quien deberá escribir dho Administrador pidiendole los
recoja, y avise al sr. Marques de Llano su llegada, para que disponga sigan su transporte á Viena.
Dios g. de V.
Caxon 1° lleba
Salustio
Diccionario de la Academia
Bibliotheca Arabico Hispana 2 tom.
Biblioteca Griega 1 tom.
Dn. Quijote 2 tom.
Medallas vame??
Bibliotheca Ravisi? De Castro 2 tom.
1 tom. De Mariana
2 tom. De Corosinas:??
Pálomares de escrivir
Ordenanzas de Miras
2°
Luis Vives 6tom
2 tom de Mariana
4 tom. De Coronicas
Sepulveda 4 tom.
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66

67

68
69
70
71
72
73
74

75
76

77

Poema de la Musica
2 ??
2 tom. de Vitruvio
Pumprla, op. cit. Oldøich Kapar pokraèoval pak samostatnì. Viz napø. Las fuentes polacas sobre la
historia de los viajes de descubrimiento en el siglo XVI conservadas en Olomouc. Ibero-Americana
Pragensia, XV, 1981, s. 149. Kapar, Oldøich y Voit, Petr, La literatura sobre el Nuevo Mundo en los
fondos de las bibliotecas de Bohemia y Moravia de los siglos XVI y XVII. Ibero-Americana Pragensia,
XIV, 1980, s. 141153. Zvlátì závaná je knihovna olomouckého kanovníka Jiøího Jindøicha Mairswaldta,
která pøela r.1747 do olomoucké knihovny. Viz Kapar, Oldøich y Polienský, Josef: Los fondos hispánicos en las bibliotecas de Bohemia y Moravia, Ibero-Americana Pragensia, XVII, 1983, s. 227.
Tìmito námìty se zabývali u nás zvlátì Forbelský, Josef: Comenius y América, in: Utopías del Nuevo
Mundo/Utopias of the New World. Actas del Simposio Internacional. Proceedings of the International
Symposium. Praga 810 de junio de 1992, Universidad Carolina, Praga 1993 (ed. Anna Housková a
Martin Procházka), s. 111115 a Polienský, Josef, Comenio y el Mundo Hispano-Americano. IberoAmericana Pragensia, XXVII, 1993, s. 4150.
Nováková, Julie: Un poema español de Elías Rozín de Javorník, exiliado bohemo del siglo XVII. IberoAmericana Pragensia, XXVII, 1993, s. 119121.
García Vega, Blanca: El grabado del libro español. Siglos XV-XVI-XVII. Simancas  Valladolid 1984.
Pumprla, op. cit., è. 18.
inventor et sculpsit, lept, 160 x 108; sign. Vlevo dole (PNP, Karáskova sbírka, IG 7683). (SVKOL),
Pumprla, op. cit., è. 16, titìno v Milánì Ieronimo Bordon, ano 1603, provenience Cartusis Brunensis.
Boutats, Ferdinand (?) (16121661)?; Boutats, Gaspar (1625-95?).
Barcelona 1614, SVKOL, 26.136, Pumprla, op. cit., è. 30.
Obraz pochází ze sb. Beaufort-Spontin (dosud pøipisován Mateovi Cerezovi; olej na plátnì, 199 x 117);
Beèov n. T., (inv. è. BV 966). Viz panìlské umìní 17. a 18. století z èeskoslovenských sbírek. Støedoèeská galerie, Praha listopad 1989  únor 1990. Kniha je ve VKOL, II 18.066, Pumprla, op. cit. è. 14.
tìpánek, Pavel: Os Silva Tarouca e Josef Mánes. Ibero-Americana Pragensia XXXI, 1997, s. 159176.
Bedøich Silva Tarouca (18161881). Hlas, 2001, è. 8, s. 1415; tý, Pozapomenutý dopis o dìjinách
umìní z Florencie. Bulletin UHS, 13, 2001, è. 1, s. 910. Pokud bychom rozíøili moravské kontakty i
na panìlské zámoøí, pak je nutno se zmínit o P. Dominiku Bilimkovi z Nového Jièína, od r. 1884
konservátorovi mexického Národního muzea. Viz Jurok, Jiøí: Dominik Bilimek: Un capítulo desconocido de las relaciones culturales checo-mexicanas. Ibero-Americana Pragensia, XXIII, 1989, s. 195-204.
J. Oveèka pøeloil a vydal v letech 19401947 spisy sv. Jana z Køíe Výstup na horu Karmel, Temná noc,
Duchovní píseò, Plamen lásky havý. Viz Chabás, op. cit. s. 464. Mystiku jezuitskou ovem odliuje od
karmelitánské sv. Jana z Køíe a sv. Terezie z Avily pøedevím jistá støízlivost.
Mj. habilitaèní pøednáka panìlské základy olomoucké univerzity pøednesená dne 7. 2. 2001. Dlouhodobì pøedstavuje tato linie v hledání Moravy panìlské ji pomìrnì soudrnou øadu  viz napø. panìltí
umìlci Paøíské koly v Praze a v Brnì 1946 (Los artistas espanoles de la Escuela de París en Praga y en
Brno en 1946). 52. Bulletin Moravské galerie v Brnì (Brno), 1996, s. 224226; Solidart 2000
v Olomouci. 52. Bulletin Moravské galerie v Brnì (Brno), 1996, s. 244245; El arquitecto Juan
Español. Archivo Español de Arte (Madrid) 1997, è. 277, s. 9697; Paøítí panìlé v Ostravì. Ateliér,
1997, n 10, s. 7; Kresba Mariana Salvadora Maelly v Moravské galerii. 54. Bulletin Moravské galerie,
1998, s. 3334; panìlské základy olomoucké univerzity I. Støední Evropa, 1997, è. 68, bøezen, s. 89
101; II. èást, è. 69, duben, s. 87-97; Oscar Domínguez. Muzeum umìní, Olomouc, 25. 11. 1997  11. 1.
1998, katalog, 75 s. il.; panìlský pøíspìvek olomoucké univerzitì. Historická Olomouc. XI. Sborník
pøíspìvkù. Olomouc 1998, s. 45-64; panìlská grafika a ilustrovaná kniha 16. 19. stol. z èeských
sbírek. Obras gráficas y libros ilustrados de los siglos XVIXIX en colecciones checas. Velvyslanectví
panìlska, Památník národního písemnictví, Královská kanonie premonstrátù v Praze na Strahovì,
Praha, 26. ledna  15. bøezna 1998; 32 s. il. (s významným podílem moravských sbírek); panìlská
majolika ve sbírce Moravské galerie. Bulletin Moravské galerie, 1999, è. 55, s. 1722, il.; Martyrologium
z Gerony a jeho podivuhodná cesta z Èech do Katalánska pøes Moravu. Vlastivìdný vìstník Moravský,
51, 1999, è. 1, s. 94-95; Morava a Iberský poloostrov  vztahy Moravy ke panìlsku a Portugalsku
v letech 14001550, in: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 14001550. Olomouc 2002, s. 4953.
Na vysvìtlenou, proè se tímto námìtem zabývám, bych chtìl pøipomenout své výstavy Lékaøství ve
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výtvarném umìní. Støedoèeská galerie. Praha 9. IX.1987 a 30. VII.1987, a Umìlecká díla ze sbírek
Fakulty veobecného lékaøství Univerzity Karlovy. Palác kultury, Praha, únor 1988. Katalog, 36 s., il.);
Lékaøství ve výtvarném umìní. Kvìty, 1987, è. 5, s. 5861, il.; ; a dílèí studie Lékaøství ve výtvarném
umìní. Výtvarná kultura, 1988, è. 3, s. 4952, Lékaøství v èeském moderním umìní. Výtvarná kultura,
1982, è. 5, s. supl. 1315, il.; Lékaøství a umìní. Vìda a ivot (Brno) 1988, è. 8, s. 564567, il.; Lékaøství
v souèasném èeském umìní. Výtvarná kultura, 1989, è. 2, s. 5661; Dílo mìsíce è. 67. Gherard Thomas.
U Lékaøe. Støedoèeská galerie. Praha, leden 1985. Tato øada výstav a studií mìla mít pokraèování
v tematice Umìní a alchymie. Protoe pak dolo k jinému vývoji (a nakonec i k zániku galerie, ze které
jsem jetì pøedtím odeel), k druhé èásti ji nedolo.
Pojsl, Miroslav  Hyhlík,Vladimír: Olomouc oèima staletí. Olomouc 1992, s. 60.
Atlas svìtových dìjin. Uspoø. Geoffrey Parker. Praha 1999, s. 6263.
Gecse, G.  Horváth, H.: Malý lexikon Bible. Bratislava 1990, ad vocem.
Duplace, Jean a kol.: Slovník biblické teologie. Roma 1991, s. 236.
Bogun, Werner  Straet, Norbert: Lexikon ezoteriky. Od astrologie k zenu. Praha 2001, s. 133.
Krátká radda, kterak by se zprostý èlovìk a chudí lidé v èasu morové rány zachovati mìli y také kdyby
nìkdo z nich tou nemocý od Pána Boha navtíven byl /jakby sobì patnými a takmìø vudy se nacházejícími prostøedky pomocy mohl. Kterau nìkdy vydal EZECHIEL BAUTSCHNER, julio-montanus Filozoffie a umìní lékaøského doktor, jen v Bohu odpoèívající cýsaøovny Marye, krále panyelského dcery,
tehdá byl Lékaøem. Za nyní k uitku obecnímu a chudému lidu znovu jest vydaná a vytitìná. Cum
Licenti dinariji, V Holomaucy, u Jana Josef Kyliána, Léta Pánì 1680. První nìmecké vydání se podle
laskavého sdìlení Mgr. K. Handlové nedochovalo.
Pokud jde o tiskaøe a nakladatele, je nám známo, e vdova po tiskaøovi V. J. Ettelovi Anna Albìta
Ettelová (nazývaná té Ertlová) uzavøela sòatek roku 1673 s tiskaøem Janem Josefem Kyliánem (1673
1703), v jeho majetku byla tiskárna a do roku 1703. Pokusy Jana Josefa Kyliána o obnovení výsad,
daných tiskárnì Mikuláe Hradeckého z Krunova a jeho dìdicù, byly marné. Reskriptem z 12. prosince
1690 je císaø Leopold I. odmítl. Zvítìzila tak mylenka nezbytnosti vlastní stálé knihtiskárny pro sídelní
moravské mìsto  Brno, kde získal monost tisku F. I. Sinapi. Mezi tisky vzelé z dílny Jana Josefa
Kyliána nacházíme velké mnoství náboenské literatury, ale jsou zde i spisy o tìpování, rybníkáøství
apod. Jan Josef Kylián vedl svoji tiskárnu v Olomouci do roku 1703 a poèátkem roku 1704 ji podstoupil
svému zeti Ignáci Rosenburgovi, praskému obchodníku s umìleckými pøedmìty. Ex: Hynková, Aneta:
Pìtisté výroèí knihtisku v Olomouci. Poèátky v dìjinách knihtisku. 8. roèník odborné konference (20. 
21. øíjna 1999), Problematika historických a vzácných kniních fondù Èech, Moravy a Slezska.
Jedna z tìchto verzí se zachovala na naem území. Viz tìpánek, Pavel: Portrét infantky Marie z dílny
Velázquezovy. Umìní XXVI, 1978, è. 4, s. 370-372
Krátká radda, op. cit.: 8.
Ibid.: 14.
Dnes se tento termín pøipomíná jen výjimeènì, dává se pøednost následujícímu, Petasites. Podel definice
slovníku panìlské Akademie (RAE), ad vocem, Planta de la familia de las compuestas. Úsase en medicina.
Petasites hybridus, Trvalá bylina ukonèená hlízovito zhrublým podzemním koøenem; na jaøe vytváøí
charakteristické kvìty, pozdìji listy. Roste na stinných vlhkých místech. Pøedmìtem sbìru je prakticky
celá rostlina. Obsahuje zejména petasin. V èase morových nákaz se výkaly listy, dnes se pouívá jen
v homeopatii. Lidový název koòské kopyto, lopuice?
panìlsky pie nebo uña de caballo, rostoucí na vlhkých jílových pùdách, pouívají se zejména listy,
obsahující elezo a prchavé oleje. Pouívá se proti dýchacím a astmatickým potíím,  viz http://
www.midoctoronline.com/vade/PieCaballo.htm, 2002. Je také uvádìn Mattioliho Herbáøem aneb Bylináøem. Název koòské kopyto se ovem pouívá pro tøi rùzné byliny  veliké, obecné a druhé.
Krátká radda, op. cit.: 15.
Scorzonera hispanica L., z radu Asteraceae, panìlsky escorzonera hispanica, jinak té escorcionera,
escurzo, yerba viperina, salsifí negro, chirimana, tetas de vaca. Katalánsky escurconera. Konzumuje se
zejména koøen, který nahrazuje nìkdy kávu.Má purgativní vlastnosti, bohatý na karbohydráty. Ve
panìlsku se povauje té za protilék proti zvíøecím jedùm, z èeho je odvozeno i jméno, tj. tráva proti
escuerzo  ropucha, v katalántinì té zmije viz http://www.vivirnatural.com/alim/escorzon.thm, 2002.
Slovník panìlské akademie, Diccionairo de la lengua española de la Real Academia, se zmiòuje o tom,
e slovo pochází z latinského èerný koøen, pro svou èernou vnìjkovou barvu. (Del it. scorzonera.) f.
Hierba de la familia de las compuestas, con tallo de seis a ocho decímetros, erguido, ramoso y terminado
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en pedúnculos desnudos; hojas abrazadoras, onduladas, algo vellosas en la base; flores amarillas, y raíz
gruesa, carnosa, de corteza negra que cocida se usa como diurético y como alimento.) V italtinì znamená
scorza koøen a nera èerný; scorzonera je èerný had podobný koøenu. Avak jak je doloeno z Mattioliho
herbáøe Epistolarium mediicinalium libri quinque, 1561, je pøednostní první interpretace. Scorzonera je
bohatá na vitamin C, vápník a fosfor. Technické detaily viz James M. Stephens, Corzonera hispanica L.,
Fact Sheet HS-664, University of Florida. http:// edis.ifas.ufl.edu/BODY_MV131, 2002.
tìpánek, Pavel: panìlský dvùr. Uèednická léta Rudolfa II. Antique, 1997, è. 2, s. 4243.
Válka, Zbynìk: Olomouc a Prusové. 1758. Hrdá pevnost Marie Terezie. Olomouc 2001, s. 15.
Carta de treynta de Otubre de Paris embiada a un cavallero desta ciudad, dándole cuenta de lo sucedido en
el Imperio en Flandes, Olanda, Irlanda, Boemia, Islas Tereras, Vaymezetes, Olmizo, suecos y portugueses.
En Barcelona, por Gabriel Nogues, 1642, en la calle santo Domingo, nestr. leták, Biblioteca Nacional de
Lisboa, Lisabon, RES 3960 P.
Noticia das operacoes que os dous exercitos austriaco, e prussiano, tem feito na Moravia, Gloriosos
successo. Cum que o 1° tem triumfado do 2°, fazendo que eeste levantasse o sitio que tinha posto a Praça
de Olmutz. Lisboa (Lisabon), bez data, HG 14991/30, 7 stran textu. Portugalský zájem o Moravu je
pochopitelný, nebo pozdìjí markýz Pombal, vemocný vládce Portugalska, si vzal za enu dceru
generála Dauna.
Tento text vychází v nìkterých bodech ze stati pøednesené na konferenci Historická Olomouc XI.,
konané dne 2. X. 1996 na Filozofické fakultì Univerzity Palackého v Olomouci, ale zamìøuje ji na
literaturu a doplòuje ji ho novými reáliemi.

RECEPTION OF THE SPANISH LITERATURE, CULTURE AND LANGUAGE
IN MORAVIA
Summary
This paper is concentrated on three themes which demonstrate the penetration of the
Spanish culture, literature and language in the Moravian backround. As introduction is treated
the historical context, the situation in the XVIth century which serves as the point of departure,
when, thanks to the expansion of the Spanish power and the religious effort of the Catholic
Reformation (Contrerreform), specially of the Spanish jesuits who were the authentic founders
of the actual University of Olomouc, the Spanish element was consolidated for a time in
Moravia. After, may be mentionated the Cardenal Francis of Dietrichstein (Ditristan), half
Spanish (his mother was Spanish), who, in almost the same time, but slightly posterior mantained as secretary the Spanish poet Alonso de Salinas; the Cardenal was the first documented
reader of Don Quijote, yet in 1605 (the Valencian edition). Till today, there are some Spanish
authors and titles in the Scientific Library of the State in Olomouc: Amadís de Gaula, Cervantes,
Mateo Alemán, Quevedo, between the most importants. At the same time is recorded the use
of Spanish technical terms in Olomouc, in a book in which is explained what medical plants
should be used against the pestilence, published in Czech in Olomouc the year 1680, when the
Spanish influence upon the Czech countries weakened. Amd before finish is supplied a view
from the Iberian Peninsula to demonstrate that the war occurences around Olomouc in the
XVIII. century was very closely observed here, and is documented what was the Spanish and
Portuguese name for the ancient Moravian capital  Olmutz, Olmuz, Olmizo.
Translation © Pavel tìpánek, 2004
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PROBLEMATIKA VÝZKUMU NÌMECKÉ LITERATURY Z MORAVY
INGEBORG FIALOVÁ
Literární dìjepisectví je tu i onde od dob Herdrových, Arndtových, Jahnových, Grimmových, od dob Jungmannových vìrno glotocentrickému principu, který praví, e objektem zkoumání národní literární historie jsou díla psaná v národním jazyce, e tedy  jinými slovy 
èeským spisovatelem je èlovìk píící èesky a nìmeckým zase èlovìk píící nìmecky. Tento
jednoduchý a proto tak snadno pouitelný a zdánlivì nepochybný princip formuloval pro
èeskou literaturu, jak je známo, Josef Jungmann 1806 ve stati O jazyku èeském v Hlasateli
èeském, pouiv pøitom mnoha citátù z Friedricha Ludwiga Jahna (v Nìmìcku populárního jako
Turnvater Jahn, jeden z otcù nìmeckého romantického nacionalismu.) Stejnì známo je 
anebo snad zaèíná být  e právì literatura z Moravy, Slezska a Èech odhaluje glotocentrický
princip jako nedokonalý, neschopný postihnout písemnictví tohoto prostoru v celé jeho íøi,
v posledku jako ideologický konstrukt poplatný dobì svého vzniku: Nebo jak uplatnit glotocentrický princip na území, na nìm ode dávna existovaly vedle sebe pøinejmením dvì literatury ve dvou národních idiomech, nìmeckém a èeském?
Èeské literární dìjepisectví øeí dodnes mnohá dilemata vzniklá z pouití glotocentrického
principu  øeknìme  velkoryse: Ke korpusu èeské národní literatury bývají samozøejmì poèítána støedovìká díla napsaná latinsky (kdo by pochyboval o tom, e Kosmova kronika patøí
k dìjinám èeské literatury?), støedovìká ale i novovìká díla napsaná nìmecky  texty královských kanceláøí, mìanské kroniky, Jungmann, Dobrovský, Palacký, Karel Klostermann. Ke
korpusu èeské literatury se jistì poèítají i texty psané nìmecky pro soukromou èi profesní
potøebu, Máchovy deníky, korespondence B. Nìmcové, Nerudovy a Svátkovy èlánky pro
praské nìmecké noviny a zøejmì jetì i nìmecky psané básnì Jakuba Demla, sbírka Solitudo
(1934) a báseò Ballade vom Tode eines unbekannten Soldaten (1938). Ideologicky selektující
èeské literární dìjepisectví doby reálného socialismu mìlo jetì lehkou úlohu: ákùm vysvìtlilo, e Kosmas je èeský autor, protoe se v jeho kronice mluví o èeských dìjinách a kromì toho
jsou v ní zøetelné protinìmecké tendence, e otcové zakladatelé a buditelé proto uívali ve
svých stìejních dílech nìmèiny, aby oslovili a na pravou víru obrátili vìtí publikum, a e
jakmile vytvoøili idiom schopný unést i sloité vìdecké a estetické informace, moderní èetinu,
ji se od ní neodvrátili. Jakub Deml byl vykrtnut z literárních dìjin, stejnì samozøejmì jako
mnozí èetí emigranti opustiví zemi po roce 1948 a 1968, kteøí ve své hostitelské zemi zaèali psát
nìmecky (èi francouzsky, èi anglicky): Ludvík Akenazy, Pavel Tigrid, Milan Kundera, Ota Filip,
Jiøí Grua, Jiøí Morava, Helena Eschbacher-Sinecká, Alena Wágnerová, Libue Moníková a mnozí dalí.
Co s nimi ale dìlat dnes, kdy mylenka o zrádcích národa u není tak populární a snadno
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uplatnitelná? A co na druhé stranì dìlat s Nìmci, kteøí svá díla svázali s èeskou zemí, s èeskou
historií, kteøí byli pyní na to, e jsou Böhmer oder Mährer, kteøí byli zapálenými zemskými
patrioty: Bernard Bolzano, Adalbert Stifter, Marie von Ebner Eschenbach, Uffo Horn, Alfred
Meißner, Karl Egon Ebert, Moritz Hartmann, Josef Mühlberger, Johannes Urzidil atd. Co dìlat
s celou kálou praských nìmeckých autorù, dnení turistickou chloubou této zemì? Je mono
je oznaèit za èeské spisovatele, kdy psali nìmecky  a duí byli idé? Na druhé stranì: není
koda pøenechat tuto velkou literaturu bez odporu literární historiografii rakouské èi nìmecké?
Neochudíme tím dìjiny èeské literatury, zvlátì kdy víme, èi tuíme, e pratí nìmeètí autoøi
v mnohém ovlivnili literaturu èeskou, byli s ní svázáni mnohými vazbami?
A co dokonce dìlat s Nìmci, kteøí z nièeho nic zaèali psát èesky? Praský a freiburský
bohemista Antonín Mìan (který u dlouhá léta podobnými výèty chyb a omylù, jako byl
tento, provokuje glotocentriky z poklidného registrování textù v národním jazyce) uvádí kuriozní, ale pøesto populární pøípad Eduarda Rüffera z Luice, který ve svém mládí psal nìmecky
nìmecké patriotické romány, eposy a dramata, který ale od roku 1864 il v Praze a publikoval u
jen èesky, romány, které mìly velkou ètenáøskou oblibu: román Ze zápiskù zemøelého, klíèový
román Zrádce národa (o Karlu Sabinovi), operní libreta pro Karla ebora, Blanka, Nevìsta
husitská atd. Ludvík Václavek zase objevil pro nìmeckou (anebo snad i pro èeskou?) literární
historiografii Wincy Schwarze, rodáka ze ternberka (1902), který jetì na olomoucké obchodní
akademii nebyl schopen nauèit se poøádnì èesky, na konci 20. let se ale v Praze pohyboval u
uprostøed èeských umìleckých a kulturních kruhù a po okupaci Èeskoslovenska posiloval
èeské národní vìdomí vydáváním velkých antologií Vìèné Èechy, Mìsto vidím veliké, Ohlasy
z Èech, Ta krásná zemì, Oèima lásky. Václavek nazývá Nìmce Schwarze dokonce iniciátorem
nové vlny èeského národního obrození1 . Bývají Rüffer a Schwarz uvádìni ve slovnících
èeské literatury  aèkoli byli Nìmci?
Antonín Mìan v závìru svého olomouckého pøíspìvku o svízelích glotocentrického
principu tvrdí, e Jungmannova teze ztratila své oprávnìní: není potøeba pro ni lkát, øíká
Mìan,2 leè èím ji nahradit?
Náhradou by mohl být teritoriální princip zpracování dìjin literatury (a dìjin kultury vùbec).
Ten vychází ze základní (snad revoluèní, pøinejmením ale nezvyklé) teze, e literatura není jen,
anebo primárnì jazykový útvar, e národní jazyk, ve kterém je to èi ono dílo napsáno, je jen
víceménì náhodným nástrojem, èi nosièem obsahových, ideových, estetických informací a
literární dílo e je pøedevím ideologickým, duchovnì-historickým fenoménem. Bývalé zemì
koruny èeské se pak zdají být ideálním regionem pro uplatnìní teritoriálního principu, nebo její
obyvatelé definovali svou identitu  a hluboko do 19. století (a nìkteøí i poté)  pøedevím
spoleèným prostorem, který mìli kolem sebe, se kterým se cítili být racionálnì i emocionálnì
svázáni. V souèasných (i starích studiích ze 20., 30. let) se mluví o historicky srostlém prostoru/historisch zusammengewachsener Raum, v nìm Èei, Nìmci a idé spoleènì proili èi
protrpìli tuté historii, mluví se o Erinnerungsgemeinschaft  spoleènosti, její vzájemné
vazby spoèívají na spoleèných vzpomínkách, mluví se o vzájemnosti, vzájemném prolínání,
polyfonii, mnohojazyènosti a mnohovrstevnatosti, o obohacující sousedské konkurenci, upozoròuje se na vysoký stupeò národnostního promísení obyvatelstva (jako prominentní pøíklady bývají jmenováni: Boena Nìmcová, Josef Mühleberger, Johannes Urzidil, dokonce Konrad
Henlein), upozoròuje se na propustné a velmi vágní hranice mezi jednotlivými etniky/národy
uvnitø zemí koruny èeské a stále znovu se opakuje výtka vùèi glotocentrickému zpùsobu
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výkladu dìjin: Tu i onde dáváme pøednost ucelené kontinuitì národních kultur, trháme plánovitì od sebe, co kdysi spoleènì pùsobilo v jednom a tomté prostoru a snadno zapomínáme na
tendence a texty, které padají mezi vechny kategoriální idle. Nemùe být pøece správné okleovat dìjiny literatury èeských zemí tím, e se vdy vytrhne jen jedna skupina textù v jednom
národním jazyce, kdy pøece kompletní obraz mùe dát jen sledování vech tøí literatur najednou, Nìmcù, idù a Èechù.3
Je typické a zákonité, e zastánci teritoriálního principu se rekrutují z oblastí cizojazyèných
filologií, nìmeètí bohemisté, èetí germanisté: Pro nìmeckého germanistu je samozøejmì snazí
interpretovat dílo Franze Kafky hermeneuticky a nestarat se o jeho pøíli sloitý praský, tedy
èesko-nìmecko-idovský kontext, pro èeského bohemistu je zase snazí vydat slovník èi antologii jen èesky píících autorù své oblasti a nepátrat po dávno zapomenutých textech nìmeckých.4
Zdá se tedy, e snaha o pojetí dìjin literatury z hlediska nadnárodního, teritoriálního, regionálního má své oprávnìní, je zásluná a spoleèensky pøínosná, povede nutnì k internacionálním
a interdisciplinárním spojením ve výzkumu a v posledku pak ke kýenému cíli: k sepsání jediných
dìjin literatury vech dvou èi tøí jazykových skupin, dìjin literatury, které ovem do velké míry
budou také  budou spíe  veobecnými dìjinami kultury, mylení, umìní dané oblasti, dìjinami
spoleèensko-ideového podhoubí této literatury  podle základní (ji citované) teze teritoriálního principu, e literatura je spoleèenským, ideologickým, duchovnì-historickým fenoménem.
Aè zní toto zadání lákavì, má tento zpùsob výzkumu literatury samozøejmì také svá úskalí:
Odhlédneme-li od èistì pragmatických pøekáek, e toti takový výzkum je dlouholetým úkolem
pro veliký tým odborníkù ze vech humanitních oborù, kteøí se vdy orientují i v sousedních
disciplínách a navíc rozumìjí èesky i nìmecky a moná i jiddi a hebrejsky, pro tým, který dnes
nikdo nezaplatí, nebo jeho spoleèenská pøínosnost pøece jen nejde tak daleko jako vývoj jetì
meních mobilních telefonù, jetì ploích televizních obrazovek a jetì dùkladnìjích bìlících
prostøedkù. Odhlédneme-li i od interních obav literárních historikù, e cíleným zkoumáním
literárního podhoubí se nebezpeènì pøiblíí metodám obecné historiografie a definicí literárního díla jako primárnì sociálního artefaktu zase vìdám sociologickým a moná tak ztratí nárok být
výluèným vìdeckým oborem s vlastními metodami a vlastním objektem zkoumání, a budeme-li
nakonec povaovat základní otázku, zda toti byla proklamovaná vzájemnost, provázanost Èechù, Nìmcù a idù natolik silným pojítkem, aby se skuteènì projevila i v literatuøe, za otevøenou,
ve smyslu vak uvidíme, zbývají jetì  dvì malièkosti  odolat tlakùm glotocentrického zpùsobu vnímání literatury a vyrovnat se s tradicemi této  jen zdánlivì nové  výzkumné linie.
Tradice teritoriálního výzkumu literatury jsou toti na nìmecké stranì v zemích koruny
èeské ponìkud problematické, nebo mají jistý vztah, èi aspoò jistou podobnost s neslavnì
proslulým výzkumem nìmecké literatury podle kmenù a krajin. Zakladateli a koryfeji tohoto
výzkumu úzce vázaného na tehdy, na pøelomu 19. a 20. století, vzniknuví novou vìdeckou
disciplínu Volkskunde/vlastivìdu byli germanisté, profesoøi praské nìmecké univerzity, Adolf
Hauffen, August Sauer a pøedevím Josef Nadler, který pùvodnì apolitický koncept (navazující mj. na humanistické tradice výzkumu literatury) obohatil (arci a ve 30. letech, a ve
4. vydání svého spisu Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften) o rasistické a antisemitské prvky a tím tuto výzkumnou linii dùkladnì zdiskreditoval a do dneních
dnù. S touto tradicí se tedy regionální výzkum musí vypoøádat  a u tak, e jednoznaènì
zvýrazní svou jinakost (je-li to moné), nebo tak, e dùkladnì prozkoumá tuto linii, oddìlí zrno
od plev, pouitelné pouije, nepouitelné zahodí.
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Odolat náporu literárního dìjepisectví øídícího se glotocentrickým principem je moná jetì
tìí, nebo to se per definitionem zabývá národní literaturou, tudí prestiním objektem, nezøídka vývozním artiklem (vzpomeòme jen èeského výstavního stánku na svìtové výstavì
v Hannoveru). To ho také nutí interpretovat pokud mono vechna díla národní literatury
jako díla vysoké kvality, jako svìtovou literaturu, to ho nutí vytváøet hodnotící a hodnotové
(tudí  a chceme, èi nechceme  ideologické) kánony a zjednoduující schémata literárních
dìjin. Vechny pokusy naruit takový kánon èi schéma poukazem na jinou literaturu ne tu,
která zapadá do vládnoucí ideologie dìjin literatury je nutno vytìsnit, takovou literaturu je
nutno vykázat na samý okraj èi na samé dno literární tvorby. Proto bývá literatura regionù tak
èasto odkazována do tìsného sousedství triviální literatury, mahem bývají vere neznámých
regionálních autorù oznaèovány za spotøební poezii/Gebrauchslyrik, dramata za pouhé lidové
høíèky/Volksstücke, romány za Heimatromane (co v èesko-nìmecké literární tradici mj. ihned
implikuje dalí  ideologicky velmi pochybné  èleny této øady: Grenzlandromane a Blut- und
Boden-Dichtung), literatuøe regionu bývají  jen proto, e není literaturou centra, centrálního
kánonu  pøivìovány atributy provinèní, lidový, folkloristický, zajímavý z entografického
hlediska atd. To platí pro nìmeckou literaturu z Moravy z hlediska Berlína èi Vídnì, to platí
zøejmì i pro èeskou literaturu z Moravy z hlediska Prahy.
Má-li region (který u ze sémantického hlediska není centrem) to tìstí vlastnit velkého
autora a velké literární dílo, dostane tento/toto okamitì nálepku pøerostl hranice regionu a
bývá ihned nárokován vyí posesivní kategorií: Klasický pøíklad z nìmecké moravské literatury: Marie Ebner von Eschenbach, velká realistka konce 19. století. Kdo by se odváil brát ji
Rakuanùm jako jejich autorku, která jen tak obèas zajela do svého roditì v moravských
Zdislavicích. Moná jsou takové klasické pøípady i v èeské moravské literatuøe: Frantiek
Palacký, Petr Bezruè, Jan Skácel? Vlastnì bychom jako literární dìjepisci, a tudí i popularizátoøi
svého regionu mìli být vdìèni za kadé takové povýení svého autora do vyích posesivních sfér, mìli bychom být vdìèni za to, e Marie von Ebner Eschenbach, Ferdinand von Saar,
Jakob Julius David figurují v dìjinách rakouského realismu, mikulovský rodák Josef von Sonnenfels e je povaován za nejvìtího rakouského osvícence, rodák z Popic u Znojma Charles
Sealsfield za velkého autora rakouského biedermeieru, mikulovský Eduard Kulke e bývá jmenován v øadì autorù (nìmeckých i rakouských) píících o ivotì v idovkých ghetech pøed
emancipací, olomoucký Franz Spunda e bývá zaøazován do øady autorù zabývajících se na
zaèátku 20. století okultismem a mysticismem, moravské expresionisty Ernsta Sommera, Hermanna Ungara, Ludwiga Windera, Hugo Sonnenscheina e pøivinula do svého náruèí praská
nìmecká literatura, mìli bychom být vdìèni za to, e u autorù, jako jsou Erica Pedretti, Peter
Härtling, Robert Musil vùbec  obèas  bývají zmiòovány jejich moravské koøeny èi stopy, by
tøeba jen jako folkloristická a biografická anekdota.
Jene: se pak z dìl takto zachránìných autorù vytrácejí kontexty, z literárních dìjin regionu celistvost, vznikají bílá místa, ideologické propasti, nastávají ony zmínìné pády pod stùl èi
mezi idle.
Propracovat se k teritoriálním dìjinám literatury není jednoduché  znamená to mj. také
zbavit se propastí, mýtù a tabuizovaných zón, které nosíme v hlavì  ale proè to nezkusit?
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Ludvík Václavek: Vincy Schwarz zwischen der deutschen und der tschechischen Literatur. In: Deutschböhmische Literatur. Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur, Band 4. Univerzita Palackého, Olomouc, 2001. s. 355.
Antonín Mìan: Deutsch schreibende Tschechen: deutsche oder tschechische Schriftsteller? In: tamté,
s. 115.
Peter Demetz, op. cit., in: Andrea Hohmeyer: Böhmischen Volkes Weisen. Die Darstellung der deutschsprachigen Dichtung in den böhmsichen Ländern der Jahre 1895 bis 1945. Erträge Böhmisch-Mährischer Forschungen Bd. 4, LIT Verlag, Münster/Hamburg/London, 2002, s. 439.
Zastánci teritoriálního principu pocházejí ovem také  co je znovu typické  z oblastí, které nejsou
primárnì svázány s jazykem: Tak pod zátitou mnichovského Collegia Carolina vyla u v 70. letech
výzmamná historická práce Biografický lexikon k dìjinám èeských zemí/Biographisches Lexikon zur
Geschichte der böhmischen Länder, 1979, v nìm jsou zpracovány biografie Èechù, Nìmcù i idù, v roce
1993 pak vyel v øadì Collegia Carolina Deutsche Geschichte im Osten Europas významný svazek
Freidricha Prinze o Èechách a Moravì. I historické práce Ferdinanda Seibta postupují teritoriálnì atd.

DIE PROBLEMATIK DER ERFORSCHUNG DER DEUTSCHEN LITERATUR
AUS MÄHREN
Zusammenfassung
Seit gut 200 Jahren wird in literaturgeschichtlichen Darstellungen die glottozentrische Strategie benutzt (die die Literatur eines geschlossenen nationalen Sprachraumes zu ihrem Forschungsobjekt macht). Der böhmisch-mährische Bereich, in dem setit eh und jeh zwei nationale
Kulturen und Literaturen nebeneinader koexistierten (die tschechische und die deutsche) stellt
für diese Strategie einen Stolperstein dar, und scheint dagegen ein idealer Raum für die Anwendung der wiederbelebten territorialen Erforschung der Literaturgeschichte zu sein. Seit Jahrhunderten war die Zugehörigkeit zu diesem historischen Territorium das stärkste Identifikationskriterium ihrer Bewohner über nationale Sprach- und Kulturgrenzen hinweg, die Feststellung,
daß die Kenntnis bloß der einen Literatur aus Böhmen ohne die Kenntnis der anderen eine
unvollständige ist, ist eine Binsenwahrhetit.
Der Beitrag erwägt die Vor- und Nachteile beider literaturgeschichtlichen Strategien und
plädiert schließlich für die territoriale Erforschung der Literatur aus Böhmen und Mähren.
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MORAVICA 1  2004

MORAVSKÝ PODÍL NA NÌMECKÉ LITERATUØE
V GHETTU TEREZÍN
LUDVÍK E. VÁCLAVEK
Ve svých pohledech na nìmecky psanou literaturu vzniklou mezi léty 19411945 v ghettu
Terezínì jsem tuto literaturu oznaèoval jako poslední fázi èi spíe poslední výkøik praské
nìmecké literatury.1 Jádro terezínských autorù sem bylo pøesunuto z Prahy, kde vyrùstalo a
myslelo v atmosféøe poslední praské nìmecké generace. Pod pojmem praská nìmecká literatura jsem samozøejmì myslel  jak je to od roku 1963 a 1965 bìné  onu literaturu, je se
koncentrovala v Praze a její vznik a substanci rùznì vykládali Pavel Eisner, Eduard Goldstücker, Johannes Urzidil èi Claudio Magris.2 Tento pojem zahrnuje autory spjaté nejen svým pùvodem, nýbr i mentalitou, i kdy pøicházeli do Prahy z jiného kulturního prostøedí Èech a Moravy.
Vèlenili se do praského svìta a obohatili jej.
Dnes  ani bych chtìl cokoliv popøít na hodnotách a specifiènosti tohoto irokého pojmu
praská nìmecká literatura  poukazuji na to, e bychom si mìli vimnout moravského pøínosu tomuto fenomenu. Ponechám stranou tento pøínos praské literatuøe v dobì její akmé  tedy
na koci 19. a v první polovinì 20. století  a poukái jen na jeho úlohu na neastném jevu
terezínském.
Je tu Peter Kien (19191944)  sice narozen ve Varnsdorfu, ale il od roku 1930 v Brnì, které
ho formovalo. Jeho rané dílo vznikalo zde a v jeho letovisku v Bzenci. 1936 vak odeel do
Prahy na umìlecké studie a zaèlenil se do praského svìta. V Terezínì vzniklo jeho libreto
Ullmannovy opery Císaø Atlantidy, nejvýznamnìjí dílo terezínského ghetta. A také básnický
cyklus Mor.
Ilse Weberová (19031944) z Vítkovic zaèínala v nìmeckém vysílání ostravského rozhlasu
pøeklady èeských lidových písní do nìmèiny a programy pro dìti. Poslední léta pøed internací
proila v Praze. Její básnì a písnì kolovaly v opisech a pøedstavovaly jakýsi terezínský folklór. Hodnotím ji jako quasi pøírodní talent, vyuívající odkazu lidové písnì. Avak Hanu
Weber, její syn, který pøeil dobu holocastu v exilu ve védsku, mne informoval, e existuje
interpretace jiná, která její dílo oceòuje výe a vidí je jako sloitìjí a vyspìlejí.
Vlastimil Artur Polák (19141990) z Olomouce vtìlil do svých básní, shrnutých v cyklu
Mìsto èerných bran, záitek okupace a persekuce v dobì protektorátu i atmosféru internace
v Hagiboru a v Terezínì.
Zábøeská rodaèka Gertrud Groagová (18891979) proila v Terezínì dva roky spolu se
svou rodinou. Její zde vzniklé básnì vycházely pak po válce v Izraeli.
Terezínem proel i Ludvík Karpe (18861942), první pøekladatel Nerudových Balad a ro-
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mancí v úplnosti a pilný pøispìvatel brnìnských Lidových novin, pro které psal satirické verované komentáøe Rozhlásky.
Ponechme nyní stranou Terezín a podívejme se na postavení a osud èeskonìmecké literatury vùbec. Arne Novák se dopustil kardinální chyby v hodnocení èeskonìmecké literatury,
kdy se vyjádøil, e Nìmci nemají centrum v naí zemi.3 Mìli takové centrum, a to v Praze, a u
dávno. Pøed rokem 1848 tu vycházel èasopis Ost und West, koncentrující úsilí nìmeckých
autorù v duchu teritoriálního vlastenectví, kolem roku 1900 a pozdìji tu existovala ona známá
silná generace (Rilke, Salus, Kafka, Meyrink, Werfel, Kisch aj.) a také v mladé ÈSR pùsobili
významní nìmeètí autoøi (Pick, Fuchs, Weiskopf, Perutz aj.). A nelo jen o zrozence praského
trojího ghetta podle Goldstückera èi praského genia loci dle Rippelina èi Magrise nebo
zjevných i tajuplných sil ètyø etnických celkù dle Urzidila. Mnozí pøicházeli zvenèí  napø. Uffo
Horn a Siegfried Kapper v 19. století, Ludwig Winder, Ernst Sommer, Ernst Weiß aj. pozdìji.
Praha se arci nestala duchovním centrem vekerého nìmeckého èi nìmeckorakouského obyvatelstva naich zemí. Regiony, kterým se postupnì po první svìtové válce zaèalo øíkat sudetské, vedly svùj èasto velmi separovaný ivot  Liberec, Karlovy Vary, umava, Høebeèsko.
Avak i tam se parciálnì projevovalo výrazné pragostøedné usilování, tak v pøípadì dvou
trutnovských rodákù: Uffo Horna, jen byl oznaèován jako Czech, èi Josefa Mühlbergera,
který se pokouel dosáhnout sblíení Èechù a Nìmcù mimo jiné vydáváním èasopisu Witiko
v Praze.
Za komunismu byla u nás uznávána (nikoliv iroce popularizována) nìmecká literatura
klasická a hlavnì socialistická z NDR, z naich krajanù Kisch, Weiskopf, Fürnberg. Naopak
masa tvorby, masa zdejího kulturního dìdictví byla tabuizována, povìdomí o ní zatlaèováno
anebo aspoò redukováno. Nejen v literatuøe, ale vùbec v oblasti umìní a kultury. Vzpomínám
na konferenci Historická Olomouc v r. 1988 nebo 1989, kde byly pøedneseny dva hlavní referáty
o kultuøe v 19. stol. v Olomouci. V nich se mluvilo jen o poèinech a organizacích èeských. Poté
se ozval hlas z publika: Ti provedli odsun Nìmcù u k roku 1812. Proti takovému eliminaènímu a historii falujícímu postupu se ozývaly hlasy u tenkrát  ale byly ojedinìlé. Vzpomínám
si, e to byl napø. Vladimír Hudec v hudbì a Josef Malina v historii výtvarného umìní.
Dodnes si ale mnozí lidé, i kulturní, i badatelé, nemohou zvyknout na mylenku, e Morava
nemluvila a nepsala jen èesky, e její kulturní prostøedí bylo pluralitní. e ve mìstech jako Brno,
Olomouc, Opava kdysi pøevaoval nìmecký ivel, a e tu byla silná a kreativní idovská obec,
spjatá jazykovì s nìmeckou kulturou. Nemohou si zvyknout na mylenku, e se moravská
kultura formovala v nìkolika jazycích a v nìkolika etnických komunitách, v trvalém dotyku,
støetání a prorùstání. Je známo, e takový polyglotismus a taková polyetnicita pøispívá k rozvoji
vnímání, k brouení mylení i jazyka. Reálná polykulturnost naí zemì je nahrazována pøedstavou o èeské nacionálnosti zemì v 19. a první polovinì 20. století. Pamatujeme si na uèebnice,
v nich se mluvilo o Kischovi, ale tak, e ètoucí áci mìli dojem, e psal èesky. (Ostatnì dnes si
to myslí mnohý èlovìk u nás i o Kafkovi.) Pøíkladù v naí publicistice i vìdì je mnoho. Napø.
v rámci brnìnské edièní øady Moravská vlastivìda vyel svazek o literatuøe na Moravì
v minulosti  tam je pro èeskou literaturu vyhrazeno nìkolik set stránek, pro nìmeckou literaturu stránek dvacet.
Nìmeètí (rakoutí) autoøi na Moravì vytvoøili mnoství dìl, hodnot, utváøeli kulturní klima
teritoria. (Ebner-Eschenbachová, F. v. Saar, Ch. Sealsfield, Schaukal, Kassner, Hadina, Scholtis,
Winder, Sonnenschein, Scholz, V. Schwarz, Engelmann, Ernst Weiss, Steinschneider, W. Müller
292

aj.) Nejde vak jen o minulost. V pováleèné dobì u nás literatura v nìmeckém jazyce ji témìø
vùbec nevzniká. A pøece se moravský svìt objevuje v nìmecké literatuøe, a to ne jen ve vzpomínkách neliterárních krajanù. Peter Härtling, jeden z pøedních nìmeckých autorù, renomovaný a hojnì vydávaný, strávil v Olomouci tøi roky svého dìtství za války. A tato doba urèila jeho
mylenkové zrání a pøelom. Zde, v Olomouci, se setkal s èeským elementem a se zanikajícím
bytím idù. Tento záitek zpùsobil, e si uvìdomil zhoubnost nacionálního socialismu a nacionalismu vùbec a e se stal nepøítelem diktatur a válek. Moment Olomouc se objevuje jako
formant, jako podnìt pro vývoj a zmìnu postoje protagonisty v jeho knihách Opodìná láska
(1980) a Boena (1997). Pùsobí ale také v dalích jeho autobiografických knihách a v poezii.
Opodìná láska vyla v bezpoètu vydání a velkých nákladech, byla pøeloena i do sloventiny a èetiny. Olomouc má ústøední pozici v tìchto knihách, je jsou souèástí nejen moderní
nìmecké literatury, nýbr literatury svìtové. Kde se, oproti tomu, objevuje fenomen Olomouc
v nìjaké ekvivalentní úloze v literatuøe èeské? Olomouc je pøedmìtem regionální literatury,
a v té celonárodní se snad sem tam objevuje na okraji. I dnes je nìmecká literatura o nás pro nás
relevantní.  Podobnì mùeme poukázat na nìkteré knihy výcarské autorky Eriky Pedretti,
pocházející ze ternberka (Engste Heimat  èesky Nechte být, paní smrti).
Ceníme si toho, e jeden z pøedních svìtových autorù 20. století, Robert Musil, byl po tøicet
let svého ivota spjat s Moravou (v Brnì, doèasnì v Hranicích, potom rok v Praze). Jeho obraz
takzvané Kakánie v románì Mu bez vlastností je anonymizovaným èi alegorizovaným obrazem politického, kulturního, mentálního klimatu dunajské monarchie v jejích historických, geografických, antropologicky daných podmínkách a dimenzích. Nìmecký literární historik Diether Krywalski, velmi dobøe obeznámený s nìmeckou literaturou na Moravì jak ve støedovìku,
tak v nové dobì, a ná spolupracovník, ve své nejnovìjí knize Odkud jsi, povìz mi4 dovozuje,
e zdrojem a modelem pro obraz té dnes u povìstné a pøísloveèné Kakánie nebyla Vídeò, nýbr
Brno, kde Musil vyrùstal a kde se setkával s tìmi urèujícími fenomeny, je vtìlil do svého
vrcholného díla.
A tak Praha má svého Kafku, Brno svého Musila a Olomouc svého Härtlinga.
Na výzkumu nìmecké literatury v Èechách a na Moravì se zaèalo pracovat v relativnì
pøíznivé atmosféøe edesátých let. Po roce 1968, kdy z falené utopie socialismu zbyla u jen
bídná realita, byly týmy germanistù rozehnány. Pøesto se rozptýleným jednotlivcùm daøilo
zèásti zpracovávat jisté sloky této literatury i nadále, ovem s potíemi a rùzným skrýváním.
Jiøí Veselý, Lucy Topo¾ská, Jan Chytil, Jiøí Munzar a jiní leccos moravského zjistili a kvalifikovanì zhodnotili. Avak to se nemohlo dostat do irokého povìdomí a dnes o tom mnozí ani
nevìdí. V souèasné dobì na výzkumu èeskonìmecké literatury pracují napø. Václav Maidl a
Václav Bok (pro oblast Èech), zatímco Jiøí Veselý vedle svìta bývalého království vìnuje
znaènou pozornost i Moravì. V Olomouci vznikla pøed ètyømi lety pracovní skupina pro výzkum nìmecké literatury na Moravì. Jsou v ní èinni Lucy Topo¾ská, Ingeborg Fialová, Jörg
Krappmann a øada mladých spolupracovnic a spolupracovníkù. V kartotéce máme teï 2900
jmen lidí, kteøí v 19. a 20. století nìmecky nìco psali  v rùzné kvalitì. Z èeho asi 1200 stojí za
to, aby se jimi vìda nìjak zabývala. Toto literární podhoubí vydává svìdectví o mentální a
kulturní situaci. Z nìho vyrùstají desítky významných autorù, z nich mnozí zùstávali zcela
mimo pozornost historického hodnocení. Nae pracovitì uspoøádalo od té doby sedm mezinárodních konferencí, zèásti samo, zèásti s podílem nìmeckých vìdeckých institucí, s úèastí
kolegù z Nìmecka, Rakouska, USA, výcarska. Plodem tìchto konferencí a práce skupiny jsou
293

zatím ètyøi vydané sborníky. V brzké dobì dojde k vydání sborníku dalího a také Slovníku
nìmecké literatury na Moravì. Vznikaly a vznikají diplomové práce k tématu, seminární práce,
èlánky, výstavy, referáty na sympoziích mimo Olomouc a v zahranièí atd. Tyto práce budou
pokraèovat, roziøovat poznání a prohlubovat hodnocení.
POZNÁMKY
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Napø.: Václavek, Ludvík: Nìmecká literární tvorba v Terezínì.  In: Terezínské studie a dokumenty 1997.
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DER MÄHRISCHE ANTEIL AN DER DEUTSCHEN LITERATUR
IM GHETTO THERESIENSTADT
Zusammenfassung
Die deutsche Dichtung Theresienstadts aus den Jahren 19411945 pflegt man als die letzte
Phase der Prager deutschen Literatur zu bezeichnen. Es gibt aber auch einen beträchtlichen
mährischen Beitrag zu diesem Phänomen (Kien, Weber, Polák, Groag, Karpe).
Zu Zeiten des Kommunismus wurde das Bewusstsein um die deutschböhmische und
deutschmährische Literatur verdrängt. Immer noch weiß die tschechische Öffentlichkeit (und
auch die Bohemistik) wenig von der polyethnischen Kultur der Vergangenheit. Dabei ist die
deutsche Literatur auch heute von Relevanz für unseren Kulturraum (z.B. die Bücher von Peter
Härtling oder Erica Pedretti).
Weiter wird die Tätigkeit der seit vier Jahren bestehenden Arbeitsstelle für die Erforschung
der deutschmährischen Literatur in Olmütz vorgestellt.
Translation © Ludvík E. Václavek, 2004
Prof. PhDr. Ludvík E. Václavek, CSc.
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BRNÌNSKÝ NÌMECKÝ SPISOVATEL EUGEN SCHICK
SILVIE JAKOVÁ
Brno, aè hlavním mìstem Moravy, nebylo poèátkem 20. století tak dalece vyhranìným
centrem nìmecky píících literátù, jakým byla v té dobì Praha. Mnoho mladých moravských
nìmeckých spisovatelù bylo pøitahováno vìtími mìsty  Vídní, Berlínem, Mnichovem anebo
Prahou. Svùj podíl na této jisté neatraktivnosti moravských mìst mìla skuteènost, e Morava
nemìla svou stálou univerzitu, která by mohla uspokojit mladé umìlecky zaloené studenty.
Vysoké uèení technické v Brnì a olomoucká teologická fakulta zcela jistì nestaèily na to, aby
upoutaly místní intelektuály, nebo dokonce pøitáhly nejnadanìjí studenty, tøeba z Moravské
Ostravy nebo Jihlavy.
Olomoucký germanista profesor Ludvík E. Václavek navíc poukazuje na to, e aèkoliv
mùeme v pøípadì Brna hovoøit o výskytu trojího ghetta, tedy o obdobném rozloení národnostních a náboenských sil jako v Praze, byl v moravské metropoli podíl nìmeckého obyvatelstva na celkovém poètu obyvatel daleko vìtí ne v Praze, a proto literární èinnost brnìnských
nìmeckých spisovatelù nepodléhala magické atmosféøe zániku, jako tomu v té dobì bylo
u autorù praských.1
Fakt, e brnìntí nìmeètí autoøi pøelomu 19. a 20. století zatím nedosáhli takového vìhlasu
jako jejich kolegové pratí, ovem neznamená, e Brno ádné takovéto autory nemìlo. Jména
jako Philipp Langmann, Hieronymus Lorm, Ernst Lothar, Richard von Schaukal nebo Ernst Weiß
jistì dokazují, e brnìnský nìmecký literární ivot, aè ve stínu Vídnì a Prahy, zcela neivoøil.
Jedním z literátù, kteøí byli souèástí nìmeckého literárního dìní v Brnì na poèátku 20. století,
byl Eugen Schick. Autor, jen sice neveel a s nejvìtí pravdìpodobností nevejde do historie
moravské èi dokonce rakouské literatury jako autor velkých kvalit, pøesto autor, který je zajímavým, snad i typickým pøíkladem mladého nadeného nìmeckého spisovatele ijícího na pøelomu
19. a 20. století v jednom z vìtích mìst rakouské provincie. Tato typiènost nespoèívá dle mého
názoru ani tak v kvalitì díla, jako spíe v ivotních osudech, v názorech a touhách.
Eugen Schick se narodil v Brnì 23. dubna 1877. Oba jeho rodièe pocházeli z Moravy. Po maturitì
odeel Schick z Brna do Vídnì, kde navtìvoval vysokokolský kurs na vídeòské obchodní akademii a studoval cizí jazyky: francouztinu, angliètinu, italtinu. Po studiích se vrátil do rodného
Brna a stal se zamìstnancem tamní c. k. privátní moravské Escomptebanky. Záhy se zaèal aktivnì
podílet na kulturním dìní mìsta. Do nejvìtího brnìnského nìmeckého deníku Tagesbote aus
Mähren und Schlesien pravidelnì pøispíval recenzemi novì vydaných titulù nìmecké i svìtové
literatury, pøedstavoval známé i neznámé autory té doby a uveøejòoval také díla vlastní.
Do irího povìdomí brnìnských Nìmcù se Schick dostal pravdìpodobnì koncem bøezna
roku 1900, kdy se úèastnil dobroèinného veèera na podporu dìtské nemocnice, jeho souèástí
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bylo i autorského ètení skupinky brnìnských literátù. Kromì Eugena Schicka èetli svá díla
napøíklad Gustav Donath, Richard von Schaukal, Franz Schamann nebo mladý Robert Musil.2
Schick èetl tøi své povídky, které o dva roky pozdìji vydal spolu s dalími povídkami v knize Aus
stillen Gassen und von kleinen Leuten (O tichých ulièkách a malých lidech). Tyto povídky
toho veèera doplnil jetì ukázkou jedné básnì v próze Das todte Dorf (Mrtvá ves). O tom, e
toto setkání v Brnì pùsobících nìmeckých literátù mìlo mít zásadní význam, svìdèí èlánek
Adolpha Hirsche, uveøejnìný dva dny poté ve veèerním vydání deníku Mährisch-schlesischer Correspondent. Jak jsme se dovìdìli, byl pøedvèerejí veèer poèátkem Volného sdruení
pro moderní umìní, které by do pøítí zimní sezóny mìlo zahájit svou èinnost poøádáním
pøednáek, divadelních veèerù ap. a má takté v úmyslu vydat brnìnský almanach.3 Hirsch
pøirovnává toto vzepìtí brnìnských nìmeckých literátù k literární situaci Vídnì té doby, ke
skupinì Jung Wien, jejími èleny byli napø. Hermann Bahr nebo Arthur Schnitzler a tìí se
z toho, e i my mùeme nyní hovoøit o Mladém Brnu [Jung Brünn]. O rok pozdìji (14. dubna
1901) se konal dalí dobroèinný veèer a dalí autorské ètení a o nìco pozdìji byla vydána
broura Das Blaue Blatt (Modrý list) a zvlátní výtisk Festzeitung des Wohltätigkeitsfestes
(Zvlátní noviny dobroèinné slavnosti).4 Ji tehdy byl mezi zaèínajícími mladými literáty nejvýraznìjí osobností Robert Musil, který ovem brzy nato z Brna odeel. Zmiòme jetì jedno
umìlecké sdruení s názvem Das fünfte Rad (Páté kolo), jeho schùzek v Hanáckém sklepì na
Zelném trhu se s nejvìtí pravdìpodobností úèastnil i Eugen Schick a jeho zakladatelem byl
Schickùv pøítel, ji zmiòovaný jihlavský rodák a v pozdìjích letech hojnì vydávaný autor, Karl
Hans Strobl.5 Strobl oceòoval Schickovo nadení a oznaèoval ho za mentora vech nových
proudù v umìní a kultuøe.6
Roku 1906 vydal Schick brouru s názvem Die Mährische Moderne (Moravská moderna).
Inspiroval ho mìsíèník Moderne Dichtung, který v roce 1890 v Brnì vydával Eduard Michael
Kafka. Kafka uveøejòoval díla významných nìmeckých a rakouských literátù, jako byli Hermann Bahr, O. J. Bierbaum, Arno Holz, Artur Schnitzler, Hermann Conradi nebo Schickem tolik
obdivovaný Detlev von Liliencron.7 Brourou Die Mährische Moderne se Schick pokusil
pøiøadit nejvýznamnìjí nìmecké literáty z Moravy k nejvìtím nìmeckým a rakouským spisovatelùm té doby. V zhruba jednostránkových èrtách postupnì pøedstavil Marii Ebner-Eschenbach, Jakoba Julie Davida, Philippa Langmanna, Richarda Schaukala, Hanse Müllera, Helene
Hirsch, Franze Schamanna, Karla Wilhelma Fritsche a svého kolegu Karla Hanse Strobla, kterého oznaèil za nejvìtí nadìji nìmeckého písemnictví na Moravì. Svou osobu zmínil Schick
také, ale na dùkaz skromnosti pøipojil údaje o svém literárním díle a na konec textu do poznámky pod èarou. Pøiznává se, e jeho literární ctiádost zná trpìlivost a rád se spokojí s tím, kdy
jako novináø dokáe ètenáøe upozornit na skvosty kniního trhu a varovat je pøed kvárou.8
K jeho oblíbeným autorùm patøil kromì Moravana Davida pøedevím Detlev von Liliencron a
Otto Julius Bierbaum, o nìm vydal v roce 1903 monografii. V roce 1904 se jiný brnìnský rodák,
hudební kritik a spisovatel Paul Stefan Grünfeld zaslouil o to, e si Brno právì autorské ètení
Detleva von Liliencron mohlo vyslechnout.9 Schick se Stroblem byli prý vystoupením svého
idolu tak pohnuti, e se do rána toulali ulicemi Brna se slzami v oèích.10
Sentiment a panteistický ivotní postoj èií i ze Schickova vlastního literárního díla. Ji
zmínìná sbírka povídek Aus stillen Gassen und von kleinen Leuten (Leipzig, 1902) je jakousi
èrtou vedního ivota brnìnských malomìákù, které Schick líèí poetickým, avak realistickým tónem plným lásky a porozumìní. Schick chtìl  lidem, kterým se daøí lépe, co nejménì
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bolestným zpùsobem pøipomenout, e tu ijí i jiní, ti, kteøí znají jen útrapy a svízel, svízel a
útrapy 11 Své povídky trefnì pøirovnává k èokoládové pralince se sociálnì-politickou náplní. Podobná témata jako v povídkách si Schick vybíral i pro svou lyriku. V básních sbírky
Empfindsames Notierbüchlein (Citlivý zápisníèek, Stuttgart, 1905) nalezneme nerýmované
básnì, které jsou podle vzoru Arno Holze vystøedìny doprostøed stránky a v kadé z nich se na
nìkolika øádcích odehraje zdánlivì nedùleitá, s impresionistickou citlivostí zachycená situace.
Dle Schickových vlastních slov si ale on sám nejvíce váil své burleskní jednoaktovky Literaturzigeuner (Literární cikáni), pøestoe pøiznává, e kritici ani diváci jeho názor nesdíleli a e
byla tato hra po uvedení v Brnì v øíjnu roku 1904 potupnì vypískána.12 Hru se zatím nepodaøilo
objevit (s nejvìtí pravdìpodobností nebyla ani kninì vydána), nelze tedy bohuel zjistit,
z jakých dùvodù se mladý Schick cítil kritikou a diváky nepochopen.
Své jazykové nadání zúroèil Schick v pøekladu francouzského básníka Astride Bruanta,
jeho ansony, psané v paøíském dialektu, pøeloil do dialektu vídeòského a jednu z básní pro
srovnání pak do dialektu brnìnské nìmèiny. Sbírka vyla ovem a posmrtnì pod názvem Auf
der Gassn (V ulièkách, Brno, 1910).
Eugen Schick zemøel 16. bøezna 1909, v necelých dvaatøiceti letech. K.H. Strobl pronesl
pohøební øeè, ve které  pohnut ztrátou dobrého pøítele  oznaèil Schickùv odchod za velkou
ztrátu nejen pro brnìnskou nìmeckou literární scénu, ale i pro celou rakouskou literaturu a
prohlásil Schicka za regenta brnìnského nìmeckého literárního ostrùvku.13 Tato pocta by
Schicka zcela jistì potìila, Brno bylo jeho domovem, zaloil tam rodinu, mìl stálou práci
úøedníka, psal do místních nìmeckých novin a jak sám tvrdil, snail se pøedevím o to, aby
brnìnským ètenáøùm v recenzích a esejích zprostøedkoval to velké a dobré, co se v oblasti
literatury nìmecké èi svìtové objevilo. Pøesto i on patøil celý ivot k tìm, kteøí snili o kariéøe
spisovatele ve Vídni. Snad i toto je typickým rysem nìmeckých spisovatelù z rakouské provincie. Touha opustit provincii a stát se souèástí literárního dìní v nìkterém z rakouských nebo
nìmeckých velkomìst. Schick si Vídeò jako student zamiloval a celý svùj krátký ivot se tam
vracel. Jeho pøání stát se Vídeòákem dokazuje èlánek uveøejnìný v nìmeckém literárním èasopise Die Schaubühne  tedy nikoliv v lokálním brnìnském deníku Tagesblatt. Schick píe
o tom, e se z Brna jezdí do Vídnì za kulturou, pøedevím za kvalitním divadlem a své pocity
shrnuje do nìkolika vìt: Táhne nás to do Vídnì. V rakouské provincii se toho moc nedìje.
Nedìje se nic ve vìcech umìleckých a ve vìcech jiných jakbysmet. A vùbec: brr! Táhne nás to
do Vídnì.14
POZNÁMKY
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DER BRÜNNER DEUTSCHE SCHRIFTSTELLER EUGEN SCHICK
Zusammenfassung
Eugen Schick, ein heute unbekannter Brünner deutscher Schriftsteller (18771909), war ein
typischer Vertreter der mährischen deutschschreibenden Schriftsteller der Jahrhundertwende.
Nach dem Studienabschluss kehrte er aus Wien nach Brünn zurück und arbeitete als Beamter
und Journalist in Brünn, nahm am literarischen Geschehen der Stadt teil, gab seine literarischen
Arbeiten  Erzählungen und Gedichte  und vor allem Essays über bedeutende Schriftsteller
Mährens heraus. Schick war vor allem bestrebt, dem Brünner Publikum das Bedeutende vorzustellen, was in der deutschen Literatur entstand. Einerseits wollte er als mährischer Patriot die
Provinz zum eigenständigen literarischen Gebiet erklären, wo viele große Literaten geboren
wurden und wirkten, andererseits fühlte er sich sein ganzes Leben lang von Wien angezogen.
Sein früher Tod hinderte ihn daran, seinen Wunsch, nach Wien zu übersiedeln, in Erfüllung zu
bringen.
Translation © Silvie Jaková, 2004
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ÈESKÉ VERSUS NÌMECKÉ OCHRANNÉ SPOLKY
PETRA KNÁPKOVÁ
Od druhé poloviny 19. století mùeme prakticky u vech národù rakousko-uherské monarchie zaznamenat vzrùstající zájem o národní identitu a s ním spojený sociálnì-kulturní boj
o prosazení vlastního jazyka a vlastních kulturních tradic. Za tímto úèelem zaèaly vznikat
nejrùznìjí spolky. Ve svém pøíspìvku bych se ráda soustøedila na ty èeské a nìmecké spolky,
které pùsobily na území Èech a Moravy. Jistì nelze obsáhnout v tak krátkém èasovém úseku,
který mi byl vyhrazen, vechny tehdejí spolky, ale chtìla bych tímto pøedstavit aspoò ty
nejdùleitìjí a pokusit se je vzájemnì srovnat.
Èei byli oproti Nìmcùm v dobì vzniku tìchto uskupení v 80. letech 19. století aktivnìjí,
zaèali si døíve uvìdomovat nutnost ochrany národních hodnot a byli vùbec spoleèenskými a
politickými okolnostmi tlaèeni k jejich ochranì.
Ochranné spolky zaèaly houfnì mezi Èechy vznikat zvlátì v druhé polovinì 19. století a to
jako reakce na veobecnou germanizaci ze strany rakouských úøadù a na nedostateènì vypracované a diskriminující jazyková vládní ujednání zvýhodòující jazyk nìmecký pøed èeským na
pùdì zemí Koruny èeské.
Po vzoru romantické ideologie bylo vem tìmto spolkùm (jak èeským tak nìmeckým) spoleèné, e národ a národnost je nejposvátnìjí hodnotou a jazyk jejím viditelným znamením.1
Jejich úkolem veobecnì bylo ochraòovat vlastní národní tradice, svoji kulturu a vychovávat
kolní mláde v uvìdomìle národním duchu.
Èeským snahám o podporu a rozvoj národní kultury pøedcházel spolek nazvaný Matice
èeská zaloený ji 1. 1. 1831. Ten ve své podstatì navázal na Sbor pro vìdecké vzdìlání øeèi a
literatury èeské z roku 1830 a svou èinností podnítil jednak zakládání øady dalích podobných
spolkù, jednak pokusy o organizování lidové osvìty pøedevím pomocí uvádìní èeských divadelních her a vydávání èesky psaných knih. Brzy ale na sebe Matice upoutala pozornost rakouských úøadù a byla pak neustále v podezøení z podvratné politické èinnosti. Podobnì jako
tomu bylo u nìmeckých spolkù za 1. Èeskoslovenské republiky, jak uvedu pozdìji.
Podle slov nìmeckého publicisty Reinharda Pozorneho2 vznikla jako jeden z prvních èistì
nacionálnì zamìøených spolkù v rámci Rakouska-Uherska vùbec roku 1872 Èeská matice kolská v Èeských Budìjovicích (podle Fachmayera to byla olomoucká matice a budìjovická vznikla
a o rok pozdìji).3 Byla to obdoba oné Matice èeské, ale tentokrát s ponìkud rozíøenìjím
programem. Na tuto tradici navázaly i dalí místní spolky, které byly zakládány v rychlém sledu
(Brno  1878, Litomìøice a Znojmo  1880 atd.).
Vyprovokována zaloením Nìmeckého kolského spolku v kvìtnu 1880, který fungoval
jako ústøední orgán pro vechny novì vznikající místní kolské spolky v oblastech s nìmecky
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mluvícím obyvatelstvem rakousko-uherské monarchie, vznikla pùl roku nato v Praze èeská
Ústøední matice kolská se stejnou funkcí. Ta pak pøevzala i nìkteré body stanov svého nìmeckého pøedchùdce a jejím pøedsedou byl zvolen Frantiek Ladislav Rieger. Ústøední matice
kolská se stala nejdùleitìjím a nejpopulárnìjím spolkem svého druhu a také podporovala
zakládání vlastních podskupin, se kterými zùstávala ve styku díky zpravodajskému listu Vìstník. Do konce 1. svìtové války se zamìøovala výhradnì na podporu èeského kolství a vekerou dalí kulturní èinnost pøenechávala tzv. Národním Jednotám. Po vzniku Èeskoslovenska
dolo ale k urèitým zmìnám v jejím poslání: Nejen ji na obranu, nýbr na dobývání krajù
pohranièních a národnostních ostrovù, odpùrci nám urvaných.4
Zmínila jsem se o tzv. Národních Jednotách. O tìch se dovídáme: ,Obranné jednoty,
zvlátní výtvor zpopularizovaného jazykového vlastenectví, jsou spolky rozíøené po Èechách
a Moravì na oslabování pozic nìmeckých v republice a posilování pozic èeských.5 Na rozdíl
od Ústøední matice kolské a jejích regionálních seskupení, které mìly své pùsobitì pøedevím
v èeských jazykových oblastech, se Jednoty vìnovaly výhradnì oblastem nìmeckým. Vyznaèovaly se podle slov ji citovaného Emanuela Rádla zdrenlivostí programovou, jsouce jen ,obranné; ani jedna Jednota nemá v programu pøímo poèeování Nìmcù; formulují svùj cíl skromnìji
jako obranu Èechù proti pronikání Nìmcù,6 co zøejmì platilo spíe jen pro poèáteèní dobu jejich
existence, kdy obrana byla skuteènì jedinou moností. Tak jako se toti døíve Nìmci snaili
nìkteré kraje germanizovat, snaili se Èei po vzniku Republiky ty nìmecké zase poèeovat.
K dosaení tohoto cíle jim v této dobì mìly slouit napø. následující prostøedky (ostatnì nìmecké spolky døíve a pak v dobì okupace vyuívaly naprosto stejných prostøedkù s ohledem
na vlastní národnostní skupinu): 1. zakládají [Èei] koly v místech, kde pro nepatrný poèet
dìtí nelze podle zákona zaloit kolu státní. [ ]; 2. hledí provádìt pozemkovou reformu [ ]
tak, aby se jí nedostalo Nìmcùm, [ ]; 3. nátlakem na úpravu národnostního klíèe v továrnách
a ve zprostøedkovatelnách práce; 4. nátlakem pøi sèítání lidu, [ ]; 5. agitací pøi volbách do obcí,
aby zastupitelstva obecní se dostala do èeských rukou; 6. pùsobením na úøady, aby propoutìly úøednictvo nìmecké; 7. upozoròováním úøadù do kterého místa je zapotøebí dosadit èeské
úøedníky.7 Ovem z ideologického hlediska ji nemìli Jednoty po 1918 pøíli velký vliv.
Dalími neménì významnými jednotami byly: od roku 1884 Národní jednota poumavská
(nejstarí regionální organizace toho druhu v Èechách a na Moravì) a od roku 1885 Národní
jednota severoèeská (nejvìtí).8 Mezi ostatní podstatnì mení organizace patøily: Národní jednota pro jihozápadní Moravu se sídlem v Brnì (1886), Národní jednota pro východní Moravu
se sídlem v Olomouci (1885), Národní jednota slezská se sídlem v Praze (1906), Matice opavská
(1877), Slezská matice osvìty lidové pro Tìínsko a Hluèínsko v Ostravì (1898) nebo Èeská
národní rada.
Mimoto existovala ji od roku 1900 také Národní rada èeskoslovenská, jakási centrála národního ivota, která se na základì mylenky sjednocení vech slovanských národù zabývala
hlavnì ideologickým vypracováním programu vech èeských národních spolkù, kdeto Matice a Jednoty pak uvádìly tyto ideje do praxe. Jako svùj cíl si Rada stanovila hájit zájmy
èeského a slovenského národa uvnitø i vnì hranic Èeskoslovenské republiky.9 Její administrativní aparát podléhal pøísným pravidlùm10 a výsledky své práce zveøejòovala v mìsíèníku
Národní rada.
Vem nìmeckým obranným spolkùm mìla být spoleèná zásada: slouit výhradnì k ochranì
vlastního nìmeckého národa, nikdy vak k potlaèování pøísluníkù jiných národù.11 Jak dale300

ce byla tato zásada dodrována, se projevilo pozdìji v národnostním boji mezi Èechy a Nìmci.
Obì skupiny se toti v dobì svého spoleèného souití nesnaily o nic jiného ne prosazovat
své zájmy na úkor skupiny druhé. Je jasné, e obì strany popisují ony události a tedy i celkový
vývoj a soupeøení ochranných spolkù vdy ku prospìchu svému. Budu se tedy snait vystøíhat se jakékoli zaujatosti.
Na stranì nìmecky mluvícího obyvatelstva Rakouska-Uherska se zaèaly obavy o ztrátu èi
potlaèení národní kultury a jazyka projevovat teprve pozdìji ne tomu bylo na èeské stranì a
nejvìtí aktivitu vyvíjely po vzniku ÈSR.
První nìmecký obranný spolek (Schutzverein) vznikl roku 1880. Jeho iniciátorem se stal
nìmecký faráø Franz Xaver Mitterer z vesnièky Proveis v Jiním Tyrolsku. Ten zaloil 13. kvìtna
1880 tzv. Nìmecký kolský spolek (Deutscher Schulverein), jen zaujímal pozdìji mezi nìmeckými spolky stejnì veobjímající postavení jako mezi èeskými Ústøední matice kolská. K zaloení
spolku vedla Mitterera a jeho spolupracovníky jazyková nouze projevující se v této tyrolské
oblasti ve výuce nìmeckých dìtí italskými uèiteli, tedy v italtinì. Spolek, který se zpoèátku
zamìøoval právì na nejizolovanìjí a nejchudí hranièní kraje, poøádal m.j. veøejné sbírky, podporoval nejenom finanènì tamìjí nìmecké koly a kolky a zakládal nové, poskytoval jim
nejnutnìjí vybavení, platil nìmecky mluvící kolní personál a v návaznosti na to pak upevòoval mylenku nìmecké národní pospolitosti.
Poté následovalo velmi rychle zakládání bezpoètu dalích regionálních sdruení a to na
vekerém evropském území s nìmecky mluvícím obyvatelstvem. V Èechách a na Moravì to
byly napø. roku 1883 umavský spolek (Böhmerwaldbund), 1886 Spolek pro Severní Moravu
(Normährerbund), 1889 Spolek Nìmcù v Èechách (Bund der Deutschen in Böhmen) nebo
1899 Spolek pro Jiní Moravu (Südmährerbund), které svou èinnost ze kolského spolku
odvozovaly.
Po rozpadu rakousko-uherské monarchie a vzniku Èeskoslovenského státu, kdy Nìmecký
kolský spolek sídlící ve Vídni ji nemohl jakoto mimostátní organizace nadále na území Èech
a Moravy fungovat, zaloili jeho bývalí èlenové 2. listopadu 1919 spolek nový: Nìmecký
kulturní svaz se sídlem v Praze (dále jen NKS). Tím byly poloeny nové základy pro èinnost
nìmeckých ochranných spolkù v Èechách a na Moravì. Jeho stìejním úkolem bylo udrení
kol a mateøských kolek doposud spravovaných Nìmeckým kolským spolkem; a protoe to
byl nejvyí a jediný orgán, sdruující v podstatì vechny existující nìmecké spolky v Republice, stanovil sám sobì a vem svým podskupinám i nové cíle, a sice íøit a vemi prostøedky
podporovat národnì-vzdìlávací a osvìtové snahy nìmeckého obyvatelstva Èeskoslovenské
republiky. K náplni jeho èinnosti se dostanu pozdìji.
Postupnì byly rozputìny i jednotlivé místní skupiny bývalého kolského spolku a na
jejich místì zaèaly od ledna 1920 vznikat skupiny NKS. Pøedstavenstvo spolku zvolilo na svém
prvním shromádìní pøedsedou dr. Rudolfa Funkeho, který jím byl s nìkolika pøerueními a do
své smrti roku 1936.
NKS provozoval vlastní nakladatelství, v jeho rámci pravidelnì vycházely publikace veho druhu. Krom toho vydával mìsíèník Volksdienst (Národní sluba) a spolupodílel se na
vydávání mnoha kulturních èasopisù, jako napø. Deutscher Sprachverein (Nìmecký jazykový
spolek) nebo Volkskalender (Lidový kalendáø).
Mezi hlavní zásady patøilo naprosté vylouèení vekeré politické èinnosti, co také bylo
zakotveno ve stanovách. Ovem dovedeme si pøedstavit, e tomu ne vdy tak bylo.
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NKS formálnì zanikl rokem 1938. Jeho jmìní bylo pøedáno na jiné úèely,12 , koly pøevzal
stát a mateøské kolky a ostatní kolská zaøízení byly na poèátku okupace pøevedeny pod
odborné výbory tzv. Nacionálnìsocialistického sdruení (Nationalsozialistischer Verein).
Z toho, co jsem doposud øekla, je zøejmé, e organizace, èinnost i poslání tìchto spolkù, a to
jak na èeské tak na nìmecké stranì, bylo vesmìs stejné a e jejich úsilí zesilovalo nebo naopak
polevovalo podle toho, jaké bylo právì postavení té èi oné národnostní skupiny v daném
státním uskupení.
Jako pøíklad jedné takové nejvíc ohroené oblasti, kde z pochopitelných dùvodù èeské a
nìmecké spolky spolu nejurputnìji soupeøily, jsem vybrala Jihlavsko, v roce 1918 z 80% nìmecké, které bylo jako nìkteré dalí kraje pro svoji geografickou izolovanost v rámci tehdejích
Sudet nazýváno jazykovým ostrovem. Jaké spolky tu najdeme? Uvádím nìkolik pouze nìmeckých spolkù, a to proto, e po 1918 to byly právì nìmecké spolky, které byly z hlediska své
èinnosti zajímavìjí, protoe právì v této dobì obranné.
Kromì Místní skupiny pro Jihlavský jazykový ostrov Nìmeckého kolského spolku, která
byla zaloena v Jihlavì ji 8. záøí 1881, a která se vìnovala pøedevím tamìjím kolám a péèi
o nìmecký jazyk, tu dále existoval od roku 1899 napø. Spolek Nìmcù na Severní Moravì (Bund
der Deutschen Nordmährens), jeho úèelem bylo zajitìní ivotních a pracovních pøíleitostí
a podpory a posílení nìmeckého národního uvìdomìní.
Ráda bych se teï zamìøila na dobu mezi obìma válkami, kdy na poli ochranných spolkù
vystoupil do popøedí Nìmecký kulturní svaz a stal se v podstatì jediným dìdicem pùvodní
ochranné èinnosti Nìmeckého kolského spolku.
Poté, co byl na závìreèném shromádìní Nìmeckého kolského spolku zaloen Nìmecký
kulturní svaz, vznikla i na Jihlavsku jeho skupina. Dne 2. kvìtna 1920 se seli funkcionáøi vech
dosud existujících místních ochranných sdruení, aby se podle návrhu prof. Otto Kühnerta,
èlena hlavního pøedstavenstva, spojili k tìsnìjí spolupráci a tak odolávali náporu èeských
úøadù co nejpevnìji.13 Dne 13. kvìtna 1920 byl tedy zaloen celým názvem tzv. upní spolek VI
Jihlavský jazykový ostrov Nìmeckého kulturního svazu (Gauverband VI ´Iglauer Sprachinsel´ des Deutschen Kulturverbandes). Pøedsedou tohoto upního spolku byl zvolen prof.
Otto Kühnert, jeho prvním zástupcem odborný uèitel Ignaz Göth, na poli vlastivìdném a národnì-vzdìlávacím celorepublikovì velmi významná postava, a sekretáøem Hubert Nerad, Göthùv
vagr a horlivý spolupracovník.
Hlásnou troubou jihlavské upy NKS se stal tamní nacionálnì zamìøený list Mährischer
Grenzbote (Moravský hranièní posel), pod jeho hlavièkou vycházely pro pøíspìvky upního
spolku pøílohy Iglauer Sprachinsel, Heimatfreude nebo Heimatspiegel a mnoho vlastivìdných publikací v rámci edièní øady NKS.
Krátce po svém zøízení rozeslalo hlavní vedení v Praze svým upním podorganizacím obìník,
z nìho budi citovány nìkteré hlavní body týkající se èinnosti jednotlivých výborù Svazu:
a) Byl vytvoøen tzv. kolní referát, který pøevzal vekeré povinnosti spojené s vedením a
zakládáním nových kol a který mìl také o své èinnosti pravidelnì informovat hlavní vedení.
b) Dalím dùleitým úkolem byla národní výchova a vzdìlávání. Za tímto úèelem byly
zakládány knihovny nebo poøádány pøednáky a rùzné dalí národnì-osvìtové akce.
c) Dále byla zprovoznìna hospodáøská poradna, která mìla pomáhat nìmeckým vlastníkùm pùdy, kteøí se ocitli ve finanèní tísni a kteøí byli státem tlaèeni k odprodeji svého majetku,
v jeho udrení.
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d) Osvìta mìla být zamìøena pøedevím na mláde, která byla sdruována v nejrùznìjích
kroucích. Spoleènì pak podnikali výlety do okolí, pìstovali staré místní zvyky a byli vedeni
k lásce k vlasti.
e) Tzv. Reklamní výbor se mìl zamìøit na íøení programu NKS v médiích, poøádáním
vlastivìdných veèírkù (které byly mimochodem velmi hojnì navtìvovány) a veøejných sbírek, jejich výnos pak slouil k udrování starých nebo k vybudování nových kolních zaøízení. Kromì toho dostával Svaz i urèitou finanèní podporu od státu.
Od roku 1936 a do svého zruení 1938 se Svaz zamìøil výhradnì na ochranu kol a omezil
tak na Jihlavsku výraznì rozsah své èinnosti, aby ostatní nacionálnì-vzdìlávací úkoly pøevzaly spolky jiné.
Ji v runém roce 1920 byla v Jihlavì zaloena Spoleènost pro vlastivìdu jihlavského jazykového ostrova (Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde in der Iglauer Sprachinsel), která
velmi energicky zapoèala za podpory NKS svoji osvìtovou èinnost.
Její práce vycházela z cíleného vlastivìdného výzkumu a spoèívala v neustálém shromaïování vekerého materiálu, který se nìjak dotýkal nìmecké jihlavské oblasti.
Svou èinnost chtìla spoleènost zahájit 23. èervna 1920, v den tzv. havíøského prùvodu,
který mìl v té dobì ji témìø 100letou tradici a který byl pro kadého nìmeckého Jihlavana
kadoroènì velkým svátkem. Ten den ale dolo k pøestøelce, pøi ní zemøeli 3 lidé, co pøispìlo
k dalímu posílení vzájemné národnostní nevraivosti. Tøenice se vlekly a ve vyvrcholilo
kauzou, která byla v tisku oznaèována jako aféra Göth. Jeho obìtí se stal právì onen horlivý
vlastivìdný pracovník a jihlavský uèitel Ignaz Göth, který byl kvùli své pøednáce o krásách
Jihlavska ve Stuttgartu obvinìn z vlastizrady a na 35 dní uvìznìn. Spoleènost byla rozputìna
a její èinnost nepøevzal nikdo jiný ne NKS.
10. kvìtna 1868 vznikl spolek s názvem Verfassungsverein (Ústavní spolek) a mìl pokrokový charakter, jak je zøejmé i ze znìní stanov, kde se v úvodní stati uvádí úèel spolku: 
Duchovní i hmotný pokrok na podkladì zákona z 21.12.1867 svými silami uspíit a se smyslem
a porozumìním pro ústavu lid budit, oivit, aby svobodomyslné zákony ústavy do krve a mysli
pøely a dále rozvíjeny byly.14 Od konce sedmdesátých let do spolku stále více pronikal nìmecký nacionální duch, který nakonec pøevládl a v roce 1883 pozmìnil název na Nìmecký
spolek pro Jihlavu a okolí (Deutscher Verein für Iglau und Umgebung). Rovnì byly pozmìnìny stanovy, take novým úèelem spolku bylo nyní pìstovat solidaritu vech Nìmcù
v Rakousku, pìstovat nacionální a duchovní souruèenství se vemi nìmeckými soukmenovci,
napomáhat národním, svobodným a hospodáøským zájmùm Nìmcù pøedevím v Jihlavì [ ] a
chránit tyto proti kadému bezpráví, støeit nìmeckou pùdu v Rakousku a podporovat Schulverein15 . V duchu tìchto stanov spolek skuteènì pracoval a stal se tak iøitelem nìmeckého
ovinismu na Jihlavsku16 . Spolek zanikl po roce 1923, kdy jeho úkoly pøevzaly jiné nìmecké
spolky jako napø. NKS.
Jihlavtí Nìmci se velmi dùraznì doadovali pøipojení Jihlavska k Rakousku. 3. listopadu
1919 vytvoøili tzv. Nìmeckou národní radu jihlavského jazykového ostrova (Deutscher Volksrath der Iglauer Sprachinsel) a vyvíjeli znaènou agitaci a propagandu. Poøádali èetné schùze
a snaili se ovlivnit smýlení volièù, aby dokázali, e Jihlavsko je výraznì nìmeckým územím.
Vydávali letáky, mapky a broury, kterými ovlivòovali veøejnost doma, provokovali èeské obyvatelstvo a snaili se pùsobit i na veøejné mínìní v zahranièí, zejména v západních zemích.
Nìmecká rada se také snaila zjistit vechny jihlavské Nìmce ijící v cizinì a doadovala se od
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nich resoluce, aby Jihlavsko bylo pøipojeno k Rakousku. Zanikla a po roce 1921, kdy se vnitøní
a mezinárodní postavení republiky stabilizovalo.
Mimo jmenovaných spolkù pùsobila na Jihlavsku øada dalích, rovnì více èi ménì
s ochrannými úmysly jako napø.: Nìmecký uèitelský spolek nazvaný F.A.Diesterweg, Nìmecký akademický spolek Iglavia, který od roku 1860 sdruoval jihlavskou mláde studující na
vídeòské univerzitì, dále pak Turnerský spolek nebo Rakoutí taní ptáci (Österreichischer
Wandervogel).
Na území Èech a Moravy se od doby jejich vzniku vyskytovala na obou stranách, tedy jak
na èeské tak na nìmecké, celá øada ochranných spolkù, jejich úsilí bylo vesmìs stejné, a jejich
práce se v rámci kadého z národù vzájemnì proplétala nebo na sebe navazovala poté, co jeden
spolek zanikl. Jejich poslání a cíle se mìnily hlavnì podle toho, jaká zrovna panovala poltická
situace. Mým cílem bylo v jejich mnoství udìlat trochu poøádek a pokud mono pøehlednì je
uspoøádat pro ty, kteøí o nich slyeli dnes poprvé.
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DIE TSCHECHISCHEN VERSUS DEUTSCHEN SCHUTZVEREINE
Zusammenfassung
In meinem Artikel habe ich versucht, die tschechischen und deutschen Vereine vorzustellen, die sich auf dem Boden von Böhmen und Mähren etabliert haben, und zwar mit dem Ziel,
eine national ausgerichtete Schutzarbeit eigener nationalen Werte zu betreiben. Während ihrer
etwa 100jährigen Tätigkeit entfalteten sich wurden ihre Bemühungen nach der entweder stärker oder schwächer, je nachdem in welcher sozialen und politischen Stellung sich des jeweiligen Volkes innerhalb des gegebenen Staatsgefüges befand. Ich habe mich bemüht, eine Auswahl
in der Unmenge von diesen Vereinen zu treffen und die Organisation und Aufgaben der wichtigsten darzustellen bzw. sie gegenseitig zu vergleichen.
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JOSEF DOBROVSKÝ A MORAVA
JOSEF VINTR
Spojení Josefa Dobrovského s moravským geniem loci bylo opravdu osudové. V brnìnské
koleji jezuitù zaèala pou mladého génia za osvícením. V brnìnském kláteøe Milosrdných
bratøí skonèila, odtud odeel do vìèného svìtla. Mezitím ubìhlo pìt nepokojných desetiletí
duevního vypìtí a indispozic, hledání a cest. Dobrovského pøitom jeho rozum neustále vracel
do Èech, jeho cit ho vak nejednou volal na Moravu.
Omezíme se na vztahy Dobrovského k novodobé, ne staré Moravì, o tom psali jiní a budou
i zde mluvit jiní (jen krátká poznámka na okraj: Dobrovského skeptický postoj k èesko-moravskému pojetí Velké Moravy zamìòujícímu ji s Moravou dnení /Patera 1895: 78/ je doloen ve
vyhrocené podobì v listech Durychovi, kde píe, e Metod na Moravì nikdy nebyl /ibid. 72/).
Dùkladnìji si vimneme Dobrovského zájmu o moravskou èetinu. Autentickým pramenem pro
ná obraz Dobrovského vztahu k Moravì je pøedevím jeho korespondence. Osvícenci ji pìstovali jako ánr, slouila jim jako médium pro transfer mylenek vìdecké i osobní povahy.
Z dochovaných dopisù Dobrovského obsahuje nejvíce údajù vztahujících se k Moravì jeho
korespondence z osmdesátých a devadesátých let 18. století s Moravany, olomouckým historikem Josefem Vratislavem de Monsem, vídeòským universitním uèitelem èetiny Josefem Valentinem Zlobickým, brnìnským guberniálním sekretáøem a sbìratelem J. P. Cerronim, ale také
mnohá místa v korespondenci Dobrovského s èeským knìzem a slavistou V. F. Durychem, se
slovenským pastorem J. Ribayem a s luickým uèencem K. G. von Antonem; z pozdìjích let u
jen ojedinìle zazní moravská struna napø. v listech B. Kopitarovi. Pøihlédneme ovem také
k publikacím O. Králíka, J. Skutila, J. Springera, V. Zapletala a A. Nováka osvìtlujícím Dobrovského vztahy k Moravì, a k dodnes jedinému obsáhlému ivotopisu Dobrovského od V. Brandla vylému pøed 120 roky (èeská bohemistika a slavistika dluí svému nejvýznamnìjímu
pøedstaviteli vedle dokonèení jeho Sebraných spisù i jeho moderní biografii dodnes!).
Prvním místem pobytu Dobrovského na Moravì bylo Brno. Proil zde jedenáct mìsícù jako
novic jezuitského øádu od øíjna 1772 do záøí 1773, kdy byl brnìnský noviciát po zruení jezuitù
rozputìn (Brandl 1883: 5). Na pobyt v jezuitské koleji v Brnì vzpomíná Dobrovský jetì 1815
v dopise J. S. Bandtkemu takto: Mé nejezuitské zaloení si vysvìtlíte z toho, e jsem
u jezuitù v Brnì ztrávil pouze jeden rok. Tehdy jsem mìl chu cestovat jako misionáø do Indie a
proto jsem se stal jezuitou. (Francev 1906: 87). Po návratu z brnìnského noviciátu do Prahy
Dobrovský styky s Moravou a do poloviny osmdesátých let v podstatì nemìl. Moravskou
kulturu v mládí zahrnoval pod èeskou. Bylo mu to vytýkáno, proto zmìnil titul svého periodika
Böhmische Literatur auf das Jahr 1779 od pøítího roku na Böhmische und mährische Litera-
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tur, a pak po problémech s vídeòským tiskovým dohledem od roku 1786 na Literarisches
Magazin für Böhmen und Mähren (Brandl 1883: 25).
Pøed nástupem do vedení knìského semináøe v Hradisku u Olomouce mìl Dobrovský jen
ojedinìlé styky s nìkolika moravskými vzdìlanci, vedle Monseho pøedevím s J. P. Cerronim.
Píe o nìm v kvìtnu 1786 Ribayovi, e ho ádal o pøíspìvky a e by si pøál, aby mohl tohoto
astného sbìratele ... jednou vyplenit (Patera 1913: 43). V èervenci 1787 informuje Dobrovský
Ribaye o svém plánu slovanského etymologického slovníku, podotýká vak, e sotva najde
dostatek volného èasu, jeliko má nyní nastoupit do olomouckého semináøe. Doufá vak, e se
mu tam s pomocí chovancù podaøí sepsat moravský náøeèní slovník a dokonèit Lehrgebäude
der böhmischen Sprache (Patera 1913: 86).
Do státního generálního semináøe v Hradisku nastoupil Dobrovský 23. srpna 1787 jako
vicerektor, o dva roky pozdìji se stal rektorem; bydlel zde v prvním patøe prelatury (Springer
1969: 149). Semináø, zøízený v monumentálním objektu klátera zrueného Josefem II., nebyl
u okolního obyvatelstva pøíli oblíben  jako znamení Boího hnìvu byla vykládána bouøe,
která se nad zrueným kláterem strhla v kvìtnu 1787 bìhem zasazování pamìtní desky Josefu
II. a pøi ní blesk uhodil do vìe a knihovny klátera (Volf 1935: 37). Do Olomouce se Dobrovskému zprvu pøíli nechtìlo, nemìl tam blií známé. Durychovi napsal z Olomouce mìsíc po
nástupu: Situs loci satis amoenus  místo má pøíjemnou polohu, ale neijí tu lidé, od nich
bych mohl oèekávat ivou konverzaci, s výjimkou Monseho. (Patera 1895: 63). Styky s historikem práva J. V. Monsem se èasem rozíøily i na okruh jeho pøátel z olomouckých vyích
vrstev (pìt pánù a nìkolik dam blíe urèuje Springer 1969). S Monsem chodil Dobrovský rád
mezi selský lid v okolí, zvlátì do vsi Hnojice, kde byla mezi sedláky øada zaujatých ètenáøù
èeské literatury (Volf 1935: 39). Mezi kolegy uèiteli v semináøi si váil F. Poláka, spory mìl s V.
Stachem, i pozdìji udroval styky s øadou moravských knìí (jména viz Springer 1969: 157).
Díky úzkému pøátelství s Monsem poznal Dobrovský øadu Moravanù natolik, e si Moravu
zamiloval. Kromì spoleènosti kolem Monseho nebyl Dobrovský pøíli naden tehdejími olomouckými pomìry. Stìuje si Zlobickému v lednu 1788, e Praha je pro literaturu naprosto jiné
místo ne Olomouc. ... Mladým Moravanùm vak chci nabídnout mení nárys jejich kultury,
abych je povzbudil. ... Je tu jen málo spoleèného s námi Èechy. ... Do druhého svazku Monseových Dìjin Moravy pøijde moje pojednání o moravském obyvatelstvu. (Patera 1908: 17). Ale
ji v srpnu tého roku nadhazuje Zlobickému, e by on mohl pøispìt k Dobrovského pøeloení
do Prahy (Patera 1908: 26).
Práce na gramatice èetiny, zmínìné Lehrgebäude, pokraèovala v Olomouci jen pozvolna.
Zaèátkem roku 1788 mìl sice napsaných ji estnáct archù, ale jinak na ni zbývalo málo èasu
kvùli uèebním úvazkùm  vyuèoval v semináøi mj. tøi hodiny týdnì moravské a slovanské
dìjiny (Patera 1913: 94), hodinu týdnì èetinu (Králík 1954/2001: 301). Budoucí knìí o èeské
kultuøe v mládí nic neslyeli, proto se snail podávat jim jazyk, literaturu a dìjiny vlasti co
nejzábavnìji (ibid. 100); na konci tého dopisu z èervence 1788 vak vyjadøuje nadìji, e se brzy
dostane z tohoto místa, kde mùe tak málo vykonat pro èeskou literaturu (ibid. 101). Po zruení
semináøe píe v listopadu 1790 Ribayovi, e musí proti své vùli jetì sluebnì pobýt v Hradisku, a e dostal penzi 500 zlatých a do dalího umístìní, po nìm se vak dlouho nebude shánìt
(ibid. 176). Tento postoj vysvìtluje Monseho zmínku v dopise z èervence 1791, e Dobrovský
odmítl místo knihovníka v Mikulovì (Volf 1935: 50). Byl spokojen s moností pobývat zase
u hrabat Nosticù v Praze, kam se navrátil po pøedání semináøe olomouckému arcibiskupství
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a po krátkém pobytu v Brnì v pùli prosince 1790 (Brandl 1883: 73). Olomouètí pøátelé a moravtí
vlastenci poutìli Dobrovského po zruení semináøe do Prahy neradi (Volf 1935: 38). Skládali
do nìho a jeho objevù nadìje i pozdìji a oèekávali, jak mu píe Monse v dubnu 1792 pøed jeho
cestou do védska, e tam najde øadu rukopisù a starých tiskù védy odvleèených z Moravy
(Volf 1935: 58). Dobrovský se z této cesty vracel pøes Moravu. V Olomouci zastihl v únoru 1793
u jen tìce nemocného Monseho. Pobýval u nìho v jeho posledních dnech a doprovodil ho
pak i na jeho poslední cestì (Barto 1948: 8). Po úmrtí Monseho 1793 prosí Dobrovský jménem
vdovy a jejích dvou synù vlivného vídeòského profesora Zlobického, aby se u tamìjích
úøadù o nì postaral, zvlátì o stipendia pro syny (Patera 1908: 81).
Do generálního semináøe v Hradisku u Olomouce nastoupil Dobrovský sice do náboensko-správní a pedagogické funkce, jeho vìdecký zájem zùstal vak zamìøen na filologii
v irokém slova smyslu. Zaèal se zde hned dùkladnìji zabývat ivou moravskou mluvou.
Shrneme zde kupodivu znaèné mnoství zpráv o jeho pozorováních, poznatcích a stanoviscích
k moravské èetinì, zachované zvlátì v korespondenci Dobrovského s J. Ribayem (Patera
1913), J. V. Zlobickým (Patera 1908) a Gottlobem von Antonem (Krbec 1959). Ji 2. èervence
1787 informuje Dobrovský Ribaye, e vedle zámìru sepsat slovanský etymologický slovník a
ein vollständiges Lehrgebäude der böhmischen Sprache se bude nejprve zabývat moravským idiotikonem, tedy náøeèním slovníkem (Patera 1913: 86). Na podzim tého roku vyjadøuje
Zlobický potìení, e se Dobrovský zabývá moravskými dialekty a vybízí ho, aby blíe prozkoumal mluvu z okolí Velehradu a Uherského Hraditì a napsal mu o tom své mínìní (Patera
1908:12). Dobrovský odpovídá, e zamýlí pøipojit ke své gramatice èetiny zvlátní kapitolu
de cultura linguae Bohemicae cultioris in Moravia, e ji proel katalog olomoucké knihovny,
chce jetì u Cerroniho vyplenit papíry jeho sbírky a prosí, zda by mu i Zlobický neposlal
pøíspìvky o moravských památkách (Patera 1908: 14); ten hned pøislíbil (ibid. 15). Jak pøítího
roku 1788, tak i v roce 1789 sdìluje Dobrovský Ribayovi, e materiál sbírá dennì (Patera 1913:
110, 115) a e zapojil i seminaristy z venkova, od jednoho dokonce obdrel jeho vlastní seznam
moravských slov (Patera 1913: 117, 178); svùj slovník, doplnìný etymologickými vysvìtlivkami, by jednou chtìl dát do tisku. Ukázku z této sbírky Dobrovského najdeme v dopise Ribayovi
z prosince 1789, kde uvádí od písmene P asi 40 moravských slov jako palach, palaka, peèivo,
pleskanec, pleskýø/pliskýø, plytký, pospolitý, pøikrývka aj., pøipojuje nìkolik dalích od písmen D, R,  a chce vìdìt, zda se vyskytují i na Slovensku (Patera 1913: 151); zde také poznamenává, jak se hned pozná Moravan: ...podle chcu místo chci, chcou/chcú místo chtìjí  vèil
místo nynèko, skoro místo brzo a neskoro místo pozdì. Stìoval si vak Ribayovi ji døíve
(2. 11. 1788), jak je to tìké pøivyknout Moravany èisté èeské èetinì a správnému pravopisu
(Patera 1913: 110). Zhoøeleckému uèenci Gottlobu von Antonovi odpovìdìl na jeho dotaz
o Moravanech 28. 8. 1789 pìknou charakteristikou Hanákù a jejich mluvy: Hanáètina je tìkopádná, jako kadá selská mluva. Jazyk Hanáka je neohebný jako jeho celé tìlo a jeho pomalá
chùze. Vyslovuje i, y témìø jako e a u jako o; ryby zní z jeho úst jako rebe a budu jako bodo.
(Skutil 1961: 18). Dobrovský pokraèuje: Dále pouívá rùzná slova, která není slyet ve mìstech
..., jsou to roba místo sluka, èuju místo slyím, atd. ... V Brnì se mluví èesky s nìkolika málo
odchylkami, jich si sotva kdo vimne, nezamìøí-li na to zvlá svou pozornost. Vùbec jsou
obyvatelé vech tøí krajù, Jihlavského, Znojemského a Brnìnského, Èei, tj. geograficky Moravané. Jejich náøeèí je èeské, odhlédne-li se od nìkolika odchylek. Mezi Vykovem, Tovaèovem
a Olomoucí jsou Hanáci  jejich dialekt se více odliuje od èeského. Jetì víc vak pøíborské
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náøeèí v Pøerovském kraji, a po Frýdek ve Slezsku. V tom, v èem se odliuje od èeského, blíí se
slovenským nebo polským dialektùm. Místo kovárna øíkají ku¿nia jako Poláci, místo troud
prachno, polsky prochno, místo pastva passa, polsky pasza atd. Jako celek je vak jejich
dialekt pøece jen èeský. Valaské náøeèí je slovácké, i kdy má urèité zvlátnosti. Slovácké
v Hradiském kraji se shoduje se slovenským v Uhrách. ... Moravský Slovák také nemá ø.
Vechny knihy, jich Moravané uívají, jsou èeské. Kdy Moravan píe, vyhýbá se provincialismùm svého roditì. ... Písmo se ani v nejmením nelií od èeského. (Krbec 1959: 1314).
A v dopise Antonovi z 15. 11. 1789: Na Moravì a u Slovákù v Uhrách ije jetì stará èetina.
Moravan a Slovák mluví v èeských archaismech, i kdy se v rùzných výrazech od sebe lií. Kdo
chce pìknì psát, píe èesky, provincialismy se vyskytují jen v lidových písních. ... Mluva mìst
se od obecné lidové mluvy odliuje tím, e je blií èeské. ... Slezský dialekt znám nyní lépe,
protoe se mohu dotazovat pøímo zde u Slezanù. V semináøi, který vedu, mám také Wasserpoláky, mluvící patnou poltinou. ... Moravtí Slezané kolem Opavy a Krnova také polonizují,
pøibliují se svým infinitivem na æ Polákùm a Luièanùm, vìtina ostatních hlásek je moravská.
(Krbec 1959: 28). O mìsíc pozdìji píe Antonovi o pøízvuku: Na Moravì, ve slezské oblasti a
blízko Polska se klade pøízvuk na pøedposlední slabiku, co silnì uráí èeské ucho  mnì se tak
dìje pøi kázáních kadý den. (Krbec 1959: 32).
Jazykové zvlátnosti Moravy poznal Dobrovský blíe na Pøerovsku, kde prý se zachovala
stará èeská slova (Patera 1913: 116), na východní Moravì s tvrdým a mìkkým l (jemu se
nemùe nauèit, ale je pomáhá objasnit analogické psaní i/y napø. s králi/s voly); dalí zvlátnosti jsou blízké slovenským jevùm (Patera 1913: 127), jako napø. istý/iný místo jistý/jiný (Patera 1895: 83), na severu polským (Patera 1913: 150); pøi posuzování místa pøízvuku neshledal
u jedno- a dvouslabièných slov ádný rozdíl, pouze u ètyøslabièných slov prý se jeho umístìní
více blíí polskému (ibid. 241); vimnul si i nepøehlasovaných koncovek, napø. uvádí moravský
gen. vdovca proti èeskému vdovce (ibid. 187), u sloves tvary 1. os. pl. na -my proti èeskému -me
(ibid. 194). Pøi pobytu v Olomouci jistì diskutoval o jazykových zvlátnostech Moravy nejen
se svými áky, dosvìdèuje to jeho rezignovanì znìjící poznámka odtud z 22. 11. 1790, kdy ji byl
po zruení semináøe na odchodu: Alespoò jsem tu Moravany upozornil na jejich øeè. (Ibid.
178.) Moravská èetina ho zajímala i pozdìji. V bøeznu roku 1792 upozoròuje Durycha na
nedávno vydaný volnìjí pøeklad Nového zákona od svého bývalého milého kolegy ze semináøe v Hradisku F. Poláka: Bude trpìt, je pøecpaný moravismy, jim si tento rodák z Pøíbora
na Moravì nedokázal odvyknout (Patera 1895: 213). Ribayovi roku 1793 k tomuto pøekladu
poznamenává, e obsahuje pozoruhodné moravismy v poznámkovém aparátì (Patera 1913:
225), a jetì 1794 sdìluje Ribayovi, e si právì v Olomouci poznamenal øadu výrazù odchylných od èeských (ibid. 253). J. V. Zlobický korespondoval na podzim 1794 s Dobrovským
o moravských výrazech ve slovníku pøipravovaném do tisku Thámem; poskytl prý mu svoje
materiály a pøál by si, aby se Dobrovský na tomto slovníku také podílel. Píe pak: Do slovníku
budou pojata také moravská a slovenská slova, napø. vèil v. teï, nyní; od vèilka tj. od nynìjka; luke v. nudle; bøed v. boej; vorkauf nebo orkauf v. kupecké zboí; tovar v. výdìlek nebo
vejdìlek, podle Bélova Cellaria také zboí, atd. Potøebnost zahrnutí moravských slov pak
dokládá Zlobický dlouhým èeským citátem z privilegií mìsta Moravské Ostravy (Patera 1908:
82). Thám se u Zlobického ve Vídni nahlédnutím do jeho sbírek osobnì pøesvìdèil o nutnosti
zahrnutí moravských a starích slov do svého pøipravovaného slovníku a mùe prý o tom
v Praze pøesvìdèit i Dobrovského. Zlobický uvádí Dobrovskému jako argument postup saské312

ho jazykovìdce Adelunga: Nemá Adelung také slova, je se dnes najdou jen ve starých
listinách a spisech, slova, jich se uívá i v jiných nìmeckých oblastech ne v Sasku?,
a pokraèuje: Schönfeld se rozhodl vydat co nejdokonalejí èeský slovník a dát jej zpracovat
Thámovi. Já jsem navrhl èesko-moravsko-slovenský slovník, k nìmu jsem pøedal moje sbírky
a moje slovenské vokabularium. Teï by bylo dùleité, abyste i vy pøedal Thámovi svoje sbírky
a mìl za rok to potìení dret v rukou èeského Adelunga s abecednì øazenými starými i novými
výrazy èeskými, moravskými i slovenskými (ibid. 83). Dobrovský obratem odepisuje, e ho
Thám navtívil, ale nepøesvìdèil o tom, e by byl schopen sestavit dobrý slovník. Lépe by bylo
vydat doplòky k Tomsovu slovníku; k zaøazení moravských a slovenských výrazù se staví
odmítavì: ... mìly by se pojmout jen ty, je mohou pøispìt k vysvìtlení jiných slov ... Mám
vlastní seznam odchylných moravských výrazù, které jsem spolu s mými chovanci, s nimi si
nadále dopisuji, nasbíral na Moravì. ... dìlám rozdíl mezi slovníkem, glosáøem a idiotikonem (tj.
náøeèním slovníkem) (ibid. 84). V rámci diskuse s Durychem o pøízvuku a kvantitì ve slovanských jazycích se zmiòuje zjara 1795 i Zlobickému, e by se tìmito vìcmi nezabýval, kdyby
nebyl pøiel na Moravu, kde o tom zaèal pøemýlet a kde jeho prozodická pravidla napodobovali (Patera 1908: 101). Durychovi k tomu Dobrovský sdìluje svùj poznatek, e dokonce jsem
poznal Moravany, kteøí vokály nedlouí, nýbr vyslovují vechny stejnou délkou. (Patera
1895: 338). Tyto poznatky získal Dobrovský zøejmì za svého pobytu na Valasku a Tìínsku na
podzim roku 1796 (Barto 1948: 9). V dopise Durychovi ze záøí roku 1797 najdeme poznámku, e
Moravané øíkají místo pøijdu/najdu ap. pøindu/nandu. (Ibid. 343.)
Dobrovského zajímaly i moravské reálie, jak z oblasti zemìdìlství  zjioval si napø. názvy
náøadí  , tak z folkloru. Pøekvapivì podrobný je jeho popis hanáckého kroje v dopise Ribayovi
22. 11. 1790 (v nìmeckém textu uvádí moravské termíny, v naem pøekladu na nì upozoròujeme
kurzivou): Opasek je spodní èást koile, vzadu skládané jako suknì, vpøedu s hlubokým
výstøihem; na ní je iroký lacl opleèí, sahající a k ramenùm, na nìm jsou podpaní òùry a
stuhy trhaèky, proramky, aby nespadla celá spodní koile rubáè. Tak zùstanou ramena a pae
obnaené, pokud na nì neobleèou nìjaký jiný zcela oddìlený kus s rukávci z jemné lnìné
tkaniny. Stálo mì to hodnì, ne jsem mohl rubáè uvidìt. Dále zde popisuje bílou sváteèní
sukni, orc, letní kabátek zvaný flanelka, zimní kandu, kalounka je lajblík s tkalouny místo
nìrovaèky, pøes záda se pøehazuje plachta nebo  s vtipnou poznámkou  se stolu staený
obrus. (Patera 1913: 177).
Pobytù na Moravì vyuíval Dobrovský k nadýchání se lepího vzduchu, k setkáním
s pøáteli, zvlátì s Cerronim (Durychovi 26. 11. 1797, Patera 1895: 382), u nìho v Brnì pobyl
déle roku 1797 (Patera 1908: 118). Pro tohoto brnìnského pøítele, sekretáøe moravskoslezského
gubernia a sbìratele Jana Petra Cerroniho, opatøoval Dobrovský v Praze nové publikace a
nakupoval v aukcích moravica, napø. roku 1798 svazek Peinových materiálù k moravským
dìjinám aj. (Menèík 1919: 113). Koresponence s ním (ed. Menèík, Barto) se a do r. 1826 zabývá
problematikou pramenù  rukopisù a starých tiskù èeské a moravské provenience.
Pobyty na Moravì Dobrovskému dále poskytovaly pøíleitosti k dùkladnému prùzkumu
knihoven, nejen olomouckých (do nich docházel z Hradiska; zde objevil dvì staroèeské bible
a husitský chorál Kto jsú boí bojovníci), ale také rajhradské (Táborská kronika a jiné dobré
vìci /Patera 1913: 142/), kromìøíské (v tamìjí arcibiskupské je øada vzácných knih, zabavených za protireformace misionáøi /Patera 1913: 172/), mikulovské (nìkolik biblických rukopisù,
snáø, aj. /ibid. 142/).
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Cerroniho navtìvoval Dobrovský rád kvùli jeho sbírkám, ale také proto, e pøi takové
návtìvì v Brnì rád ochutnal nìco delikátního (Dobrovský Cerronimu 9. 10. 1791, Menèík
1919: 96). Pøed cestou do védska se Dobrovský v dopise Cerronimu z dubna 1792 zmiòuje
(vybízí ho zde také ke koupi deseti svazkù materiálù k moravským dìjinám z pozùstalosti
ïárského opata Steinbacha) o svých úvahách nastoupit na nìjakou moravskou faru; opakuje
toto pøání èesky zaèátkem kvìtna v krátkém pozdravu pøed odjezdem: Schovejte mi jenom
dobrou faru. Vale amice. (ibid. 101, 105; pozdìji na tento zámìr rezignuje a pøimlouvá se 1797
u Cerroniho, aby bohatou dolanskou faru dostal jeho oblíbený kolega ze semináøe F. Poláek,
ibid. 110). V dopise z ledna 1795 dìkuje Cerronimu za balík moravských vestek, zøejmì suených, na nì dlouho èekal (ibid. 102). Pøál by si od Cerroniho do Abhandlungen Uèené spoleènosti biografii Steinbacha a Monseho, aby tu byli i Moravané zastoupeni (ibid. 105), Cerroni je
pak skuteènì zaslal, a také své Dìjiny umìní na Moravì (ibid. 127).
Závìrem citát z dopisu Cerronimu (20. 3. 1796) o pøíznivém vlivu Moravy a jejích pochoutek
na Dobrovského dlouhou duevní chorobou ohroované zdraví: Právì zemøel pan Radnický,
který by mne svým helleboro nigro (èemeøicí) skoro znièil, kdybych se nebyl zachránil na
venkov, abych to nemusel uívat. Zpoèátku mìl asi pravdu, ale nechal mne uívat jeho pekelný
lektvar pøíli dlouho. Uzdravil jsem se nakonec tím zpùsobem, e jsem to pøestal brát a dodroval pøísnou dietu. Teï se v Praze zabývám rozíøeným novým vydáním mé védské cesty, jeho
exempláø vám pøivezu. Chci se toti u vás nalévat inèicí, abych ztloustl. Morava je pro mne
v mnoha vìcech vhodnìjí ne nae tvrdé Èechy. Jeliko mi sám tak laskavì a vstøícnì nabízíte
léèivé brnìnské vestky, nejene nabídku pøijímám, ale prosím vás o nì. Bude vak staèit
støední krabice... (Menèík 1919: 107). Cerroni mu pak pøítí rok pøi jeho návtìvì Brna daroval
dokonce mladé vestkové stromky, je si Dobrovský zasadil v zahradì domku na Kampì (jeden
dostal pro svou zahrádku také F. M. Pelzel; Menèík 1919: 116). V dopise Cerronimu z podzimu
1797 zaèínajícím tisícerým díkem za pìkné pøijetí v Brnì èteme èesky: S tìmi velkými stromky
mìl jsem na cestì peklo, vak ale dobøe porostou. A nìkolik øádkù pøedtím, pøeloeno z nìmèiny: A pøijedete do Prahy, budete pohotìn bohemizovanými brnìnskými vestkami. ...
Nemohu také pøejít to, co pøispívá ke slávì mìsta Brna. Mùj koèí si pochvaloval chutné brnìnské víno, obzvlátì pak ètvrtku husy za sedm krejcarù (ibid. 111). Z tìchto i jiných výrokù
Dobrovského vyzaøuje jedna vlastnost, pro kterou byl cenìn jako vítaný spoleèník  jeho vtip
a humor, který neuráel. V bøeznu 1801 pak píe Cerronimu: Morava byla vdy, jako místo mého
prvního noviciátu, mou zvlátní zálibou, nael jsem tam velmi dobré lidi a pøátele. Rád bych si
jednou zaslíbenou Hanou procestoval, kdybych jen nebyl tak vázán (ibid. 122). Cerroni ho
stále zve a v dopise z 1. 9. 1801 má opìt vestkovou naráku: Letos budete moci dát suit
alespoò deset dávek (dt.: Mayne ?). Cerroni si vak také dìlal váné starosti, zda Dobrovský
v pokroèilém vìku svého génia nasazuje v pravém smìru. Nejen jemu, i praským buditelùm se
nelíbilo, e se Dobrovský u druhý rok zdruje ve Vídni, aby mohl dokonèit základní dílo
slavistiky, své Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris. Pìknì to formuluje v dopise
Dobrovskému 26. 11. 1820: Také já ... bych si pøál, abyste vae zbývající léta vìnoval dìjinám.
To by mne a mnohé jiné potìilo více ne gramatika, i kdy i ta bude mít rozhodnì svou cenu.
(Ibid. 149.) Mimo Cerroniho a Monseho udroval Dobrovský styky s Moravany Dominikem
Kinským, Øehoøem Volným, Frantikem Cyrilem Nappem, znal dobøe i mecenáku èeských
umìlcù hrabìnku Sylva-Tarouca (Praák 1973: 88), navtìvoval také osvíceného podnikatele
hrabìte Hugo Frantika Salma (17761836) na jeho letním zámeckém sídle v Blansku (Zemek
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1981: 36). Cest na Moravu i po Moravì mohl po olomouckém pobytu Dobrovský uskuteènit u
jen nìkolik málo. V Brnì pobýval, vìtinou krátkodobì, v letech 1787, 1789, 1794, zvlátì
nezapomenutelný pro Dobrovského, vzpamatovávajícího se z dlouhodobé nemoci, byl pobyt
roku 1797, pak byl v Brnì a 1817, 1828 (Zapletal 1953: 42)  i jeho cesta poslední skonèila
6. ledna roku 1829 v Brnì, kde se Morava se svým slavným pøítelem rozlouèila pøi dùstojném
pohøbu Mozartovým Requiem (o Dobrovského posledních dnech a testamentu podrobnì ibid.
4246). Hrabì H. F. Salm dal roku 1831 Dobrovskému postavit monumentální litinový pomník
umístìný dnes na Ústøedním høbitovì v Brnì (Skutil 1980: 48).
Závìrem: Morava byla Dobrovskému nezapomenutelná, i kdy se s ní ve skuteènosti rozlouèil ji odchodem z Olomouce, pak u následovaly jen krátké pobyty v devadesátých letech
a prùjezdy spojené s jeho cestami do Vídnì. Velmi ho zaujala náøeènì bohatì diferenciovaná
moravská èetina. Moravanù jako udrovatelù archaismù si váil, ale pøipojoval, e se nemají
uívat ve spisovné èetinì (Brandl 1883: 268, bez blií lokalizace). Dovolím si zakonèit podnìtným citátem z Arne Nováka: Potkáváme se ve veøejných projevech velmi zhusta s Dobrovským libovolnì travestovaným, kdeto Dobrovský skuteèný zamìstnává i odborníky tak málo,
e posud neopatøili souboru jeho spisù. (Novák 1928: 2.)
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JOSEF DOBROVSKÝ UND MÄHREN
Zusammenfassung
J. Dobrovský hatte eine schicksalhafte und emotionelle Bindung zu Mähren. In Brünn bei
den Jesuiten begann seine geistliche Laufbahn, in Brünn bei den Barmherzigen Brüdern starb
er. In den fünf Jahrzehnten dazwischen weilte er mehrmals in Mähren, am längsten drei Jahre
(17871790) in Olmütz als Direktor des josephinischen Generalseminars. Aus diesen Jahren
gibt es die meisten Zeugnisse über sein lebendiges Interesse für die mährische Geschichte,
Kultur und vor allem Sprache. An mehreren Beispielen zeigen wir, wie eifrig Dobrovský Material für ein Wörterbuch mährischer Mundarten sammelte, das jedoch nie erschien, und wie
tiefgehend seine Erkenntnisse waren. Dobrovskýs genaue Beobachtungsgabe bezeugt seine
Feststellung, dass die Sprache in den mährischen Städten dem Tschechischen näher sei als am
Lande. Eine eigenständige mährische Sprache gab es für ihn nicht, da die Mährer, wenn sie
gediegen schreiben wollten, sich der tschechischen Schreibweise und des Tschechischen
bedienten. Deshalb lehnte er die Einbeziehung der mährischen Ausdrücke in sein Wörterbuch
ab. Zu seinem engeren Freundeskreis zählten die Mährer J.V. de Monse, Rechtshistoriker in
Olmütz, J. V. Zlobický, Professor der tschechischen Sprache und Literatur an der Wiener Universität, und J. P. Cerroni, Gubernialsekretär und Handschriftensammler in Brünn (dieser belieferte Dobrovský mit seinen geliebten Zwetschken). In einem Brief an Cerroni (1801) bekennt
Dobrovský seine besondere Vorliebe für Mähren, wo er viele gute Leute und Freunde fand.
Translation © Josef Vintr, 2004
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JOSEF DOBROVSKÝ A SLOVENSKO
MILADA PÍSKOVÁ
V uvaování o vztahu zakladatele slavistiky Josefa Dobrovského ke Slovensku je tøeba si
uvìdomit nìkolik historických souvislostí ve vztahu k dobì, kdy tento vynikající vìdec il.
V druhé polovinì 18. století, kdy se Josef Dobrovský narodil, vypadala Evropa podstatnì jinak
ne na konci jeho ivota, vypadala jinak ne v dobì, kdy mùeme hovoøit o historickém Slovensku a o slovenském národì. V dobì ivota Josefa Dobrovského (17531829) bylo území, které
se dnes nazývá Slovensko, souèástí Uher a Uhry jednou ze zemí rakouské monarchie. Proces
emancipace slovenského národa byl na samém poèátku a právì Josef Dobrovský byl jedním
z prvních myslitelù, kteøí se problematikou pojmù Slovensko, Slovák zaèali soustavnì zabývat,
a to v rámci vìdeckého bádání o Slovanstvu vùbec.
Josef Dobrovský jako ïarmotský rodák byl pokládán od Uhrù za polovièního Uhra, by
byli jeho rodièe Èei a jako nìkolikatýdenní dítì byl pøevezen do Èech. Samotný Dobrovský,
snad podvìdomì, inklinoval k prostøedí svého roditì. Slováci a Èei chápali polovièní uherství Dobrovského ale jen v územním smyslu a pøivlastòovali ho horním Uhrám, tj. Slovensku.
Sám Dobrovský se cítil spíe Slovákem a od poèátku svého bádání projevoval o slovenské
vìci odborný zájem jako o nìco vlastního, co s èeskou kulturou koresponduje. Byl pøesvìdèen
o èesko-slovenské sounáleitosti. Svými badatelskými zájmy smìøovanými na Slovensko se
stal Slovákùm i Èechùm uznávanou autoritou.1
Dobrovský se zajímal o základní názvosloví v otázkách Slovenska, o vymezení a definování
pojmu Slovák a Slovensko. Jeho úvahy na toto téma se odráejí v øadì studií, napø. v èlánku
Historisch-kritische Untersuchung, woher die Slawen ihren Namen erhalten haben (1784).
Podle Dobrovského je Slovensko tou èástí horních Uher, kterou obývají Slované. Pro mue
této slovanské pospolitosti navrhl jméno Slovák, pro enu Slovanka. Pro øeè, kterou hovoøili,
název slovenèina, èím rozumìl èeskou øeè v Uhrách.2 Dobrovskému, ale nejen jemu, v podstatì
vlastencùm po celé dalí století, se kryly pojmy Slovan  Slovák, slovanský a slovenský,
Slovansko a Slovensko. Jemu prvnímu ale patøí zásluha o to, e dnení slovenskou zemi pojmenoval Slovanskem  Slovenskem a e ji pokud mono i vymezil, e pojmu Slovensko vdechl
teritoriální a národní smysl.3
V dobì Dobrovského nebyl jednoznaèným pojmem ani spisovný jazyk na Slovensku. Vzdìlanci pouívali latinu, nìmèinu, bibliètinu, slovakizovanou èetinu. Pokusy o vytvoøení spisovné sloventiny uzrály a vyvrcholily a v dobì túrovì, tj. v polovinì 19. století. Sám Dobrovský spojoval literární Èechy, Moravu, Slezsko a Slovansko na základì jazykové pøíbuznosti
v jediný celek. Slovenskou literaturu chápal jako nedílnou souèást literatury èeské, protoe
byla psána vìtím dílem èesky. Èeskou a slovenskou øeè také povaoval za jednotnou a odmí317

tavì se stavìl k pokusùm o vytvoøení samostatného spisovného slovenského jazyka, tak jako
to navrhoval napø. Anton Bernolák.
Dobrovský mìl vøelý vztah ke Slovensku a udroval písemné i osobní styky s mnoha
tamními uèenci. Zajímal se o slovenské dìjiny, o soudobé problémy, o vývoj jazyka, o monost
obrození slovenského národa. Od prvopoèátku svých jazykovìdných bádání usiloval o poznání jazyka, kterým se dorozumívají lidé na Slovensku. Opatøoval si knihy, které zde byly
vydány, nabádal ke sbìru jazykového materiálu svého pøítele J. Ribaye. Sám vìnoval sloventinì nìkolik studií, napø. ve Slovance.4 V rukopise zùstala jeho sta Slowaken und slowenische Literatur.5
Ji pøed rokem 1779 se seznámil se slovenským exulantem J. Petermanem, který il
v Dráïanech. Mezi spolupracovníky, pøívrence a ctitele Dobrovského patøili napø. Juraj Palkoviè, Bohuslav Tablic, Jiøí Kollár, P. J. afaøík, velmi si ho váil také ¼udovít túr.6 Zájem
o sloventinu a o slovenské prostøedí narùstal u Dobrovského zejména díky pøátelství s J.
Ribayem, se kterým korespondoval více ne ètvrtstoletí (17731810). Zájem o sloventinu díky
této spolupráci u Dobrovského narùstal a oba navzájem obohacoval. Ribay mu zprostøedkovával informace o kulturním vývoji na Slovensku, dodával nové publikace.
Dobrovský podnìcoval Ribaye k odborné práci, napø. k výzkumu týkajícího se slovenského jazyka, ke zkoumání slovenských dialektù, k pátrání po staroslovanských rukopisech. On
sám se zajímal o ivý lidový jazyk na Slovensku, o slovenské zvykosloví, o pøísloví, studoval
pùvod a stará sídla Slovákù, zkoumal vztahy Slovákù k Velké Moravì. Korespondence J. Dobrovského s J. Ribayem má zásadní význam nejen pro poznání odborných a lidských postojù obou
pisatelù, ale pøináí mnoho cenného materiálu pro èeskou a slovenskou lingvistiku vùbec.
Dobrovský si mimoøádnì váil Matìje Bela, jeho spisy si opatøil a prostudoval, a Juraje
Palkovièe. Znal odborné spisy Pavla Doleala a také Antona Bernoláka. Sledoval dobový tisk
a odborné èasopisy, studoval archivní prameny týkající se Horních Uher v Peti.
Intenzivnì se stýkal také s redaktorem Prepurských novin tefanem Lekem a spisovatelem Bohuslavem Tablicem. Tablice pøivedla k Dobrovskému jakási vnitøní pøíchylnost a vìdomí
pracovní souvislosti.7 Radil se s Dobrovským o svých problémech, získával informace o literárním dìní v Èechách. Tablic se zajímal o literární ruch v Praze, o èinnost uèených spoleèností
atp. Dobrovského naopak informoval o dìní na Slovensku. Kdy zaloil uèenou spoleènost
banskotiavnickou, navrhl Dobrovského za jednoho z jejích prvních èlenù. Rád psával Dobrovskému o své vlastní práci, radil se s ním. Tablicovy kontakty s Dobrovským se odrazily
i v jeho tvorbì, a to jak v Pamìtech èesko-slovenských básníøùv aneb verovcùv, tak v Poezyích,
kde dokonce oslavil Dobrovského básní Slávia vìncem zdobená.8
Hluboce si váil Dobrovského také Jiøí Palkoviè. Dobrovský podporoval Palkovièovo snaení
o zøízení stolice èeské øeèi a literatury v Prepurku. I na Palkovièovì Týdenníku a pozdìji
Tatrance je vidìt jeho vliv v tom smyslu, e se Palkoviè soustavnì zajímal o novou literaturu
i o starí tisky a e se pohyboval v miniaturním okruhu zájmù Dobrovského.9 Palkoviè také
pøipomnìl význam tohoto uèence v souvislosti s jeho úmrtím roku 1829.10
Na vìdecké dílo Josefa Dobrovského navazovaly celé generace badatelù. Jeho názory na
vztah Èechù a Slovákù, na vzájemné souití, jazyk, literaturu byly dále rozvíjeny, aplikovány na
nové pomìry. Kdy vznikla v roce 1918 ÈSR, znovu pøily na poøad dne vzájemné vztahy Èechù
a Slovákù, slovenského a èeského jazyka, slovenské a èeské literatury. Pøi slavnostním zahájení pøednáek na novì zøízené Filozofické fakultì Univerzity Komenského v Bratislavì dne
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24. øíjna 1921 proslovil prof. dr. Josef Hanu pøednáku na téma Dobrovský a Slovensko,11 ve
které vyzdvihl názory Dobrovského týkající se jednoty èeského a slovenského jazyka, pøipomnìl jeho obavy, e by osamostatnìním spisovného slovenského jazyka byla naruena kulturní i literární jednota obou slovanských národù. Zdùraznil, e Dobrovskému nelo jen o filologický princip v tomto smìru, ale také o prospìch obrozující se literatury èeskoslovenské.12
Hanu aktualizoval vìdecký odkaz Josefa Dobrovského v tom smyslu, e ho prohlásil za národní program, který byl dovren Frantikem Palackým a P. J. afaøíkem a v ivot uveden T. G.
Masarykem a vznikem ÈSR. V mylenkách J. Dobrovského hledal východiska pro objasnìní
dalího souití Èechù a Slovákù ve spoleèném státì. Ne náhodou volil jsem Dobrovského,
uvádí. Dobrovský byl nejvìtí z naich starích buditelù, ba  pravím to s dobrou rozvahou 
nejvìtí ná vìdecký duch, epochální historický zjev, jeho význam a vliv sahal daleko za jeho
dobu i za hranice èeské povìst Dobrovského pronikla i za iré konèiny slovenských zemí
A podobnì význam a vliv Dobrovského pùsobil daleko za hranice jeho doby.13
Ve výkladu J. Hanue má dílo J. Dobrovského posilovat pøedevím mylenku èeskoslovenské vzájemnosti, kulturní i literární jednotu obou bratrských vìtví.
Na jazykovou a literární koncepci J. Dobrovského navázal svým dílem také literární historik
Jaroslav Vlèek (18601930). Manifestaènì tím, e tøetí díl svého celoivotního díla  Dìjin
èeské literatury15 zasvìtil právì památce Josefa Dobrovského. Prakticky prosazováním èeskoslovenské jazykové jednoty i stylem své odborné práce a koneènì i aktivitami organizaèními,
napø. budováním slovanského semináøe na praské filozofické fakultì.
Tøebae dalí vývoj prokázal nutnost a potøebnost samostatného spisovného slovenského jazyka i jeho ivotaschopnost, k zásluhám Josefa Dobrovského patøí mj. i to, e svým dílem
inspiroval a podnìcoval celé dalí generace k promýlení a dopracovávání stanovisek, které
smìrem ke slovenské kultuøe vyslovil.
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JOSEF DOBROVSKÝ AND SLOVAKIA
Summary
Josef Dobrovský was among the first thinkers who systematically studied the issue of
Slovakia and tried to define the notions of a Slovak and Slovakia. He considered Czech
and Slovak two (almost identical) variants of one language and therefore did not consent to
Slovak being constituted as an independent national language. Nevertheless, he was truly
interesed in Slovak language, history and ethnology (he cooperated and held correspondence
with many Slovak scientists and writers, with J. Ribay, B. Tablic, J. Palkoviè and others).
Dobrovsky´s studies on the Slovak language, literature and history and on Czech-Slovak
relations inspired several generations of younger thinkers. His ideas still play a positive role in
upholding the Czech-Slovak cooperation.
Translation © Josef Línek
Doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
Ústav bohemistiky a knihovnictví
Filozofická a pøírodovìdecká fakulta Slezské univerzity
Bezruèovo nám. 13
746 01 Opava, ÈR
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DOBROVSKÝ A DREVANSKO
LIBUE HRABOVÁ
O sto let døíve, ne se Dobrovský vìnoval na stránkách své Slovanky jazyku, který je dnes
nazýván drevansko-polabský a který Dobrovský podle tehdejího úzu pojmenoval lünebursko-vendický, nael tento jazyk své objevitele, kteøí ho uvedli do souboru evropských jazykù.
Na pøelomu 17. a 18. století vznikly první písemné záznamy jazyka slovanského lidu, který kdysi
kompaktnì osídlil území mezi dolním Labem a Odrou. Samozøejmì e u z døívìjích dob jsou
doloeny zprávy o tomto slovanském jazyce a zùstala po nìm toponymie mnoha set sídli,
nikde vak nebyl v nìm zaznamenán souvislý text. Je podivnou skuteèností, e se polabskoslovanský jazyk zachoval ivý do 18. století v oblasti na západ od Labe, v malé zemièce, kterou
tvoøí údolí øeky zvané dnes Jetzel, kdysi Jesna, obklopené ze tøí stran lesy a jednou svou hranicí
pøiléhající k Labi. Tato krajina se nazývá nìmecky Drawehn nebo Drawänenland, nejstarí
doloený název z 11. století je Drevani. V drevanském území má neobyèejnì velký poèet vsí
jméno od stromù (Breese, Liepa, Grabow, Bukau, Klenow, Clenze, Varbitz apod.) a strom byl tam a
do 18. století i pøedmìtem kultu. To dokazuje, e obyvatelé pokládali les za svou ochranu. Odlehlosti a izolovanosti oblasti vdìèili za uchování jazyka, který jinde vymizel. Ovem svìtské
i církevní úøady se snaily jazyk vymýtit, jak svìdèí zákazy kurfiøtù jazyk uívat, i vizitaèní
protokoly. Ani v dobì íøení reformace nevznikla jediná kniha v tomto jazyce, i kdy tøeba v Prusku
byl v té dobì vydán katechismus v jazyce starých Prusù. Vendiètí sedláci byli úøedníky i mìany zesmìòováni pro svùj nesrozumitelný jazyk a pro své pohanské povìry a zvyky.1
Drevanský jazyk byl proto u zcela na ústupu, kdy jej objevili uèenci z okruhu, který se
vytvoøil u kurfiøtského dvora v Hannoveru kolem kníecího knihovníka Gottfrieda Wilhelma
Leibnize. Leibniz pøiel do Hannoveru roku 1676, jako mladý, ale u v celém Nìmecku i v západní
Evropì známý uèenec. Byla to doba velkých promìn evropské vìdy. Konèila epocha sbírání
antikvit a kuriozit a zaèínalo systematické sbírání, tøídìní a zveøejòování poznatkù v prvních
vìdeckých èasopisech. Tajné uèené spoleènosti byly postupnì nahrazovány Královskými
spoleènostmi nauk. Leibniz sám byl pùvodnì sekretáøem tajné spoleènosti rosenkruciánù,
pozdìji podnìcoval a organizoval zakládání akademií v nìmeckých státech. Sám se zabýval
nejrùznìjími vìdami, od filozofie pøes matematiku k jazykovìdì. S okruhem svých spolupracovníkù vydával Collectanea etymologica a v jejich druhém svazku, který vyel 1717, uveøejnil informaci kurfiøtského úøedníka Mithofa o lüneburských Vendech.2
Ale u v prvním svazku Collectaneí z roku 1711 vydal Leibnizùv amanuensis Johann
Georg Eccard první titìný slovníèek drevanského jazyka jako souèást svého pøehledu vývoje
studia nìmeckého jazyka Historia studii etymologici linguae Germanicae, kde vìnoval 35.
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kapitolu slovanským jazykùm v Nìmecku.3 Eccardem vydaný slovníèek je vendicko-francouzský. Soubor slov v drevanském jazyce získal od lüneburského profesora matematiky Pfeffingera a uspoøádal do vìcných celkù. Ani Eccard, ani Pfeffinger neznali ádný slovanský jazyk, a
proto je jejich zápis nìkde úplným rebusem. Ke slovníèku pøidal Eccard jetì text drevanského
otèenáe a zápis jediné dochované vendické písnì o sovinì svatbì Kati mes ninka beyt
(Kdo má být nevìsta), které mu poskytl wustrowský pastor Christian Henning . Henningovým
informátorem byl sedlák Jan Janika z Klenowa ve wustrowském okrese. Bohuel Henningovy
zápisy a jeho úvod k nim nevyly tiskem, jak Eccard oèekával, a autograf se ztratil. Zachovalo
se pouze nìkolik opisù, z nich nejúplnìjí byl rukopis uchovávaný v knihovnì Uèené spoleènosti ve Zhoøelci.4
Vydání slovníèku a textù mìlo dost velký ohlas, ovlivnìný zøejmì popularitou Leibnize a
jeho uèeného kruhu. Pøeklad písnì o sovinì svatbì pojal roku 1778 do svých Volksliedern
Johann Gottfried Herder.5 Upozoròuje tam, e onu píseò ji døíve pøeloil Goethe a lehce pøepracovanou ji uil ve své zpìvohøe Die Fischerin. Roku 1794, pøilákán zprávami o slovanském
jazyce v Zálabí, navtívil Drevansko uèený polský hrabì Potocki.
Byl to právì výe uvedený zhoøelecký rukopis Henningova slovníèku, který se dostal do
rukou Josefa Dobrovského. Dobrovský získal jeho opis, který zaslal øediteli univerzitní knihovny v Praze Posseltovi zhoøelecký advokát, zakladatel zhoøelecké uèené spoleènosti a velký
pøítel Luických Srbù doktor Karl Gottlob Anton (v Dobrovského poznámce na konci textu
Henningova úvodu je uveden jako Hr. D. Anton, ale nemùe to být nikdo jiný a Dobrovského
zkratky zøejmì znamenají Herr Doktor Anton). Henningùv zkrácený úvod a vìtí èást Dobrovským komentovaného vendicko-nìmeckého slovníèku umístil Dobrovský hned na první stránky Slovanky I., zbytek slovníèku a Henningovu verzi drevanského otèenáe ve druhém svazku
Slovanky jako pøíspìvek k petrohradskému srovnávacímu slovníku.6
Význam Dobrovského edice tìchto textù není pouze v tom, e jsou prvním vydáním zhoøeleckého rukopisu, ale pøedevím v tom, e zaznamenané výrazy a texty poprvé vydal nìkdo,
kdo znal slovanské jazyky a kdo dovedl proniknout pøes zápis pastora Henninga ke skuteèné
podobì a významu drevanských slov srovnáním s podobnými výrazy v jiných slovanských
øeèech. Dobrovský také opravil nìkteré Henningovy omyly (napø. zítra mìlo být podle Henninga nidiglia, tj.nedìle a vèera skumbe, tj. pátek, protoe se tazatel ptal v sobotu a s dotazovaným
si neporozumìli, údolí se mìlo nazývat podivným slovem thorungardol, v èem Dobrovský
odhalil horu a dol apod.). Dobrovský také ukázal, jaký ráz mají v drevantinì slova pøejatá
z nìmèiny. Napø. slovo warsikónye v otèenái bylo pøejato z nìmeckého Versuchen  pokuení, protoe tento pojem nepatøil do bìné øeèi drevanských sedlákù.
Témìø zároveò s Dobrovského zpracováním Henningova slovníku ve Slovance roku 1814
zpracoval lüchowský lékaø Johann Heinrich Jugler slovníky Henningùv, Ekkardùv a dalí záznamy drevanského jazyka.7 Jeho zpracování vak nevylo tiskem a Dobrovský nevìdìl
o Juglerovi stejnì jako Jugler o Dobrovském.
Dobrovského studií se po roce 1810 uzavírá výchozí etapa zkoumání posledního
zbytku jazyka Polabských Slovanù, který se jako ivý zachoval do 18. století jen v oblasti
Drevanska na západ od Labe. Dalí vlny zájmu, i mlèení a nezájmu, které se støídaly v 19. a 20.
století, mìly u jiný ráz a mnohdy skrývaly pod svou hladinou aktuální aspekty nacionálních
zápasù a velmocenských cílù.
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Jaký ráz a jaké cíle mìlo bádání o tomto zanikajícím nebo u zaniklém jazyce v první etapì?
Pro Leibnize a jeho kruh byla drevantina do jisté míry kuriozitou. Objevit neznámý jazyk se ani
v jejich dobì pøíli èasto nepodaøilo. Zároveò vak chápali zpracování záznamù a jejich edici
jako pøíspìvek k poznání jazykového systému a teritoriálního rozloení evropských jazykù.
Jazykovìda se pomalu, ale pøece jen vyproovala z biblí inspirovaných pøedstav o pùvodu
vech jazykù z hebrejtiny a shrnutí historie etymologických studií v práci Johanna Georga
Eccarda bylo pøípravou pro dalí cesty jazykovìdy.
Na konci první etapy zaøadil Josef Dobrovský drevanský jazyk do stále mohutnìjícího
studia slovanských jazykù, které se spojovalo se studiem historie, literatury i folkloru Slovanù,
jak o tom informoval ve svých dvou sbornících zpráv, recenzí, komentáøù a vlastních i pøevzatých statí, které nazval Slovanka.
V Drevansku, jeho obyvatelé v posledních desítiletích 20. století podstatnì zmìnili svùj
vztah k vlastní slovanské minulosti, nezapomínají na Dobrovského zásluhy. Ve skanzenu drevanské vesnice visí tabule se seznamem cizích vìdcù, kteøí se zaslouili o poznání polabskodrevanského jazyka a na prvním místì mezi nimi je uveden Josef Dobrovský.
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DOBROVSKÝ UND DRAWÄNENLAND
Zusammenfassung
Josef Dobrovský war der erste Sprachwissenschaftler, welcher ein von den im 17. und 18.
Jahrhundert gesammelten Wörterbücher der erlöschten drawäno-polabischen Sprache im Zusammenhang mit anderen slawischen Sprachen analysierte.
Translation © Libue Hrabová, 2004
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VZTAH JOSEFA DOBROVSKÉHO
K JAZYKU A PÍSMU JINÍCH SLOVANÙ
EVA PALLASOVÁ
1. Zkoumáme-li dìjiny slovanských národù, nelze pøehlédnout, jak jednotlivá pøedevím
mení národní spoleèenství musela neustále usilovat o prosazení vlastního jazyka, literatury a
kultury. Rozvoj spisovné podoby jazyka pøitom buï navazoval na starí tradici, je byla pozvolna adaptována, nebo se hledaly nové specifické monosti rozvoje jazykových forem cestou vìdeckých diskusí a polemik, popø. se oba postupy mohly kombinovat. V atmosféøe dobových jazykových sporù zaujímaly pevné místo mimo jiné i problémy grafémické. Boje o pravopis
propukly s nebývalou silou pøedevím na slovanském jihu a svou roli v nich sehrál, by proti
své vùli, také Josef Dobrovský.
Atmosféøe dobových sporù snad bude mono lépe porozumìt, jestlie si rozdìlíme slovanské jazyky na tzv. staropismennyje, tj. s dostatkem starích textù, a na mladé spisovné
jazyky, tj. bez starých textù. K první skupinì lze zaøadit rutinu, èetinu a poltinu, z jiních
slovanských jazykù pak jen staroslovìntinu. Ostatní jihoslovanské jazyky náleí k mladým
spisovným jazykùm.1
Pøi standardizaci svého spisovného jazyka a jeho grafického obrazu musely tedy rodící se
jihoslovanské národy, ve smyslu populi podle Ortegy y Gasseta,2 své pravopisné zásady teprve postupnì vytváøet; a to zejména ty, které se neopíraly o tradice církevnìslovanské a pouívaly latinkového písma. Grafémika proto nìkdy a neúmìrnì stála v popøedí jejich jazykovìdných a veobecnì kulturních zájmù. Pøíkladem je vývoj pravopisu slovinského.
2.1. Utváøení psané tradice spisovné slovintiny se spojuje s pronikáním reformaèního
náboenského hnutí. Z protestantské orientace na kazatelství, tj. na mluvené slovo, a na výklad Písma svatého rostla v polovinì 16. století potøeba, aby se nejnutnìjí náboenské texty
fixovaly v lidovém jazyku. P. Trubar jako pøední kulturní osobnost slovinské reformace pøedpokládal, e nejvíce lidí ve Slovinsku zná nìmecky. Mìl vak problémy se zápisem slovintiny
v pøípadì fonémù, které nezná nìmèina ani latina a nemá pro nì odpovídající grafémy (jde tedy
pøedevím o zápis sykavek). Pro tyto fonémy zvolil grafematické spøeky, ale chtìl se pøitom
vyhnout podle jeho názoru pøílinému hromadìní nepotøebných grafémù, jak to vidìl ve spøekovém pravopise èeském z doby pøed Husem. Jeho ortografie nese pøedevím stopy nìmeckého prostøedí, s ním byl znaènou èást svého ivota v tìsném kontaktu a v nìm hledal hlavní
inspiraci pro vytvoøení samostatného spøekového pravopisného systému.
Pøi hledání optimálního zpùsobu zápisu slovintiny Trubar kombinoval grafém h s grafémy
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s/_ ve spøeku sh/_h k oznaèení sykavky  evidentnì podle nìmecké grafematické spøeky
sch ve stejné platnosti. Tuté spøeku pouíval i pro sykavku ; pro afrikátu è zvolil opìt
podle obdobného principu spøeku zh (srov. v kratkim zha_u, nauzhiti), nebo velmi èasto,
ale ne vdy zapisoval c grafémem z, jak je to obvyklé v nìmèinì. Jeho spøekový systém byl
ovem pøes vechnu snahu o úspornost a jednoduchost dosti nejednotný, co se projevovalo
napø. nedùsledným psaním c grafémem z i c (srov. v_eh Slouenzov, ale také prepro_ti
Slouenci).3
2.2. Na bázi pravopisu Trubarova zavedl pøesnìjí, systematiètìjí a jednotnìjí zápis
sykavek s, , z,  a afrikát c, è a B. Krelj a posléze A. Bohoriè ve svém díle Arcticae horulae
(1584). V Bohorièovì pravopise se ustálilo psaní: s jako _,  jako _h, z jako s,  jako sh,
c jako z a è jako zh. Bohorièica se pak uívala a do ètyøicátých let 19. století. Zároveò se
vak ji hledaly v souvislosti s poèátky slavistických bádání nové cesty k øeení problémù
slovinské grafémiky.
Zejména jsou v tomto smìru známy aktivity v Pohlinovu a v Zoisovu kruhu i starí pokus
S. Popovièe (v Untersuchungen vom Meere z r. 1750), aby se slovinská abeceda doplnila znaky,
které byly podobné cyrilským. V Zoisovu intelektuálním kruhu se rovnì zrodila idea veslovanské jazykové jednoty, jejím základem se mìl stát jednotný slovanský pravopis. Prostøedí
Zoisova kruhu pak podnítilo B. Kopitara, aby se zaèal intenzívnì zabývat pravopisnou reformou a pokouel se pro její úèely sestavit ideální slovanskou abecedu. Mylenka vytvoøení
veslovanského literárního jazyka (unae generalis doctae linguae) a boj za reformu latinkového
slovanského pravopisu v duchu tradice Leibnizovy a Popovièovy se stala jeho fixní ideou.4
2.3. Kopitara nepochybnì inspirovalo studium øeckých klasických autorù. Øecká koiné
toti povstala z vìtího mnoství psaných dialektù a obdobný vývoj byl podle jeho pøedstav
moný i v pøípadì slovanských jazykù. Ve svých úvahách nad spoleènou grafémikou pro
vechny Slovany (pozdìji se zamìøil pouze na Slovany píící latinkou) vyel z obou typù
písma, které se na slovanském teritoriu uívaly, z latinky i cyrilice.
Latinka podle jeho názoru spojovala Slovany s evropskými kulturními tradicemi. Cyrilice
byla pro nìho zase pøedevím velkým svatým písmem starých slovanských památek; a jak o ní
psal v Patriotische Phantasien eines Slaven z r. 1811, byla té jedinì plnohodnotným grafickým systémem, protoe vyjadøovala zásadu, podle ní je tøeba mít pro kadou hlásku (foném)
zvlátní, adekvátní znak (grafém).5 Odpovídala tak daleko lépe ne latinka poadavku, aby
mezi fonematickou a grafematickou podobou slovanských slov byl ideální soulad. Kopitar
chtìl proto spojit pøednosti obou abeced tím, e chybìjící grafémy potøebné pro Slovany píící
latinkou doplní z cyrilice.
Pro své panslavistické snahy v oblasti øeení slovanské jazykové problematiky vèetnì
koncepce jednotného slovanského pravopisu se pokouel získat pøedevím Dobrovského,
s ním byl od 30. bøezna 1808 v písemném kontaktu a jeho v korespondenci opakovanì vyzýval, aby se stal Slovanùm druhým Cyrilem.6
3.1. J. Dobrovský se v rozmezí let 18081829 teprve prostøednictvím korespondence
s Kopitarem zaèal intenzi+vnìji seznamovat se slovinským obrozenským procesem. Do té doby
byly jeho informace o dìní ve Slovinsku fragmentární. Dopisy o slovinských problémech si
vymìòoval pøedevím s F. V. Durychem (od r. 1778), J. V. Zlobickým (od r. 1781) a J. Ribayem (od
r. 1783). V Dobrovského osobních vztazích se Slovinci nepøinesla viditelný pokrok ani jeho
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cesta po Slovinsku a návtìva Lublanì v dubnu 1794. Jediným výsledkem cesty, pokud jde
o vztah ke Slovincùm, bylo jeho konstatování, e tomuto slovanskému jazyku patnì rozumí.7
Zásadní obrat nastal právì a v rozmezí let 18061808, kdy Dobrovský získal dva slovinské
korespondenty, nejprve V. Vodnika a posléze B. Kopitara. Díky Kopitarovu prostøednictví se
pak jeho styky se slovinským prostøedím dokonce zlepily natolik, e mohl mít vliv i na íøení
svých spisù mezi slovinskými obrozenci.
3.2. Ke sporùm o podobu slovinského pravopisu Dobrovský zaujímal zdrenlivé stanovisko. Sám u pøed Kopitarem uvaoval o rozíøení latinské abecedy cyrilskými znaky a o pouití takové abecedy pro slovanské jazyky. V dopise ze dne 14. 8. 1797 napsal dolnoluickému
pøekladateli Svatého Písma Starého zákona I. F. Fricovi: koda, e se od sebe zbyteènì oddìlujeme a navzájem stále více vzdalujeme, tím e pouíváme rozdílného pravopisu Co kdybychom jednou provdy navrhli pro vechny Slovany dokonale vyhovující latinskou abecedu,
v ní by se odchylné hlásky nahradily [písmeny] z rutiny, take by kadá hláska mìla svùj
vlastní znak, èím by se dalo vyhnout tìm straným spøekám.8 O náèrtu pravopisu, který by
byl pøíkladem pro vechny rakouské Slovany, psal rovnì v dopise z 1. 9. 1797 J. V. Zlobickému
a v Slavinu r. 1806 pak jetì uveøejnil úvahu o potøebì obecnì platného pravopisu.
Kopitar znal Dobrovského poznámky v Slavinu a dovìdìl se jednak od Zlobického o jeho
náèrtu pravopisu z r. 1797, jednak od Vodnika o jeho dalím pozdìjím návrhu pravopisné
úpravy z r. 1808.9 Dobrovský v nìm Vodnikovi doporuèoval, aby Slovinci upustili od zavedeného Bohorièova úzu, tj. aby afrikátu c nepsali grafémem z a sykavku z nezapisovali grafémem
s, ale aby pøijali psaní c, z a pøiblíili se tak Èechùm.
Kdy vak Dobrovský po opakovaných výzvách stále váhal a ve svém zájmu o pravopisnou reformu zjevnì ochladl, rozhodl se Kopitar, e se reformy ujme sám. Tehdy vìc dostala
smìr, který Dobrovskému nemohl být sympatický. V Etymologikonu r. 1813 (Entwurf zu einem
allgemeinen Etymologikon der slawischen Sprachen) se pokouel problém øeit návrhem,
aby se pøejal reformovaný èeský pravopis.
4.1. Kopitarovy aktivity vìnované reformì pravopisu vyvrcholily v r. 1820 spoleènou
schùzkou Dobrovského se slovinskými slavisty ve Vídni. Ze slovinské strany se jí úèastnili
kromì Kopitara jetì M. Ravnikar, Fr. Metelko, M. Kalister a N. lakar. S podnìty, které z této
schùzky vzely a které daly smìr dalímu vývoji pravopisných reforem, Dobrovský nebyl
spokojen. Jeho vztah k Dajnkovì neastné pravopisné reformì byl kritický a jetì ménì byl
spokojen s reformou Metelkovou, co dokazuje jeho pozdìjí korespondence s obìma autory
hybridních systémù pravopisu z let 18241825.
V Dajnkovì a Metelkovì reformì bohorièice se nejzøetelnìji odrazila Kopitarova idea jednotného pravopisu, v nìm je uplatnìna jeho ji výe zmínìná zásada: pro kadou hlásku
zvlátní samostatný znak. Tyto samostatné znaky navíc nebyly vytvoøeny diakritickou úpravou latinkových písmen, nýbr byly novì vytvoøeny kombinací cyrilských a øeckých grafémù.
Kopitar toti ji ve své Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark
z r. 1808 zásadnì odmítal diakritická znaménka: Ein Schriftzeichen soll zusammenhängend mit
einem Handzug schreibbar seyn (Kadá písemná znaèka se má dát napsat souvisle jedním
tahem).10 Koncepce jednotného pravopisu, která pro celý slovanský svìt zùstala utopií, vèetnì
odporu k diakritice, mohla najít odezvu a doít se realizace jedinì ve Slovinsku, kde byl Kopitarùv vliv veliký a on sám byl mezi jazykovìdci velkou autoritou.11
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4.2. Dobrovský byl tedy nìkolikrát zataen do diskusí o reformách slovinského pravopisu, ani o to jakkoli usiloval. Pro nìho samého toti nebyla otázka ortografie nièím zásadnì
dùleitým. Jalové spory zapoèaté Dajnkovou a Metelkovou reformou se táhly jetì po Dobrovského smrti a válka o pravopis se vedla s fanatismem, jemu by nebyl rozumìl. Pøevrat nastal a
díky vlivu idejí slovanské vzájemnosti hlásaných tzv. ilyrským hnutím, kdy Slovinci zaèali
zavádìt pravopisný systém L. Gaje adaptovaný podle èeského diakritického pravopisu. Není
bez zajímavosti, e pro svou reformu se Gaj inspiroval v èeském pravopise, tak jak ho nael ve
spisu Václava Hanky Pravopis èeský podle základu gramatiky Dobrovského (1817). Vývoj se
tedy ubíral smìrem, který Dobrovský pøedvídal, kdy se rozhodl ve svém Etymologikonu
pouít formálnì jednotnìjí a pohodlnìjí diakritický pravopis.12
POZNÁMKY
1 Heøman 1996, 458.
2 Národ ve smyslu populus je spoleèenství konstituované souborem tradièních zvykù, vdìèícím za svùj pùvod
náhodì a promìnám dìjin. Srov. J. Ortega y Gasset: Úvaha o Evropì. Pøednáka pøednesená 7. 9. 1949 na Freie
Universität Berlin. In: Europa y la idea de la Nación. Madrid (Revista de Occidente, S.A.) 1966.
3 Rupel 1962, 80 (obrázek XIV: titulní list Abecedaria, 1550).
4 Ve své recenzi Dobrovského Institucí si Kopitar neodepøel tuto poznámku o svých pravopisných reformních
snahách: Bekanntlich wünschte Leibnitz eine ähnliche Vermehrung des lateinischen Alphabets, um alle Sprachen damit zu schreiben; wozu es früher oder später wohl kommen wird und muß. Srov. B. Kopitar: Institutiones linguae slavicae. Jahrbücher der Literatur. Siebenzehnter Band. 1822. Jänner. Februar. März. Wien. Art.
IV, 66107; citováno podle: Nahtigal 1945, 199.
5 Die slavische Sprache hat an die dreissig einfache Laute, und das Alphabet der Missionäre, später zum Unterschiede des schwerfälligen glagolitischen das cyrillische genannt, ist das einzige vollständige im neuern Europa, das für jeden Laut ein eigenes Schriftzeichen enthält. Srov. B. Kopitar: Patriotische Phantasien eines
Slaven.Vaterländische Blätter (3. Jahrgang). Wien 1811, 87- 93; citováno podle: Miklosich 1857, 63.
6 Jagiæ 1885, 84, 179, 201.
7 Korespondence Dobrovský  Durych, dopis ze dne 9. 5. 1794; srov. Kidriè 1930, 121.
8 Schade, dass wir uns durch die Verschiedenheit der Ortographie unnützer Weise trennen und immer mehr von
einander entfernen Wie aber dann, wenn man einmal ein für alle Slawen vollkommen passendes lateinisches
Alphabet entwürfe, worin die abgehenden Laute aus dem Russischen ersetzt würden, so dass jeder Laut seine
einfache Figur hätte, wodurch die ungeheuern Zusammensetzungen vermieden werden könnten. Srov. V. Jagiæ: Istoèniki dlja istorii slavjanskoj filologii II. Sanktpeterburg 1897, 624625.
9 Korespondence Dobrovský  Zlobický, dopis z 1. 9. 1797; korespondence Dobrovský  Vodnik, dopis ze dne
28. 11. 1808; srov. Kidriè 1930, 160.
10 Kopitar 1808/9, 192 (poznámka k bodu 3).
11 Kopitarovy fixní ideje sjednotit Slovany písmem nezùstal uetøen ani sám Dobrovský. V úvodní èásti jeho
Institutiones nalézáme jednu nápadnou typografickou zvlátnost: v slovanských vlastních jménech, která jsou
psána v latinském textu latinkou, jsou písmena pro c, è, , z,  psána cyrilicí, napø.: Rakovaц (XX), Ivanoviч
(XLIX), Warшaviae (XII), Nesviжii (XLVIII), Jaзak (XIX) apod. Touto zvlátností je i ve vnìjím vzhledu dána
Institucím nesmazatelná peèe Kopitarovy úèasti v jejich vzniku. Srov. Weingart 1925, 586587.
12 Man wähle eine einförmigere bequemere Orthographie. Diese wäre die eben vorgeschlagene, die zum Teil
schon die Polen und Böhmen befolgen. Dobrovský 1813, 45.
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JOSEF DOBROVSKÝ
AND HIS ATTITUDE TOWARDS THE LANGUAGE AND SCRIPT
OF SOUTHERN SLAVES
Summary
In considering the history of minor Slavonic nations one important fact cannot be overlooked: each of them had to struggle hard for assertion of their own language, literature, and
culture. This paper is intended to present some of the problems concerning the graphical
presentation of the phonological systems of the Slavonic languages.
Problems with the graphemic system of the language occupied constant position within
the context of the so-called younger literary languages, i.e., languages without old literary
texts. Controversies over the orthography broke out with unprecedented vigour first of all at
the Southern Slavonic nations; Josef Dobrovský also played his role in these contentions,
against his will, though. The development of the Slovene orthography can be taken as a
suitable instance.
Primo Trubar was seeking a suitable orthography for his books printed in Slovene; he
selected such a way of recording that led to the digraphic orthography (Bogoriès alphabet,
bogorièica) eventually.
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In connection with the beginning of the Slavonic studies two unsuccessful experiments to
adapt the Slovene graphemics took place, viz. Dajnkos and Metelkas reforms, both on Kopitars initiative.
The actual orthography of the modern Slovene language is a result of an adaptation of Gajs
orthographic system, which had been ultimately inspired by the Czech model. So the development proceeded in the direction which had been predicted by Josef Dobrovský in his Etymologikon already in 1813; then he recommended to borrow their orthography from the Czechs.
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JOSEF DOBROVSKÝ A LUICE
HELENA ULBRECHTOVÁ-FILIPOVÁ
Problematice èeského a luického národního obrození, k ní vztah Josefa Dobrovského a
Luice náleí, se autorka tìchto øádkù obsáhle vìnovala ve stati Èesko-luické vztahy od
konce 18. do poèátku 20. století  Èeský podíl na formování luickosrbské literatury, zpracované v rámci výzkumného zámìru Slovanského ústavu AV ÈR Èeská úèast na západoevropském literárním vývoji do roku 1918.1 Následující pøíspìvek je upravenou a rozíøenou
èástí této studie.
Pokud hovoøíme o vztahu Dobrovského k Luici, jen tìko mùeme obejít jeho pozici v rámci
luického osvícenství a jeho specifik. Pøesto ale v tomto pøípadì odkáeme k dalí upravené èásti
naí práce, která vyla v èasopise Estetika,2 a pøejdeme hned k postavì Dobrovského. Jeho
luické styky zpracoval poprvé V. Brandl v roce 1883 v ivotì Josefa Dobrovského, jeho údaje
struènì zopakoval A. Truhláø v hesle o Dobrovském v Ottovì Slovníku nauèném z roku 1893.
A. Èerný vybral vìtinu údajù z Brandlova ivotopisu a uveøejnil je v èlánku Otec slavistiky a
Luice (jako jednu z kapitol díla Rùzné listy o Luici v roce 1894) a doplnil je dvìma u nás tehdy
neznámými listy Dobrovského Dolnoluièanu J. B. Frycovi. O Dobrovském a jeho luických
zájmech pojednal J. Jakubec ve své Literatuøe èeské 19. století v roce 1911 a ve druhém vydání
v roce 1917. Novì vechny tyto údaje zpracoval, rozíøil a novì zhodnotil Josef Páta v monografické
studii Josef Dobrovský a Luice, kterou vydal roku 1929 spolu s otiskem deseti dopisù z let 1797
1828 (J. B. Frycovi, F. Pøíhonskému, dopisy M. Fulka, T. Pacáka, H. Lubjenského, F. Loka) a spolu
s jeho dodatky ke Srovnávacímu slovníku císaøovny Kateøiny II. Vechny tyto materiály dokumentují postup J. Dobrovského v jeho získávání vìdomostí o Horní i Dolní Luici.
Josef Dobrovský pùsobil na luické scénì v první etapì luického národního obrození, kdy
se konstituoval poèátek luického vìdeckého ivota. Tehdy zaèíná mladá luická generace
uvìdomìle spolupracovat s ostatním slovanským svìtem a prvotní zájem patøí èeským zemím.
Nai buditelé mìli zpoèátku o Luici vìdomosti velmi malé, a proto sami vyhledávali kontakty,
aby z nich naèerpali dalí pouèení. A Dobrovský byl prvním z nich. K zájmu o Luici ho pøivedlo studium slovanských jazykù a biblická bádání. Dobrovský tehdy jetì ovem slovanské
jazyky nazýval náøeèími; jeho studia vycházela z chápání Slovanstva a jejich jazyka jako
celku, v jeho rámci provádìl srovnávání jednotlivých jazykových jevù. Jeho pojetí je tedy
jakousi pøedkollárovskou formou ideje slovanské vzájemnosti. A J. Haubelt ukázal, e slavistika se jako vìda mohla vyvinout právì jen na základì chápání Slovanù jako celku.3 O Luických
Srbech mìl Dobrovský povìdomost u od dob svých studií. Studoval toti s F. G. Lockem,
pozdìjím biskupem v Luici. Locke, aè Nìmec, se zajímal o filologická bádání v oblasti slovan-
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ských jazykù. O jeho zájmech i kontaktech s Dobrovským vìdìl filolog a básník Handrij Zejler,
a proto se na Dobrovského obrátil listem v záøí 1827 a prosil o pøímluvu u biskupa na podporu
pro dalí rok studií v Lipsku. Zejler v dopise oroduje za rozvoj luické srbtiny a zmiòuje se
o nedostatku domácího písemnictví. Proto chce pracovat, aby mohl pøispìt k jeho rozvoji.
Dobrovský zajisté vyhovìl, aèkoli o tom máme pouze nepøímé dùkazy v pokraèování Zejlerových studií; ádný list Dobrovského Lockovi se nezachoval.
Dobrovský si s pomocí luických studentù v Praze opatøil dvì hornoluické gramatiky
(Ticinovu a Matejovu) a dolnoluickou gramatiku Hauptmannovu. J. Páta nalezl v jeho korespondenci té doby doklady o postupujícím studiu luického jazyka a literatury, které èasem
nabývají na rozsahu.4 Napø. v dopise Durichovi r. 1788 se Dobrovský zmiòuje o silném vlivu
nìmèiny v uívání èlenu, co øekl u r. 1786 v èlánku Über den slawischen Dialekt.5
Pro èeského slavistu byla nicménì základní otázkou charakteristika obou luických jazykù
a jejich klasifikace v rámci ostatních slovanských øeèí. Dobrovský znal náhledy slavisty
Schlözera, který luickou srbtinu r. 1771 charakterizuje jako jeden z devíti slovanských jazykù,
a Rüdigera, který r. 1782 hovoøí naopak o dvou samostatných jazycích. V roce 1790 Dobrovský
v listì Durichovi napsal, e dolní luiètina se blíí více poltinì a horní luiètina èetinì, co
vlastnì pøedjímá jeho pozdìjí klasifikaci. Tuto informaci získal patrnì od nìmeckého osvícence
K. G. Antona, který vyzval r. 1789 Dobrovského ke korespondenci. J. Páta po peèlivém
prostudování korespondence obou muù doel k závìru, e v koneèném efektu to byl Dobrovský, kdo na základì neustále shromaïovaného materiálu mohl dodávat potøebné informace
o charakteru luické srbtiny (Anton sám luicky pøíli dobøe neumìl).
O poèáteèním váhání èeského filologa (zpùsobeném i nedostaèujícím studijním a dùkazním
materiálem) vyslovit se jednoznaènì o luickosrbském jazyce svìdèí i § 4 jeho díla Geschichte
der böhmischen Sprache und Literatur z r. 1792. Tehdy Dobrovský charakterizoval tento jazyk
jako smíeninu èetiny a poltiny. Studium Körnerova rukopisného luického slovníku pøivedlo èeského uèence k závìru, e etymologie tohoto jazyka není samostatnou kapitolou ve vývoji
slovanských øeèí, ale e naopak má vìtinu shodných znakù s èetinou a poltinou. Proto také
nabádal Antona ke komparativnímu zkoumání a podnítil jej k sepsání studie o luickosrbském
jazyku a hornoluických náøeèích. Dobrovský také u tenkrát kritizoval luickosrbskou ortografii za její fonologický princip, který vedl ke zkomoleninám a nesrozumitelným tvarùm.
Dalím krokem na cestì ve studiu obou jazykù byl pro Dobrovského Frycùv pøeklad dolnoluického Starého zákona z r. 1796. Hned v následujícím roce píe Dobrovský Frycovi dopis, ve
kterém se k nìmu pøihlásil jako blízký slovanský jazykový pøíbuzný a pronesl politování, e
luická srbtina dosud nemá jednotný pravopis. Vyslovil v nìm názor, e by bylo dobøe mít
spoleènou latinskou abecedu pro vechny Slovany, a pøání, které výstinì charakterizuje jeho
pojetí Slovanstva jako celku: Wären die Slawen in einem Staate vereinigt, so würde das
leichter geschehen können.6 Závìrem této èásti dopisu vyjádøil nadìji, e jednou se tak snad
stane. Emocionálnì ladìná pasá vak byla vystøídána racionálními filologickými pokyny, jak
by se mìl Fryco øídit v pravopise, a dále Dobrovský pøipojil zápis jednotlivých slov, které chtìl
znát v dolní luiètinì. Fryco tehdy poslal Dobrovskému i opis své dolnoluické mluvnice, na
její vydání vìnoval Dobrovský ètyøi dukáty ve zlatì; k jejímu tisku vak nedolo.
Od té doby pokraèovalo Dobrovského studium luické srbtiny velmi rychle. Podaøilo se
mu sesbírat znaèné mnoství textù, jak dosvìdèuje jeho zápis luických pøekladù bible v I.
svazku Slovanky r. 1814. Nyní u mùe o tomto jazyce hovoøit pøesnìji. Proti pùvodnímu
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vlastnímu tvrzení, e luická srbtina je jedním jazykem, se pøiklání k mínìní o rozdílnosti dolní
a horní varianty a blízkosti horní varianty èetinì, dolní pak poltinì. Pøiznává tedy pøíbuznost
èetiny a poltiny pro oba luické jazyky zvlá a nepovauje luickou srbtinu  jak se domníval pùvodnì  za smíeninu obou. A ve druhém vydání díla Ausführliches Lehrgebäude der
böhmischen Sprache (1819) a v Institutiones lingue slavicae dialecti veteris r. 1822 charakterizuje oba jazyky jako dvì samostatná náøeèí.
Dobrovský se do Luice vydává r. 1825. Tehdy se osobnì seznámil s básníkem a buditelem
Handrijem Lubjenským (17901840).7 Navtívil Locka, pobyl v kláteøe Mariina hvìzda, v itavì
(Zittau) si dìlal výpisky z Frencelova díla. Zklamání mu ale zøejmì pøineslo marné hledání
jakéhosi Husova rukopisu, který mìl být v budyínské gersdorfské knihovnì.
Luická srbtina pomáhala Dobrovskému pøi práci na zásadách veobecné slovanské gramatiky. Tehdy také asi pojal plán sestavit mluvnici luickosrbskou. Jeho pùvodním zámìrem
bylo, aby si ji frekventanti Luického semináøe napsali sami pod jeho vedením a podle jeho
mluvnice èeské. Toho ovem tenkrát studenti jetì nebyli schopni, a proto nabádali Dobrovského, aby ji sepsal sám. Definitivnì se k tomu Dobrovský odhodlal v r. 1826, jak vysvítá z jeho
listu Kopitarovi. V dalím dopise z r. 1828 referuje, e etymologický slovník je ji hotov a e
sestavil vechny skloòovací a èasovací tvary. Z korespondence s pøedstaveným praského
semináøe Fr. Pøíhonským z r. 1828 a s Kopitarem vysvítá, e v té dobì Dobrovský náèrt mluvnice v podstatì ukonèil. Zapotøebí bylo pouze poslední revize, kterou vak ji kvùli záchvatu
duevní choroby nemohl provést. Jak popsal ivotopisec Dobrovského V. Brandl (v ivotì
J. Dobrovského r. 1883) a pozdìji zopakoval J. Páta,8 byla luická mluvnice v jednom ze záchvatù duevní choroby znièena. Ve stopách filologické metody Dobrovského vak dále li H.
Zejler a J. P. Jórdan: dílo Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache mìlo na nì tak
velký vliv, e bylo pouito Zejlerem pøi spisování jeho luické mluvnice (1830) i Jórdanem r. 1841
v jeho Grammatik der wendisch-serbischen Sprache in der Oberlausitz. Tak se oba luiètí
filologové stali pokraèovateli nedokonèeného díla J. Dobrovského.
Zmiòovali jsme kontakty s luickými studenty v Praze, kteøí byli chovanci tzv. Luického
semináøe. Dobrovský do nìj pravidelnì docházel, jednak proto, aby se s jazykem seznámil
prakticky, a jednak proto, aby seminaristy vyuèoval a zdokonaloval ve filologickém mylení.
Pøipravoval pro nì úkoly a velmi pøísnì dohlíel na jejich plnìní. Protoe mìl obavy, e studenti
v dobì jeho nepøítomnosti nebudou na filologických cvièeních pracovat, opatøil si za sebe
zástup  Václava Hanku. Dobrovský seminaristùm také daroval vechny své knihy. Absolventi na Dobrovského vzpomínali s vdìkem, jak o tom svìdèí napø. pøedmluva k Deníku Serbowky
od J. Buka r. 1846. Význam Dobrovského pro luickou filologii ocenil ji r. 1848 dr. Adolf Klin
v pøedmluvì 1. svazku Èasopisu Maæicy Serbskeje. Pøispìním Dobrovského se Luický semináø stal skuteèným pilíøem luickosrbského jazyka a filologických bádání. Dobrovský tak otevøel cestu dalímu vývoji této instituce, která sehrála významnou roli pøi formování èeskoluických literárních vztahù.
V souvislosti s J. Dobrovským je nutno uvést práci Pavla Josefa afaøíka, který r. 1825
chystal do tisku Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten,
v nìm (20 díl, 4. èást, s. 479490) pojednal i o dìjinách jazyka a literatury Luických Srbù.
Kniha vyla r. 1826 a pøinesla poznámky o dìjinách a národopise Luice s velmi skrovnou
charakteristikou obou jazykù a s nìkolika údaji literárními. afaøík mìl k dispozici velmi málo
materiálu; èerpal z knihy o církevních dìjinách Luice od Ch. Knautha a z nìkterých prací
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Dobrovského, ale to nepostaèovalo k sepsání kvalitní a pùvodní práce. Dokonce se dopustil
urèitých chyb, kdy napø. jednu knihu citoval jako dvì. Dobrovský ve své recenzi v Wiener
Jahrbücher der Literatur z r. 18279 tento oddíl vystavil ostré kritice a prohlásil jej za nedostaèující. Odùvodnil svou kritiku øadou chybìjících poznámek o Frencelovi, lipském spolku atd.
afaøík vechny opravy pøijal a pøepsal je do svého osobního výtisku, který se zachoval
v Národním muzeu. I on vstoupil do kontaktu s Lubjenským a vyadoval si od nìj doplòky o
literatuøe. Ovem pøi druhém (posmrtném) vydání 1869 jich nebylo uito. Ale poslouily afaøíkovi v jiných pracích, zejména ve Slovanských staroitnostech (183637) a Slovanském národopise (1842), v nìm podal ve tøech paragrafech celkem dobrou charakteristiku Luice, jejího
jazyka i náøeèí se dvìma ukázkami.10
Josef Dobrovský tedy poloil základy luické filologie, která se pak mohla samostatnì
rozvíjet v díle H. Zejlera a J. A. Smolera. A pro Dobrovského byla horní i dolní luická srbtina
jednou z dùleitých pomùcek, které pøispìly k jeho slavistickým výzkumùm.
POZNÁMKY
1 Ulbrechtová-Filipová, H.: Èesko-luické vztahy od konce 18. do poèátku 20. století  Èeský podíl na
formování luickosrbské literatury. In: Západoslovanské literatury v èeském prostøedí do roku 1918.
Sborník studií. Práce Slovanského ústavu AV ÈR, Nová øada, sv. 17, s, 175214.
2 Èeská úèast na národním obrození Luických Srbù. In: Estetika XXXVIII, è. 24, Praha 2002, s. 142157.
3 Haubelt, Josef: Èeské osvícenství. Praha 1986. S. 444.
4 J. Páta se opírá o korespondenci J. Dobrovského vydanou ÈA v Praze r. 1913.
5 Dobrovský, Josef: Über den slawischen Dialekt. In: Literarisches Magazin II 1786. S. 168.
6 Cit. dle dopisu J. Dobrovského J. B. Frycovi. Páta, Josef: Josef Dobrovský a Luice. Praha 1929. S. 38.
7 Je dochován list Dobrovskému ze 20. 10. 1826, vydal jej Páta v ÈMFL 1922 jako souèást Neznámých listù
luického buditele H. Lubjenského do Èech. Je to celkem pìt dopisù: jeden Dobrovskému, jeden afaøíkovi, tøi Hankovi.
8 Páta, Josef: Luickosrbské národní obrození a èeskoslovenská úèast v nìm. Slavia II, 1923, s. 344370.
9 Ibid., s. 363.
10 Zachovaný dopis Lubjenského afaøíkovi ze 23. 07. 1831 je uloen v Národním muzeu. Obsahuje seznam
hornoluických knih, které Èelakovský doplnil o tituly dolnoluické.

JOSEF DOBROVSKÝ UND LAUSITZ
Zusammenfassung
J. Dobrovský spielte in der Entwicklung der sorbischen nationalen Wiedergeburt eine
außergewöhnliche Rolle. Er trug wesentlich zur Herausbildung des Interesses an der sorbischen Sprache bei Forschern wie H. Zejler und J. P. Jordan bei.
Durch seine langjährigen Forschungen gelangte man zu der endgültigen Klassifikation
zweier selbständiger sorbischer Sprachen.
Dobrovský initiierte die Zusammenstellung der ersten sorbischen Grammatiken, die nach
dem Muster seiner sprachtheoretischen Vorstellungen und Konzeptionen verfasst wurden.
Eine grosse Bedeutung in der späteren Entwicklung der tschechisch-sorbischen Beziehungen wird auch seinen Kontakten mit dem Wendischen Seminar in Prag beigemessen. Dank
334

seines Einflusses wurde diese, zunächst halboffizielle Institution zu einer allgemein anerkannten Pflegestätte für slawische und insbesondere sorbische Philologie, die im Laufe der Zeit
einige bedeutende Wissenschaftler sowie Schriftsteller hervorgebracht hat.
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JOSEF DOBROVSKÝ A FOLKLOR
JIØÍ FIALA
Olomoucký pobyt v letech 17871790 vzbudil v Josefu Dobrovském mimo jiné rovnì zájem
o lidovou slovesnost, pøedevím prostøednictvím kontaktù s profesorem práv na olomoucké, od
roku 1778 na brnìnské univerzitì Josefem Vratislavem Monsem. Ten se roku 1780 ocitl na vrcholu
své kariéry  12. ledna toho roku byl instalován do funkce univerzitního rektora a dnem
1. prosince byl s celou rodinou povýen císaøem Josefem II. do lechtického stavu. Prázdniny
onoho roku strávil Monse velmi pøíjemnì u svého vagra Aloise Schustera v Brodku u Pøerova,
kde  jak sdìlil pøíteli Janu Petrovi Cerronimu, moravskému guberniálnímu sekretáøi a pilnému
sbìrateli moravik  jej zaujaly zdejí lidové písnì natolik, e se je rozhodl sbírat; zvlátì si Monse
podrel v pamìti píseò Pozná ty, panenko, mou lásku, kdy mì bude vidìt viset na provázku.1
Monseho zápisy hanáckých lidových písní, pokud vùbec vznikly, se nedochovaly, ale
bìhem výletù do olomouckého okolí, zejména do Hnojic u ternberka, je podnikal pøátelský
kruh utvoøený kolem Dobrovského a k nìmu profesor Monse (pùsobící od roku 1782 na
olomouckém lyceu) náleel, vznikala nepochybnì øada pøíleitostí, kdy oba osvícenci vìnovali
pozornost zpùsobu ivota hanáckých sedlákù, jejich slovesné kultuøe a jejich osvìtì. Podle
svìdectví Dobrovského Monse èasto èeským uèitelùm lidu objednával za hotové peníze
spisy a rozdìloval je mezi sedláky ádostivé èetby.2
Nové podnìty národopisným zájmùm Josefa Dobrovského pøinesla jeho cesta do védska
a Ruska, zapoèatá 15. kvìtna 1792, pobyt v Petrohradì a v Moskvì a návrat pøes Varavu a
Olomouc;3 5. února navtívil Dobrovský v Olomouci tìce nemocného Josefa Vratislava Monseho, stal se tak svìdkem posledních chvil pøítelova ivota a úèastníkem jeho pohøbu.4 Roku
1796 Dobrovským publikované literární zprávy z této cesty (Literarische Nachrichten [ ]
von der Reise nach Schweden und Rußland) z této cesty sice etnografické postøehy kromì
nìkolika slov o zemìdìlském náøadí ruských muikù neobsahují, ale to neznamená, e by Dobrovský si ivota ruského lidu nevímal. Své Bemerkungen über Sitten und Gebräuche der
Russen hodlal toti uveøejnit v rámci rozíøeného vydání literárních zpráv, k nìmu vak
bohuel nedolo. Napø. v dopise Václavu Fortunátu Durychovi ze 3. bøezna 1799 se Dobrovský
zmiòuje de pirogis, quos ipse gustavi in Russia a vysvìtluje etymologii substantiva piroh.5
Nejvíce národopisného materiálu obsahují Dobrovského sborníky Slavín z roku 1806 a
Slovanka z let 18141815  nalézáme v nich stati a slovanských mravech a obyèejích, roztrouené poznámky o lidových písních, jsou tu otitìna srbská a ruská pøísloví. Celý soubor
excerpt v pozùstalosti J. Dobrovského nese titul Mythologia  týkají se slovanského bájesloví, pohanských kultù, nalézáme zde popis jak Marzenu stroja In Schlesien bey Dobroslawitz6
aj. Jiný soubor, oznaèený jako Písnì a básnì z pozùstalosti J. Dobrovského, je fragmentární
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sbíreèkou lidových a pololidových písní, obsahující mj. arii v hanáckém dialektu pro støední
hlas a cembalo Hopøímné Hanáce, její autorství je pøipsáno èeskému skladateli ve Vídni
Philipu Vschejanskému.7
Neménì závaná je z tohoto hlediska i obsáhlá korespondence Dobrovského, je si proto
zasluhuje detailní pozornost8  napø. v odpovìdi na dopis Luièana Karla Gottloba von Anton
charakterizuje Dobrovský moravské dialekty a jako doklad cituje fragment lidové písnì ve
valasko-moravském dialektu.9 Povimneme si nyní dvou podstatnìjích výsledkù zájmu
J. Dobrovského o slovanský písòový folklor, jak je pøinesla Dobrovského uèená korespondence se Slovincem Jernejem Kopitarem10 roku 1809 a s Polákem Jerzym Samuelem Bandtkem11
roku 1815, nebo mají nemalý význam pro zjitìní okolností vzniku tøí svazkù Slovanských
národních písní Frantika Ladislava Èelakovského z let 1822, 1825 a 1827. Oba pøípady se ji
staly pøedmìtem badatelského zájmu, a to Otona Berkopce v èasopise Slavistièna revija z let
1961/196212 a V. A. Franceva v Národopisném vìstníku èeskoslovanském roku 1923.13
Kopitarova korespondence s Dobrovským mìla poèátek 30. bøezna 1808, kdy Kopitar informoval Dobrovského o svých literárních zámìrech a o slovinských literátech; v odpovìdi poloil Dobrovský svému novému korespondentovi ze Slovinska nìkolik otázek týkajících se slovinského folkloru:  e) Gibt es erweislich alte Volkslieder? Sind sie 4 oder 8-sylbig?; eine
kleine Probe davon. f) Gibt es Fabeln oder Räthsel? g) Gibt es gedruckte Sammlungen von
Sprichwörtern? In einem Krain. Kalender sah ich einst Sprichwörter und Räthsel, sed non
notavi annum etc. Probe solcher, die keine Übersetzungen aus andern Sprachen sind.14
Kopitar reagoval na Dobrovského ádost informacemi o rukopisných sbírkách slovinských
pøísloví a poøekadel, a souèasnì poádal barona France Zoise o opis jeho sbírky slovinských
lidových písní pro Dobrovského. Zois sice vyslyel prosbu svého nìkdejího tajemníka, trval
vak na tom, e Kopitar smí exjezuitovi Dobrovskému opsat jen asi dvacet anakreontických
písní, nebo ostatní jsou zatrachtilé  nur 20 anacreontische darf der Meister sehen, die
übrigen sind = Damn,15 navíc Zois tvrdil, e mnohé písnì nejsou lidové provenience, a to
zejména ty písnì, je by mohly Dobrovského pohorit, tedy písnì erotické. Kopitarùv opis se
vskutku nalézá v Dobrovského pozùstalosti, veho vudy pìt osmerkových stránek; písnì,
opatøené nìmeckým pøekladem, jsou oèíslovány od 25 do 47, jedná se tedy zøejmì o výòatek ze
Zoisovy sbírky, je údajnì obsahovala 112 písní. Kopitar se nedrel Zoisova doporuèení a
opsal pro Dobrovského i dvì písnì koprolalické a dva obscénní popìvky (è. 4244); zøejmì se
tedy Dobrovského reakce neobával a ve svém výbìru chtìl postihnout celou íøi lidového
písòového repertoáru bez mravnostní cenzury, jak ji uplatòovali na rozdíl od èeského sbìratele
Jana Jeníka rytíøe z Bratøic preromantiètí a romantiètí vydavatelé sbírek lidových písní, a deformovali tak v obecném povìdomí obraz lidové písòové tvorby. (Za ocitování stojí v té souvislosti
referát Jungmannova syna, Josefa Josefovièe, o Rittersberkovì sbírce v dopise Janu Kollárovi
z 25. záøí 1824: koda, e není znalejího redaktéra, který by, co podlého, vynechával.16)
Kopitarùv opis slovinských lidových písní pro Dobrovského se evidentnì ocitl v rukou
Frantika Ladislava Èelakovského, kdy Èelakovský pøipravoval Slovanské národní písnì.
Díky badatelskému úsilí Jaroslava Markla jsme dobøe informováni o okolnostech tzv. guberniální sbìratelské akce roku 1819 a o následném vydání Rittersberkovy sbírky Èeské národní
písnì roku 1825, je z této akce tìila a v ní kupodivu cenzura povolila otisknout i nepatrnì
pozmìnìné vulgární popìvky z tzv. Kolovratského rukopisu. Èelakovský se naproti tomu
setkával u cenzury s nemalými obtíemi, a jeho zá vùèi Rittersberkovi vzrùstala.17 Nevíme
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bohuel prozatím, jak pøijal nepochybnì grandiózní guberniální sbìratelskou akci, její výsledky v Èechách a na Moravì jsou doceòovány teprve v posledním dvacetiletí, Josef Dobrovský
a jak hodnotil Rittersberkùv vydavatelský poèin, je vak jisté, e Dobrovský patøil k pøátelùm
Jana Rittersberka  jméno J. Dobrovského nalézáme mezi 123 zájemci, kteøí si Rittersberkovu
sbírku pøedplatili.18
Souèasnì Dobrovský vyel vstøíc Èelakovskému, kdy ten sbíral materiál pro druhý svazek
Slovanských národních písní, a dal mu k dispozici Kopitarùv pøepis slovinských lidových
písní. Èelakovský, jak je patrno ze srovnání tohoto pramene se Slovanskými národními písnìmi, pøevzal odtud celkem osm písní, z nich nìkteré náleejí k eroticky nejodvánìjím písním
v jeho sbírce.19 Poznamenejme v té souvislosti, e vydavatel kritického vydání Slovanských
národních písní z roku 1946, Karel Dvoøák, jen zkoumal provenienci jednotlivých èísel této
sbírky, o pùvodu onìch slovinských písní soudil, e je Èelakovský posbíral od Slovincù, s nim
se setkal bìhem svého pobytu v Linci.20
Zcela obdobný osud mìl výsledek snah J. Dobrovského poznat maloruský písòový folklor
prostøednictvím profesora Jagellonské univerzity v Krakovì Jerzyho Samuela Bandtkeho, rodáka
z Lublina. Bandtke podle dopisu Dobrovskému z 3. dubna 1815 se o folklor Rusínù nezajímal, ale
mìl spolupracovníka, rovnì horlivého ètenáøe Slavína a Slovanky. Jméno tohoto spolupracovníka uchoval na jeho pøání Bandtke v tajnosti a poslal Dobrovskému zøejmì krátce nato rukopisný sborník onoho neznámého sbìratele, obsahující kromì maloruských písní také sbìratelùv
dopis Bandtkemu, v nìm mimo jiné o tìchto písních soudí, e jsou rozlièné, einige sind traurig
und heissen Dumy oder Dumky, sie sind eigentliche Klagenlieder, werden auch in einem kläglichen Tonne abgesungen, andere sind lustig, wieder andere zwar witzig aber dabei obscoen.21
Jde celkem o 65 písní, z nich øada odpovídá charakteristice zwar witzig, aber dabei obscoen,
a je si v tom ohledu nijak nezadají s Jeníkovou sbírkou èeských písní starodávných, namnoze
pohorlivých. (Pøipomeòme v té souvislosti, e v roce 1999 vyel péèí Jiøího Traxlera jr.
1. svazek jejich nové edice, tentokrát a koneènì s detailními konkordancemi.22) Ani tentokrát se
Dobrovský nepohoril a opìt obdaøil tímto nepochybnì vìrným dokladem písòového repertoáru halièských sedlákù Èelakovského, jen pro Slovanské národní písnì, jak ukázal ji v roce
1921 Francev, odtud pøevzal devìt z patnácti zde otitìných maloruských lidových písní.23 Pro
ilustraci uvádíme v pøíloze tohoto pøíspìvku komparace dvou písní; zmínka o Moravì v prvním
veri první z nich je evidentnì lapsus calami, podle Jiøího Horáka, jen se roku 1914 zabýval
titìnými prameny Slovanských národních písní a o existenci zmiòovaného sborníku v Dobrovského pozùstalosti nebyl informován, má zde být na tu muravu, tj. na tu louku.24
Mùeme tedy spolu s V. A. Francevem závìrem konstatovat, e Josef Dobrovský, zakladatel slovanské filologie, byl té prvým slovanským národopiscem, e vìdecky zkoumal ivot a
umìleckou tvorbu národù slovanských,25 a mùeme dodat, e tak èinil jako pravý osvícenec
bez skrupulí a bez snahy tuto tvorbu redukovat na projevy akceptovatelné v biedermeirovském salonu. I v tom ohledu tkví Dobrovský v detabuizujícím racionalismu druhé poloviny 18.
století, jen podlehl ve století následujícím spoleèenským konvencím, oznaèovaným zpravidla
jako viktoriánské. A jetì jednu poznámku, je souvisí s pøípravou studie o èeských lidových
reflexích pùsobení proslaveného polního marálka Ernsta Gideona Laudona  v dopise Zlobickému ze dne 28. øíjna 1789 se Dobrovský zmiòuje s nádechem opovrení o polovojenské pseudopísni o Laudonovi,26 tehdy jetì ijícímu  vzniká tak otázka, o kteroupak laudonovskou
píseò se mohlo jednat.
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PØÍLOHA
Josef Dobrovský
(Rukopisná sbírka maloruských
lidových písní zaslaná
J. Dobrovskému r. 1815
Jerzym Samuelem Bandtkem, è. 59 a è. 21)

Frantiek Ladislav Èelakovský
(Slovanské národní písnì, díl I.,
kniha 2., II. è. 1, díl II, kniha 2.,
è. 3, Praha 1822, 1825)

Dumka
Po szczo¿ ja chodyw na tu Morawu,
De krasne ïiwcja ma³o zabawu,
De z krasnych cvitow wiñæi plitala
A czernym okom wse czarowa³a.

Proèe já chodil na tu Moravu,
kde krásná dívka dala zábavu;
kde z krásných kvítkù vìnec spletala,
a èerným okem ve èarovala.

Dumaju w sobi, prystupju k neji,
Nesmju dotknut ja ruczki bi³oji,
Za szczo¿ od wesny wona mylijsza,
Ko³y jej dusza nad stal twerdijsza.

Na ni jen myslím, u ní jen stojím
a ruèinek bílých dotknout se bojím;
k èemu nad jaro ona mnì milejí,
kdy srdce její nad ocel tvrdìjí?

Prodaw ja pajku, pokynuw rodynu,
A wo³oczyw ja za jej dru¿ynu,
Nim sonce zijsz³o, darym jej nosyw,
A stezku moju s³ezamy rosyw.

Já prodal podíl svùj, opustil rodinu
a samovolnì se dal v její druinu:
jak slunce vzelo, dary jsem jí nosil,
a mou stezièku slzami rosil.

Pidu w kraj pusty, de p³uh neore,
Wo³aty budu: ach! meni hore!
Naj s³ozy padut na kamiñ jaky,
Jak najtwerdijszi porobjat znaky.

Pùjdu v kraj pustý, kde pluh neoøe,
tam stìovat si budu svoje hoøe.
A slzy padou na tvrdé kamení,
a kamenu vtisknou lásky mé znamení.

Poty ja budu pry tym kameñju,
Poky newspomnesz o mym jmeñju,
Poty terpity budu tu muku,
Poky neska¿esz: majesz moju ruku.

Dotud já zùstanu pøi tom kamenu,
pokud nevzpomene o mém sobì jménu;
dotud trpìti budu svou muku,
pokud mi nevzkáe: Míti má mou ruku!

Ein anderes Bauerlied

Dumka

Kobys nepyw, mene nebyw,
to bym tje luby³a,
Tobym tobi szczo neïili
ho³owoñku zmy³a,
Holowoñku zmy³a,
soroczeñku da³a,

Kdybys nepil a mne nebil,
ráda bych tì mìla,
kadou nedìli bych tobì
hlavièku umyla;
hlavièku umyla,
koilièku dala,
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Rozczesa³a kuczjeryky
taj poæju³owa³a.

rozèesala tvé kuèerky
a tì políbila.

Josef Dobrovský
(Rukopisná sbírka slovinských
lidových písní zaslaná
J. Dobrovskému 7. dubna 1809
Jernejem Kopitarem, è. 28 a è. 31)

Frantiek Ladislav Èelakovský
(Slovanské národní písnì,
díl III, kniha 2., VII. Zpìv
vindický, Praha 1827)

Popis dìvèete
Je béla ko mléko,
Rudézha ko krí,
salubleno gléda,
na _meh _e dershí.

Bílá je co mléko,
èervená co krev,
má laskavé oèko,
jen smích je a zpìv.

Je béla ko mák
Rudezha ko rak,
pa vrozha ko pézh,
kdo pojde k njé lézh?

Bílá je co mák,
èervená co rak,
jak kamna hoøí,
kdo s ní vyleí?

(è. 25, 41)

Popìvky

Moje lubze je stara navada,
de smirej kaj toshi al shelí:
po nózhi kolénza rasklada,
po dnevi jo glavza boli.

U mé milé nic to nového,
e stále cos stejská a ádá:
ve dne ji hlava bolívá
a v noci kolínka rozkládá.

Kak _im se _mejal,
po_mehval,
kadar _im krilo
povsdigval.

Co jsem se já smál,
usmíval,
kdy jsem karnáèek
pozdvihal.

(è. 46)
Le majno _im rékel:
zhimú mi bo_h ti?
je hitro jiméla
v_e _olsne ozhí.
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Ouèinek slov
Jakmile jsem øekl:
Naè bys mi byla?,
ihned své oèinky
slzou polila.

Le majhno _im rékel:
ti_ lubza mojá,
je hitro po_tala
ve_elga _erzá.

Jakmile jsem øekl:
Tys moje milá!
ihned veselého
srdéèka byla.

EDIÈNÍ POZNÁMKA
Studie J. Fialy Josef Dobrovský a folklor byla ji publikována pod redakèním titulem Bez
mravnostní cenzury (Josef Dobrovský a sbìr moravského [sic!] folkloru) a s redakèními úpravami
v èasopise Dìjiny a souèasnost XXV, 2003, è. 5, s. 1820; zde ji otiskujeme v zájmu úplnosti

referátù pøednesených v pøísluné sekci mezinárodní vìdecké konference Jazyk a literatura
na Moravì.
JOSEF DOBROVSKÝ UND FOLKLORE
Zusammenfassung

Der Aufenthalt in Olmütz in den Jahren 17871790 erweckte in Josef Dobrovský neben
anderem auch das Interesse für das Volksschrifttum, vor allem durch die Kontakte mit dem
Professor der Rechtswissenschaften am Olmützer Lyzeum Josef Vratislav Monse, der hanakische Volkslieder zu sammeln plante. Bei den Ausflügen in die Umgebung von Olmütz, vor
allem nach Hnojice bei Sternberg, welche der um Dobrovský gebildete Freundeskreis unternahm und zu welchem Monse gehörte, boten sich beiden Aufklärern zweifellos viele Gelegenheiten, ihre Aufmerksamkeit der Lebensweise der hanakischen Bauern, deren Schriftgut und
deren Aufklärung zu widmen. Neue Anregungen für Josef Dobrovskýs völkerkundliches Interesse brachte seine Reise nach Schweden und Russland, begonnen am 15. Mai 1792, mit
Aufenthalt in St. Petersburg und in Moskau und die Rückkehr über Warschau und Olmütz.
Seine Bemerkungen über Sitten und Gebräuche der Russen wollte Dobrovský in der erweiterten Ausgabe der Literarischen Nachrichten veröffentlichen, die leider nicht realisiert wurde.
Das meiste völkerkundliche Material steht in den Sammlungen Dobrovskýs, in Slawin aus dem
Jahre 1806 und in Slowanka aus den Jahren 18141815  hier findet man Abhandlungen über
slawische Sitten und Bräuche, zerstreute Notizen über Volkslieder und serbische und russische
Sprichwörter. Die ganze Sammlung von Exzerpten aus dem Nachlass J. Dobrovskýs trägt den
Titel Mythologia  sie betreffen die slawische Mythologie, heidnische Kulte und beinhalten
die Beschreibung jak Marzenu stroja In Schlesien bey Dobroslawitz u. a. Eine andere Sammlung mit dem Titel Písnì a básnì z pozùstalosti J. Dobrovského (Lieder und Gedichte aus
dem Nachlass J. Dobrovskýs) ist eine kleine fragmentarische Sammlung von Volks- und Halbvolksliedern.
Wichtiger für die Erforschung der slawischen Folklore war die gelehrte Korrespondenz
Dobrovskýs mit dem Slowenen Jernej Kopitar im Jahre 1809 und mit dem Polen Jerzy Samuel
Bandtke im Jahre 1815 (exzerpiert in dieser Hinsicht von Otton Berkopec in der Zeitschrift
Slavistièna revija aus den Jahren 19611962 und von V. A. Francev in Národopisný vìstník
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èeskoslovanský aus dem Jahre 1923). Kopitar schickte Dobrovský 22 slowenische Volkslieder
(Auszug aus der Sammlung von Baron Franc Zois), darunter auch zwei koprolalistische und
zwei obszöne Lieder; J. S. Bandtke trat Dobrovský eine Sammlung von 65 kleinrussischen
Volksliedern von einem unbekannten Sammler ab, die ebenfalls keiner Sittenzensur unterzogen
war. Diese Belege des slowenischen und kleinrussischen Volkslied-Repertoires stellte Dobrovský Frantiek Ladislav Èelakovský zur Verfügung, der daraus für seine Sammlung Slovanské
národní písnì (in tschechischen Übersetzungen) aus den Jahren 1822, 1825 und 1827 acht
slowenische und neun kleinrussische Lieder übernahm. Dobrovský im Unterschied zu den
vorromantischen und romantischen Folkloristen trat an die Folklore als echter Aufklärer ohne
Skrupel heran, ohne die Bemühung, dieses Schaffen auf eine für die Biedermeier-Salons akzeptable Form zu reduzieren. Auch in dieser Hinsicht liegt Dobrovský in dem enttabuisierenden Rationalismus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, der im kommenden Jahrhundert
gesellschaftlichen Konventionen unterlag, die als viktorianisch bezeichnet werden (es muss
allerdings beachtet werden, dass die Gestalt der publizierten Sammlungen des Volksschrifttums in dieser Zeit deutlich von der Zensur beeinflusst wurde).
Translation © Eva and Gerhard Salomon, 2004
Prof. PhDr. Jiøí Fiala, CSc.
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Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Køíkovského 10
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JOSEF DOBROVSKÝ A PROBLEMATIKA CELIBÁTU
V HISTORII KATOLICKÉ MODERNY
PAVEL MAREK
Ná pøíspìvek je vìnován recepci a ohlasu Dobrovského díla, resp. jedné z jeho církevnìhistorických prací, nebo v dobì, kdy se na pùdì modernistických èasopisù rozvíjela diskuse
o významu celibátu pro katolického knìze a pro církev, autor latinsky psaného spisku o 40
stranách z roku 1787 De sacerdotum in Bohemia celibatu narracio historica, tedy O knìském celibátu v Èechách vypravování historické, u témìø 80 let o tomto velkém a takøka
vìèném problému øímskokatolické církve nepochybnì rozprávìl s Pánem na nebesích.
Dobrovského historická práce není neznámá. Bedøich Slavík ji napø. komentuje1 jako bøitké
ocenìní knìského bezenství, které v souvislosti s dalím pojednáním z roku 1781 o farských hospodyních ústí do Dobrovského pøesvìdèení o prospìnosti instituce manelství
pro knìze. Proto cílem naeho referátu nebude analýza tohoto spisku ocenìného Èeskou
spoleèností nauk støíbrnou medailí, ale chceme mu najít místo ve zmínìné diskusi na poèátku
20. století jako pøíspìvek k historii èeské Katolické moderny. Pokud vak sledujeme dìní a
diskuse v souèasné církvi u nás, a nejen u nás, toto téma nemusí být nutnì jen historické, ale
mùe být jedním z hlasù v úvahách o celibátu na prahu tøetího tisíciletí, které jsou rozvíjeny jak
v kniních pojednáních (u nás pøedevím pøekladových), tak na stránkách oficiálního listu
èeských a moravských diecézí Katolického týdeníku.2
Domníváme se, e bude uiteèné a pro výklad prospìné, kdy se v nìkolika vìtách
nejprve zmíníme o tom, co èeská Katolická moderna vlastnì reprezentuje a jak ji chápeme, nebo tento fenomén byl u nás v minulosti interpretován pøevánì a pøedevím ve svém literárním rozmìru.
Poèátky èeské Katolické moderny spadají do poèátku 90. let 19. století a jsou spojeny se
jmény zejména dvou osobností, mladých knìí, vlastnì nedávno vysvìceného machovského
benediktina Sigismunda Bouky, a posluchaèe 2. roèníku olomoucké bohoslovecké fakulty
Karla Dostála-Lutinova. Byl to zejména vìkovì o nìco starí a vyspìlejí Bouka, který si na
pøelomu 80. a 90. let, zøejmì pod vlivem svých stykù s Jaroslavem Vrchlickým, zaèal pohrávat
s mylenou obrody èeského katolického písemnictví. Zdálo se mu, e tvorba katolicky orientovaných literátù svou umìleckou úrovní silnì zaostává za soudobou èeskou literaturou, a proto
chtìl svými pøeklady, básnickou tvorbou a organizátorskou prací pøispìt ke zmìnì, chtìl ji
dostat nejen na pièku èeské, ale i evropské literatury.
V Karlu Dostálovi Bouka získal nejen pøítele zapáleného pro katolickou literaturu, ale také
pomìrnì schopného organizátora. Spoleènì se pustili do práce a v polovinì 90. let zaloili
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literární skupinu Katolická moderna, pøipravili edièní øadu nazvanou Básnické obzory katolické a v roce 1896 zaèali vydávat literární tribunu èeské Katolické moderny, mìsíèník se symbolickým titulem Nový ivot.
Zaloení Nového ivota, kolem nìho se zformovala øada katolicky orientovaných umìlcù 
jen namátkou jmenujme alespoò Frantika Bílka, Felixe Jeneweina, Otokara Bøezinu, Jindøicha
imona Baara, Zdenku Braunerovou, Xavera Dvoøáka, Julia Zeyera, Rùenu Svobodovou 
pøedstavuje pøelom ve vývoji èeské Katolické moderny. Její poèátky jsou vskutku literární:
vystoupila s ideou ovlivnìní veøejnosti kvalitní katolickou literaturou. Avak mladí knìí kolem
Nového ivota si záhy uvìdomili, e chtìjí-li vytvoøit podmínky pro to, aby do irokých vrstev
národa opìt proudil obrodný katolicismus, nemùe se tak dít pouze prostøednictvím poezie,
prózy nebo dramatických dìl, to by bylo málo, ale cítili, e Katolická moderna musí svou
reformu rozíøit i do dalích oblastí a sfér. Chtìli usilovat o to, aby nový katolický duch pronikl
i do filozofie, sociologie, výtvarného umìní, historie, politiky, urnalistiky, teologie a dalích
oborù. Odtud pak u byl jen krok k pøesvìdèení, e se musí zmìnit také role katolické církve
v èeské spoleènosti a pochopitelnì pomìry uvnitø církve samotné. Katolická moderna se tak
stala umìleckým, sociálním a církevnì reformním proudem, jeho vùdèí osobnosti vystoupily
s mylenkou obrody laicizující se èeské spoleènosti ideami katolicismu, ovem oèitìnými od
nánosu uplynulých desetiletí, kdy se katolická církev v Rakousku dostala do velké závislosti
na státu, co mìlo svá pozitiva, ale i negativa.
Toto rozíøení programu èeské Katolické moderny, její transformace do podoby spoleèenského reformního proudu, v nìm se literatura a umìní nakonec ocitlo podle naeho pøesvìdèení
takøka na okraji, probìhlo pomìrnì velmi rychle, nìkdy kolem roku 1900. Nelze zamlèet, e se tak
stalo pod vlivem více faktorù a e vedle vnitøních pohnutek tu sehrál velkou roli také impuls
vnìjí, jím byl nepochybnì evropský katolický modernismus, který k nám pronikal pøedevím
z nìmeckého prostøedí v dílech Hermana Schella a Alberta Ehrharda, nebo Josefa Müllera a jeho
slavné mnichovské Renaissance. Evropský modernismus vak èeské modernistické hnutí ovlivnil
spíe svou objektivní existencí ne ideami. Èeská Katolická moderna toti v podstatì postrádala
teologickou dimenzi, je je v západoevropském prostøedí dominující, a tak napø. exegetická kritika
se svými subtilními výsledky nemohla v èeském prostøedí padnout na úrodnou pùdu.
Nová podoba èeské Katolické moderny narazila  s despektem ji pochopitelnì pøijímal
èeský tzv. pokrokový tábor, ale velký odpor vyvolala i ve vlastních øadách, v katolickém prostøedí,  a tato nepøízeò ji provázela po celou dobu její existence do roku 1907, kdy byla
zakázána papeskou encyklikou Pascendi dominici gregis, a, s trochou nadsázky, oznaèení
modernista se stalo synonymem pro jakéhokoliv kritika katolické církve a do 2. Vatikánského
koncilu, na nìm byla vìtina poadavkù modernistù rehabilitována.
Kde hledat pøíèiny faktu, e hnutí èeské Katolické moderny zùstalo nepochopeno a mladí
katoliètí duchovní byli vnímáni jako kacíøi a mnozí z nich se stali psanci?
Nelze pochybovat o tom, e jak stoupenci idejí modernismu, tak také odpùrci, pøísluníci
konzervativního tábora, mladí kaplané i vysoká církevní hierarchie, vichni dohromady mìli
jeden spoleèný základní cíl: svým ivotem a prací chtìli naplòovat ideály katolicismu a pracovat pro dobro církve a lidí. Zásadnì se vak rozcházeli v taktice, v názoru na to, jakými prostøedky zmínìný cíl uvést do reality ivota na prahu 20. století.
Karel Dostál a jeho modernisticky orientovaný kruh se domnívali, e katolicismus mùe
trvale oslovovat také industriální spoleènost, ale je nutné, aby jí vyel vstøíc. V prvé øadì se
346

musí provést reforma církve, kterou je tøeba zbavit veho zastaralého a pøekonaného, co s sebou
nesla z minulosti. Domnívali se, e dozrál èas pro demokratizaci uspoøádání církve s existencí
synod, volbou biskupù a vyích církevních hodnostáøù a vìtím podílem laikù na jejím chodu.
Dále je tøeba pøesnì stanovit meze kanonické poslunosti tak, aby duchovní byl ve svìtských
záleitostech obèanem se svobodnou vùlí a mohl se úèastnit veøejného a politického dìní.
Zmìny v hospodaøení církve musí odstranit stav, kdy vysoká církevní hierarchie ije v blahobytu
a masa kaplanù doslova ivoøí a v dùsledku patronátního systému proívá traumata. Církev by
mìla upravit celibát knìí, vnést do bohoslueb národní jazyk, novì pøistoupit k enské otázce
a reflektovat emancipaèní hnutí, akceptovat veobecné hlasovací právo, zaujmout tolerantní
vztah vùèi jiným církvím a odstranit fundamentalistické postoje vùèi takovým jevùm, jako je
napø. rozluka manelství, pohøeb ehem, úprava kolských pomìrù atd. Naléhavá je reforma
vzdìlávaní bohoslovcù, jejich separace a izolace od bìného ivota je pøíèinou faktu, e mnozí
troskotají v kadodenní praxi.
Konzervativnì orientovaná èást církve tyto pøedstavy odmítala. Zatímco fundamentalisté
modernismus vulgarizovali a oznaèovali za racionalisticko-protestantský zmetek, tradicionalisté spatøovali v církvi Boí dílo, které nemùe podléhat svìtské módì, nemùe se mìnit, protoe
v sobì nese peèe vìènosti. Pape jako svìtlo svìta prý dobøe vidí, kde jaký stín by se do svaté
víry vloudil a jako jediný jest oprávnìn zasahovati, dáti povel a urèiti cestu k opravì.
Okruh lidí kolem budoucího arcibiskupa Frantika Kordaèe nezastíral existenci problémù a
tìkostí, do nich se církev v èeských zemích dostala v dùsledku austrokatolicismu. Poadavky modernistù vak odmítal, protoe podle nìj nesmìøovaly k podstatì vìci. Chtìli reformovat
vnìjí podobu církve, její organizaci, materiální stránku, ale modernisté prý zapomínali na to, e pøi
jakýchkoliv zmìnách musí být prvotní a zásadní reformou duchovní obroda, v tomto pøípadì
duchovní obroda kadého knìze, prohloubení jeho víry, vzdìlání a výchovy v duchu askeze,
zkvalitnìní pastoraèní èinnosti, je povede k vytvoøení skuteèného farního spoleèenství v místì
pùsobení kadého knìze. ivot pozemský je pouze pøípravou na ivot vìèný a podle toho je tøeba
realitu hodnotit, vyrovnávat se s ní a také podle toho jednat. Kordaè reformu církve apriori sice
neodmítal, ale domníval se, e nejprve musí nastat reforma vnitøní a teprve po ní mùe následovat
postupná, papeem iniciovaná a vysokou církevní hierarchií øízená reforma vnìjí.3
Jedním z faktorù, který výraznì pøispíval k rùstu napìtí mezi reformnì a konzervativnì orientovaným táborem, byla problematika knìského celibátu. Bylo by mylné se domnívat, e to
byla a Dostálova Katolická moderna, která tuto otázku vnáela na pùdu církve a také irí
veøejnosti. Jednalo se o téma, které se jakoby v jistých periodách neustále vracelo, resp. permanentnì existovalo, a èas od èasu se dostávalo do popøedí zájmu v souvislosti s krizovými
nebo zlomovými momenty ve vývoji èeské spoleènosti, pøíp. církve, nebo celibátními aférami
knìí a literárními nebo veøejnými projevy duchovních, které se v této oblasti liily od oficiálního stanoviska církve. Pøestoe tedy nelo o nìjaké novum, musíme konstatovat, e modernisté
na pøelomu 19. a 20. století svým oehavým poadavkem na zmìnu celibátní praxe v církvi
pùsobili relativnì revoluènì a vyvolali proti sobì èetné averze. Tlaky v této oblasti byly natolik
silné, e èetí modernisté získali povìst nejradikálnìjích zastáncù mylenky zruení knìského celibátu v rámci evropského katolického modernismu a ve fázi doznìní èeské Katolické
moderny, za ni povaujeme reformní hnutí katolického duchovenstva na poèátku existence
první Èeskoslovenské republiky po roce 1918, se vztah k celibátu stal jednou z hlavních pøíèin
rozkolu v církvi a podnìtem k zformování samostatné církve èeskoslovenské.4
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Pomìr Katolické moderny k problematice celibátu je definitivnì zformulován v tzv. Pøerovském programu z roku 1906,5 povaovaném za oficiální stanovisko modernistù a vyvrcholení
nìkolikaletého hledání programových postulátù, který poaduje èasovou úpravu tohoto èistì
disciplinárního zøízení vzhledem k tomu, e je pro mnohé knìze kamenem úrazu, pro jiné zdrojem ochromení aktivit a pro èást dokonce pøíèinou rozchodu s církví a odpadem od katolicismu.
Tento odmítavý postoj se delí dobu tøíbil na stránkách modernistického tisku. Zatímco nejznámìjí tisková tribuna modernistù, Nový ivot, se problematice celibátu a do roku 19016 pravdìpodobnì zámìrnì vyhýbala a také v dalích letech a do svého zastavení v roce 1907 otiskla
jen minimum èlánkù ve vazbì na toto téma, a to jetì v souvislosti s Konaøíkovým (Beèvanovým) románem Dalila,7 relativnì iroký prostor dostávala zejména na stránkách Rozvoje a
Bílého praporu a nakonec po zákazu Katolické moderny v letech 1907 a 1908 se stala takøka
dominantním tématem èasopisù Køesanská mylenka a Nezmar, co souviselo s ivotními
osudy dvou nìkdejích modernistù, redaktorù periodik a bývalých duchovních Emila Dlouhého-Pokorného a Frantika Loskota.
Diskuse o celibátu na stránkách modernistických èasopisù v letech 19001908 nám pøipadá
jako pomìrnì jednostrunná a do velké míry stereotypní. Toto hodnocení reflektuje skuteènost,
e se výmìna názorù pohybuje v poloze konfrontace pouze dvou krajních poloh stanovisek, a
pøináí tak argumentaci ve prospìch a proti knìskému celibátu, pøièem tvrzení pisatelù se
vìtinou opakují a vyvracejí postoj protivníkù; pouze výjimeènì se setkáváme s konstruktivními
návrhy na kompromisní øeení problému, které vak nejsou originální, ale vracejí se k výrokùm
autorit minulosti. Jestlie se pokusíme o jisté zobecnìní a názory pøevánì anonymních pisatelù èlánkù zhodnotíme, docházíme k následujícím konstatováním a závìrùm:
1. Stoupenci zachování celibátu chápou instituci celibátu jako jeden ze základních sloupù církevního ivota, symbolizující plné následování Krista ivotem a prací. Jedinì svobodný
knìz se mùe plnì vìnovat svému duchovnímu povolání, pøièem sluba Bohu a lidem je
výsledkem svobodné volby, kterou je nutno celý ivot dodrovat. Kde existuje svobodná volba výbìru povolání, tam nemá místo poukaz na nucení a netoleranci. Celibát je nepochybnì
obì, ale je to obì kvùli Bohu, obì, kterou knìz pøináí, aby Boha usmíøil s høeícími lidmi.
Knìské bezenství neodpuzuje schopné mue od duchovního povolání, naopak je zkoukou
pevnosti, charakteru a zpùsobilosti pro knìské povolání. Manelství je poadavkem pøírody,
ale ne pro vechny. Pøece neexistuje bezuzdá svoboda, kadý nemùe provozovat ve a pudy
je nutno zvládat a potlaèovat. Manelství se s knìstvím nesluèuje, protoe je zdrojem rozkoe,
neøesti a neèistoty. Rozmíky a rozvody v manelství knìí by dávaly lidem patný pøíklad.
Panenské knìství je vzácným drahokamem církve. Celibát sám o sobì není cestou k nemravnosti,
za jeho poruováním stojí èlovìk. Pøestupky proti celibátu nejsou pøíli èasté, nemají vìtí
frekvenci ne jiné prohøeky. Existuje poruování celibátu, stejnì jako poruování svátosti
manelství. Poukazy na historické tradice celibátu v církvi jsou relevantní potud, pokud chtìjí
vidìt praxi v prvotní církvi a u starých národù, kde vdy existoval dùraz na dodrování celibátu
a mravní èistoty a byla mu dávána pøednost pøed manelstvím.
2. Argumenty stoupencù odstranìní a reformy celibátu mùeme rozdìlit zhruba do pìti
okruhù: 1. Celibát je lidskou institucí, kterou Kristus nenaøídil, nebo ji asi nepovaoval za tak
dùleitou. Je to tedy svìtské disciplinární opatøení a naøízení lidí a èlovìk má více poslouchat
Boha ne lidi.  2. Celibát je proti zákonùm pøírody a lidským pudùm. Bùh èlovìka obdaøil
pudem pro manelství a nelze se protivit Boím zákonùm. Jejich nerespektování knìze ochro348

muje a bezenství se pro duchovního stává nuceným bøemenem a svazuje jej nesnesitelnými
okovy. Proto je také pøekákou pro mladé mue, aby se vìnovali knìskému poslání a toto
nucené jho je pøíèinou èetných lidských tragédií, chyb a pøestupkù.  3. Celibát je potlaèováním práv èlovìka, sniuje jeho dùstojnost jako èlovìka. Právo knìze na manelství je nezadatelné a je komoleno námìstkem Kristovým na zemi. Rodina je pro èlovìka v jeho ivotì dùleitá a
manelství knìí povede k vybudování velkého mnoství vzorných katolických rodin, jejich
dìti budou zakládat podle tohoto vzoru i své vlastní. Rodiny knìí pøeklenou propast mezi
klérem a laiky, obì komunity ijí rozdílným zpùsobem ivota. Manelství je zdrojem tìstí na
zemi. Po zruení celibátu zavládne spokojenost a duchovní se budou moci plnì vìnovat svému
poslání.  4. Odstranìním celibátu bude likvidován zdroj fám a podezøení o nemravném zpùsobu ivota knìí, které podlamují autoritu duchovních a znemoòují je ve spoleènosti. Celibát
nebyl nikdy doveden do dokonalosti a jeho praxe dává podnìt k útokùm na celou církev. 
5. Zruením celibátu bude obnoven stav, který existoval první tøi století v dìjinách církve a také
v pozdìjích letech byl vnímán zejména jako dobrovolný závazek. Jestlie existuje manelství
knìí v øecko-katolické církvi, proè by nemohlo fungovat také v øímsko-katolické církvi? Zmìna
celibátní praxe vytvoøí pøedpoklady pro spojení katolíkù s protestanty, pravoslavnými a starokatolíky v duchu Kristova výroku o jednom ovèinci a jednom pastýøi.
Stoupenci reformy na stránkách modernistického tisku naléhali na to, aby o problematice
celibátu byla vedena diskuse. Øíkali, e se nejedná o dogma, je nemùe být zpochybòováno,
ale je v zájmu celé církve, aby docházelo na pøísluných fórech, tj. na vikariátních konferencích
a v knìském tisku, k tøíbení názorù, které ukáe pozitiva a negativa celibátu a pøedevím zbaví
duchovní strachu. Aèkoliv se prý velká vìtina z nich staví k otázce reformy celibátu pozitivnì, mají obavu z perzekuce a tak radìji mlèí a trpí. Pokud jde o konstruktivní návrhy na øeení
problému celibátu, diskuse vyústila ve formulaci tøí poadavkù: 1. Celibát se musí stát institucí
dobrovolnou.  2. Mui ve vìku 24 let nejsou dostateènì zkuení a zralí k tomu, aby se mohli
zodpovìdnì rozhodnout pro knìské bezenství na celý ivot. Proto by bylo øeením posunout vìk vysvìcení jáhna na knìze na dobu mezi jeho 3040 rokem ivota.  3. Knìz mu-sí mít
právo na dispens, musí mu být umonìno pøejít do civilního povolání v tom pøípadì, e není
schopen své bezenství zvládnout a dùslednì dodrovat celibát.8
Je pøirozené, e autoøi jednotlivých èlánkù o celibátní problematice se ve své argumentaci
dovolávali názorù nejrùznìjích autorit, domácích i zahranièních. Tak na stránkách modernistických èasopisù figurují jména nìmeckých modernistù Hermana Schella a Josefa Müllera a
jejich protivníka, rottenburského biskupa Paula von Kepllera, rakouského politika a profesora
bohosloví Josefa Scheichera, slovo dostává Lev Nikolajeviè Tolstoj, spisovatel Anton Vogrinec se svou prací Nostra maxima culpa, jsou tu prezentovány názory Bernarda Bolzana,
Josefa Jungmanna, Antonína Marka, Karla Havlíèka Borovského, Jana Jakubce, kontroverzního Josefa Hofera-Recta atd. V roce 1908 do této diskuse vstupuje i autorita Josefa Dobrovského prostøednictvím zmínìného spisku z roku 1787, vydaného v Praze u Diesbacha. Na stránkách èasopisu Nezmar je otitìn ve ètyøech pokraèováních komentovaný pøeklad Dobrovského
díla, vyznaèujícího se dùkladností zpracování tématu, vìdeckým pøístupem k øeení problému a
klidným nadhledem nad vìcí. Pøekladatelem a editorem byl s nejvìtí pravdìpodobností tehdejí
redaktor èasopisu Frantiek Loskot (18731932).
Pøedmìtem Dobrovského zájmu je analýza církevních pomìrù v Èechách a na Moravì v 9. 
16. století z hlediska celibátních pomìrù. Asi by nemìlo vìtí smysl, kdybychom chtìli vyèer349

pávajícím zpùsobem reprodukovat obsah kníky  spíe se proto pokusíme o nástin hlavních
tezí s reflexí Dobrovského pøístupu k øeení problému knìského bezenství.
Dobrovský pøi zkoumání situace na území Èech a Moravy v 9.  10. století dochází k závìru,
e pøelomovým rokem je zaloení praského biskupství v roce 973: do té doby knìí ili v celibátu
a respektovali pøedpisy platné v øezenském biskupství, kam správnì náleeli. Vláda Boleslava
II. (972999) pøinesla jisté uvolnìní pomìrù a první praský biskup, Sas Dìtmar (973982), pod
vlivem mohuèského arcibiskupa Villigiuse (jako jeho suffragán), zaèal enaté knìze tolerovat.
Jeho nástupce Vojtìch (982997) vak tuto praxi popøel a od té doby lze v èeských zemích
pozorovat støídání urèitých vln, období, kdy existoval tlak na enaté knìze, aby se rodin vzdali,
s periodami tolerance.9 Podle Dobrovského v 11. století ádný z biskupù proti enatým knìím
nevystupoval a pomìry ilustruje pøípady manelství prvního opata sázavského klátera sv.
Prokopa (9851053) a kanovníka a kronikáøe Kosmy (asi 10451125). Zásadnì se situace mìní
a za ponifikátu pøíli horlivého papee Øehoøe VII. (asi 10201085), bývalého benediktinského mnicha, který na øímské synodì v roce 1074 prosadil knìské bezenství v celé církvi, knìze,
kteøí se provinili nezdrenlivostí, doivotnì suspendoval a zatratil knihy vyslovující se proti
celibátu.
Dalí èást svého pojednání pak Dobrovský vìnoval pomìrùm v Èechách a na Moravì po
roce 1074, zejména vylíèení reakce na Øehoøovy dekrety s tím, e se snaí dokázat skuteènost,
e celibát je nepøirozená a pozdìji zavedená instituce, je byla prosazována násilnou cestou10
a ujímala se jen velmi volna a do znaèné míry také formálnì. Poukazuje na fakt, e místo manelství si mnozí knìí zaèali uívat a zneuívat kuchaøek, hospodyò a sluebných. Kapitolu
knihy, pojednávající o tìchto záleitostech, uzavírá øeènickou otázkou: A tato instituce trvá a
dosavad. Kdy vezme za své?11 A na jiném místì konstatuje: Tolik bylo vydáno papeských
naøízení a snìmovních konstitucí od èasù Øehoøe VII. proti nezdrenlivosti duchovních, e
kdyby pøirozenost násilím se vypuditi dala, nikoho by mezi duchovenstvem nebylo, jen by po
enì zatouil. Zákonù vak lidských ta jest nedokonalost, e kdy zapovídají nìco, k èemu
pøíroda lidi pudí, výsledku skorem postrádají.12
Dobrovského práce o celibátu v Èechách a na Moravì vnesla do diskuse na stránkách
èasopisù Katolické moderny novou dimenzi evokací historie recepce knìského bezenství
v domácích pomìrech. Editor knihu oznaèuje za dílo velmi cenné a nestranné, bohuel u
zapomenuté, a proto chce s ním veøejnost seznámit. Pøestoe Dobrovský na tomto místì celibát
kritizuje, práce celkovì vyznívá ne jako pøitakání mylence jeho zruení nebo zdobrovolnìní,
ale poaduje udìlení dispense ze závaných dùvodù pro ty, kteøí nechtìjí setrvávat v duchovní
slubì. Pakli se kdo nemùe zdreti, nech v stav manelský vstoupí, ale a je mu dovoleno
z duchovního stavu vystoupit.13 Editor Loskot, bez ohledu na tuto skuteènost, v závìreèném
odstavci komentované edice volá: Celibát je násilím vnucená a vnucovaná instituce. Proto je
tøeba do uí hierarchie zavolat: Zrute celibát, nejvìtího nepøítele knìské morality, ruitele
knìské spokojenosti a knìského tìstí.14 Viditelnì tak posouvá smysl Dobrovského díla ve
prospìch pøedstav radikálního proudu katolických modernistù, z nich nìkteøí se s církví rozeli právì kvùli nedodrování celibátu a kteøí poadovali jeho zruení.
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JOSEF DOBROVSKÝS VIEWS ON CELIBACY
AND THEIR ROLE IN THE HISTORY OF THE CATHOLIC MODERNISM
Summary
A fierce discussion on celibacy of Catholic priests took place on pages of the Czech
Catholic Moderns periodicals between 1900 and 1908. To support their standpoints, either
affirmative or declining, the contributors often quoted experts and authorities, both Czech and
foreign (e.g., Schell, Müller, Kepller, Scheicher, Vogrinec, Bolzano, Jungamnn, Havlíèek-Borovský,
etc.). In 1908, F. Loskot, an editor of Nezmar, cited a pamphlet titled De sacerdotum in Bohemia
celibatu narratio historica (A Historical Relation on Sacerdotal Celibacy in Bohemia) written
by J. Dobrovský in 1787. In this work, Dobrovský reflected the history of celibacy in Bohemia
and Moravia, criticized this institution and suggested that priests who wished to leave the
holy orders for strong reasons should be allowed to do so an even to get married. However,
F. Loskot misinterpreted Dobrovskýs views claiming that the famous thinker had pleaded for
abolition of celibacy.
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JOSEF DOBROVSKÝ A STAROÈESKÉ BIBLICKÉ RUKOPISY
JAROSLAVA PEÈÍRKOVÁ
Svou první práci o staroèeské bibli vydal Dobrovský v r. 1782 v Abhandlungen einer
Privatgesellschaft.1 Byla to studie Über das Alter der böhmischen Bibelübersetzung, v ní
vyslovil svùj první názor na vznik èeského pøekladu bible a jeho pomìr ke starímu pøekladu
staroslovìnskému a poloil zde základ svého tøídìní èeských biblických rukopisù do biblických
recenzí. Poprvé zde také vyslovil poadavek na podrobný filologický rozbor èeských
rukopisných biblí, a to rozbor pravopisu, písma a jazyka. Zde také stanovil nezbytnost
prozkoumání vech èeských biblických rukopisù, aby bylo mono alespoò pøiblinì urèit dobu
jejich napsání.
Pøi tom si Dobrovský uvìdomil, e základním pøedpokladem pro dalí zkoumání staroèeské
bible je poøízení soupisu staroèeských rukopisù bible. K tomu byl poloen základ v malém
spisku jeho pøedchùdce na tomto poli bádání a jeho uèitele Václava Fortunáta Durycha De
Slavo-Bohemica sacri codicis versione dissertatio z r. 1777. V tomto spisku, jeho podnìtem
bylo získání dvou biblických kodexù z knihovny zrueného jezuitského klátera v Èeském
Krumlovì (lo o bibli Krumlovskou z let 14401460, dnes v KNM,2 a Mlynáøèinu3 z let 1420
1440) pojednává V. F. Durych o pøekladech bible do jiných slovanských jazykù a popisuje
nìkteré dalí biblické rukopisy praské klementinské knihovny, konkrétnì bibli Hrochovu,
která se pozdìji ztratila (Kyas se domníval, e by to mohla být dnení bible Moskevská), a dále
neúplné bible  bibli Perntejnskou4 z r. 1471, Talmberskou5 z let 14601480, Starý zákon
Kutnohorský6 napsaný pøed r. 1440 a Starý zákon Obrovských písmen.7
Dobrovský dodává k Durychovu soupisu dalí rukopisy: za nejstarí a pro urèení doby
vzniku èeského pøekladu bible za nejdùleitìjí pokládal bibli z r.1404, co byl ale ve skuteènosti
rukopis s pøekladem oblíbené biblické dìjepravy Historia scholastica s vìcnými výklady,8 tzv.
Comestor (podle autora paøíského profesora Petra Troyes ( 1179), zvaného Petrus Lombardus
nebo také Comestor nebo Manducator), v nìm byly souhrnnì a pøehlednì vyprávìny biblické
události. Myslím, e Dobrovského svedly nápisy, jednak nápis na høbetì rukopisu Biblí Codex
chartaceus anni 1404,9 jednak zápis na pøedním pøídetí Biblí staré èetiny od léta 1404
napsány jsou... Dobrovského omyl poznal a opravil Josef Valentin Zlobický, profesor èeského
jazyka a literarury ve Vídni, který napsal jetì v téme roce, kdy vyla rozprava Dobrovského,
zprávu o èeských rukopisných biblích do Das allgemeine Bücherjournal von Wien 1782.10
Zlobický urèil, e jde o èeský pøeklad Historia scholastica, a uveøejnil i popis rukopisu.
Dále znal Dobrovský tøeboòský svazek Litomìøicko-tøeboòské bible (14131414; datum
uvedeno za Mal a na konci svazku za Ap),11 který byl v jeho dobì nazýván biblí Slavatovskou
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nebo také Vratislavskou, protoe byl v drení Vratislavù z Mitrovic nebo také Hozlauerovskou
podle rodu Hozlarù z Hozlau, kteøí rukopis vlastnili pøed Vratislavy z Mitrovic. Vìdìl i o jejích
dalích dvou svazcích z r. 1411 (datum uvedeno na konci svazku za Ru), které byly v biskupské
knihovnì v Litomìøicích (bible se tam dostala v r. 1759 s knihovnou biskupa Emanuela Arnota
z Valdtejna12). Povaoval je vak za jinou bibli, kterou nazýval biblí Litomìøickou; tento svùj
omyl poznal a v r. 1795, kdy navtívil Litomìøice a bibli spatøil na vlastní oèi (viz dále).
Z vlastního studia poznal Dobrovský bibli Kladrubskou z r. 1471,13 která tehdy jetì byla
v knihovnì benediktinského klátera v Kladrubech, kam se dostala darem od majitele
kladrubského velkostatku Jana Krytofa Boøka v r. 1706. Dobrovský oceòuje úpravu a výzdobu
rukopisu, neuvádí dobu jeho napsání, ale usuzuje, e nebude starí ne bible Krumlovská
popsaná Durychem,14 soudí tedy, e je ze 14. století.15 Dnes je tento rukopis v praské Národní
knihovnì, kam se dostal z Kladrub po zruení klátera v poslední tøetinì 18. století.
Ze dvou nìmeckých knihovnických prací, z Arcana sacra Bibliothecarum Dresdensium
Augusta Beyera16 a Die Merckwürdigkeiten der königlichen Bibliothek zu Dresden Johanna
Christiana Götzeho,17 vìdìl Dobrovský o bibli Dráïanské v královské knihovnì v Dráïanech.
Z Kandidova vydání Balbínovy vlastivìdy Bohemia docta znal zápis Jonáe Jelenia z Trenèína,
rektora koly u sv. Køíe v Dráïanech, o vzniku bible Dráïanské i Kandidovo mínìní, e to má
být první pøeklad Vulgáty do èetiny.18 Byl by rád zjistil o této staroèeské rukopisné bibli dalí
pøesnìjí údaje, podaøilo se mu alespoò získat ukázku textu (nepíe zde od koho, a pozdìji
v Litterarisches Magazin 2 padne jméno Jiøího Petermanna, viz dále), z ní vidìl, e jazyk
tohoto rukopisu je velmi starobylý. Pøesto ale usoudil, e tento rukopis nebude starí ne
ostatní jemu známé rukopisy. Svùj názor zmìnil teprve, kdy dostal rukopis do rukou pøi své
cestì do Dráïan v r. 1795 (viz dále).
V. F. Durych upozornil19 Dobrovského na bibli Padeøovskou z let 14321435,20 která byla
(a dosud je) v Hofbibliothek ve Vídni (dnes Rakouská národní knihovna ve Vídni). Tento
pìkný biblický kodex koupil archiváø Talov z Rosenthalu v drabì pozùstalosti rytíøe Straky
(odtud Dobrovského název bible Strakovská) pro dvorní knihovnu ve Vídni. Popis rukopisu
pak publikoval Josef Valentin Zlobický v Das allgemeine Bücherjournal von Wien 178221
zároveò s popisem dalí èeské bible, která byla ve Vídni, a to v cisterciáckém kláteøe ve vídeòském Novém Mìstì, a kterou nazýváme biblí Cisterciáckou. 22
Dále Dobrovský upozoròuje na zprávu v Berghauerovì Bibliomachii,23 kde je uvedena
èeská rukopisná bible z r. 1403, která by mìla být v nostické knihovnì v Praze na Malé Stranì.
Dobrovský ovem nostickou knihovnu znal velmi dobøe (v této dobì byl vychovatelem synù
hrabìte Nostice a v paláci il) a vìdìl, e tam není ádný rukopis èeské bible, jen Nový zákon z r.
1481 (nazýváme ho Nový zákon Nostický).
Nejvìtí pozornost vìnoval Dobrovský ve svém pojednání24 neúplné bibli Hlaholské,25
která tehdy byla v cisterciáckém kláteøe ve Vyím Brodì, a Dobrovský ji proto nazýval biblí
Vyòobrodskou. Tato bible je psána hlaholicí, a Dobrovský se zpoèátku domníval, e je to
rukopis starého cyrilometodìjského pøekladu bible z 9. století. Rozpoznal ale, e text bible je
èeský. Správnì také urèil, e rukopis pochází z Emauzského klátera v Praze Na Slovanech a e
má souvislost s pokusem Karla IV. o obnovení slovanské bohosluby.
V bibli Hlaholské vidìl Dobrovský jedinou dochovanou hlaholskou památku, a proto ji
pokládal za velmi cennou. Dnes ovem víme, e kromì bible byly pro Emauzský kláter hlaholicí
napsány i bohosluebné knihy a nìkterá díla staroèeské náboensko-vzdìlavatelné prózy,26
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z toho vak nebylo Dobrovskému nic známo. V závìru textu vìnovaného bibli Hlaholské se
Dobrovský trochu pozastavuje nad tím, e bible byla napsána cizím písmem, které rodilí Èechové
neumìli èíst a podotýká, e musel existovat dobrý dùvod, aby se nìkdo pustil do takového
podniku. Na konci stojí povzdech Dobrovského, e by bylo ádoucí, aby nìkdo podstoupil tu
námahu a pøepsal celý rukopis do latinky. Toto Dobrovského pøání bylo splnìno teprve v dobì
nedávné vydáním Ludmily Pacnerové.27
Posledním biblickým rukopisem, který Dobrovský ve svém pojednání uvádí,28 je Nový
zákon Tetovský,29 který mìli ve svém majetku hrabata Kintí, proto ho Dobrovský také nazývá
biblí Kinských. Tento Nový zákon, z poèátku povaovaný za úplnou bibli, zpùsobil Dobrovskému
na poèátku jeho studia èeské bible znaèný zmatek se svým klamným pøípiskem, e byl napsán
r. 1311. Dobrovského na tento rukopis upozornil Durych, který mìl zprávu od archiváøe
Rosenthala z Vídnì. Právì na základì chybné datace tohoto rukopisu doel Dobrovský k závìru,
e èeský pøeklad bible vznikl v dobì Václava II. (12711305, vládl od r. 1283) a domníval se, e
Václav II. dal k pøekladu podnìt a podporoval ho (to byl správný pøedpoklad, dnes se to pøi
vzniku pøekladu bible do èetiny také pøedpokládá, ovem u jiného panovníka o století pozdìji
(toti u Karla IV.).
Celkem tedy Dobrovský pøidal k Durychovu soupisu se sedmi staroèeskými biblickými
rukopisy, osm dalích rukopisù (nepoèítaje Comestora, poèítaje ale zvlá litomìøické svazky a
tøeboòský svazek bible Litomìøicko-tøeboòské), lo o est biblí a dva Nové zákony.
Problém èeské bible lákal Dobrovského i nadále, Dobrovský vyuíval kadé pøíleitosti
k podrobnìjímu studiu èeských biblických rukopisù a stále revidoval své výsledky. Za ètyøi
roky po své první práci o staroèeské bibli v r. 1786 se rozhodl uveøejnit soupis èeských biblických
rukopisù, protoe si byl vìdom toho, e shromádìní rukopisù je nezbytným krokem dalího
bádání. Dobrovského soupis vyel v letech 1786 a 1787 v jeho známém ètvrtletníku Litterarisches Magazin für Böhmen und Mähren pod názvem Handschriften der böhmischen Bibel.30
Dobrovský v tomto svém prvním soupisu popsal nejen úplné bible, ale v samostatném oddílu
také Nové zákony, sborníky Prorokù a altáøe. Toto Dobrovského rozèlenìní staroèeských
biblických textù pøevzali pozdìji Bohumil Ryba a Vladimíra Kyas ve svém soupise Oznaèení
èeských biblických rukopisù a tiskù z r. 1952.31
V Magazinu shromádil Dobrovský 20 rukopisù biblí vèetnì Nového zákona Tetovského,
který jako domnìle nejstarí stojí stále na 1. místì. Pak následují datované rukopisy biblí,
nejprve ty, o nich Dobrovský pojednal ve starí studii Über das Alter der böhmischen
Bibelübersetzung, tj. bible Litomìøická a Vratislavská, Hlaholská, Padeøovská a také Cisterciácká,
aèkoli ta se zde objevuje poprvé, ve zmínìné studii ji Dobrovský neuvádí. Následuje bible
Perntenjská z r. 1471, popsaná Durychem.
Bibli Hlaholskou Dobrovský mezitím podrobnìji prostudoval díky Gelasiu Dobnerovi, který
si ji jako bývalý vlastník rukopisu vypùjèil z Vyího Brodu32 a zapùjèil ji na nìjaký èas
Dobrovskému. Dobrovský zde ke svému starímu výkladu doplòuje, e celá bible se skládala
patrnì ze 4 svazkù, z nich je zachován svazek druhý. Upøesòuje také obsah svazku: kromì knih
Par, Ezd, Tob, Jdt, Est, Job a èásti almù, jak vypsal v r. 1782, obsahuje svazek také knihy
alamounovy zaøazené pøed almy, almy jsou kompletní vèetnì kantik, Te Deum, Laudamus a
Symbolum Athanasii.
Dobrovský rozíøil také výklad o bibli Padeøovské, kterou za své nátìvy Vídnì v r. 1784
mohl prostudovat osobnì. Zdùrazòuje pìknou úpravu a cennou výzdobu kodexu a zaujaly ho
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marginální pøípisky, které obsahují rùzné doplòky a vysvìtlivky a variantní pøeklady.
Zaregistroval, e bible Padeøovská obsahuje pøed jednotlivými knihami listy sv. Jeronýma (=
biblické prology). Zjistil také, e bible má stejný text jako bible Kladrubská a tý text e má i bible
Cisterciácká.
Pak je novì uvedena bible Dlouhoveského z r. 1475,33 kterou Dobrovský pojmenoval podle
jejího majitele z poèátku 18. stol., praského probota Jana Dlouhoveského. Po smrti Dlouhoveského se rukopis dostal do knihovny arcibiskupského semináøe v Praze a nakonec pøeel do
praské univerzitní knihovny. Podle rodinných zápisù Boøitù z Martinic bývá nazýván také
biblí Martinickou.34
Øadu nedatovaných biblických rukopisù zahajují bible popsané Durychem, tj. bible
Krumlovská, Hrochova, Mlynáøèina, Talmberská, Starý zákon Klementinský a Starý zákon
Obrovských písmen, následují bible Kladrubská a Dráïanská, uvedené ji v pojednání Über
das Alter der böhmischen Bibelübersetzung. Zpráva o Dráïanské bibli je oproti první studii
rozíøena, protoe Dobrovský si mezitím opatøil dalí zprávy o rukopisu a také ukázky textu
bible. Obojí mu prostøednictvím Frantika Martina Pelcla obstaral exulantský kazatel z Dráïan
Jiøí Petermann. Podle erbù identifikoval Dobrovský manele paní Anny lejnicové, rozené
z Leskovce, která dala bibli v r. 1596 pøevázat, a zde se nachází vysvìtlení, jak se rukopis dostal
do Dráïan: tøetí manel Anny lejnicové Jan lejnic byl toti zemským správcem Horní Luice.
Tento fakt pozdìji zapadl, protoe Vratil i Kyas uvádìli, e nevíme, jak se bible do Dráïan
dostala, a ve Vratilovì popisu bible Dráïanské není o erbech ani zmínky.35
Na konci jsou vyjmenovány tøi èeské bible, chované v cizinì, které Dobrovský sám nevidìl,
ale mìl o nich zprávy z druhé ruky.36 Jsou to jednak bible afhauzská37 v Schaffhausen v Nìmecku, jednak bible královny Kristiny38 a bible Boèkova39 ve Stockholmu. Na zaèátku dalí èásti
Dobrovského soupisu ve 3. sv. Litterarisches Magazin z r. 1787 je jetì doplnìna bible
Hodìjovského, která byla pùvodnì v Sázavském kláteøe, odkud se dostala do Klementina.40
Jinak tento svazek obsahuje Nové zákony, èásti Starých zákonù a altáøe, celkem 20 dalích
biblických textù. Z tìch jmenujme alespoò Krumlovské (nebo Romberské) Proroky41 z konce
14. století, papírový rukopis obsahující Is, Jr, Pl a Dn, pùvodnì v knihovnì Romberkù, potom
v knihovnì jezuitské koleje v Krumlovì,42 odkud se po zruení jezuitského øádu v r. 1773 dostal
spoleènì s biblí Krumlovskou a Mlynáøèinou do praského Klementina. Dobrovský o nìm
píe, e je to nejstarí biblický rukopis, který se mu dostal do rukou, a upozoròuje na jeho
pravopis, zvlátì na pouití y, protoe v tomto rukopise se vùbec nepouívá i.43
Celkem v Litterarisches Magazin Dobrovský uvedl est nových biblických rukopisù, take
dohromady znal ji 17 rukopisù èeské bible a 22 rukopisù nìjaké èásti bible.
Velmi intenzivnì se Dobrovský zabýval problematikou èeské bible za svého prvního pobytu
na Moravì v letech 17871790, kdy pøi prozkoumávání moravských knihoven a archivù objevil
øadu staroèeských biblických rukopisù a kdy u nìho vznikla mylenka na sepsání dìjin èeského
biblického pøekladu. Pøi studiu nových rukopisù èeské bible Dobrovský zjistil, e svou práci
o èeských rukopisných biblích bude muset pøepracovat.44 Kdy studoval rukopis Krumlovských
Prorokù, nepoznal jetì, e v nich jde o jinou, a to nejstarí recenzi staroèeského pøekladu bible.
V Olomouci mìl pøed sebou dvì bible (Olomouckou45 a Boskovickou46), v nich rozdíl mezi I. a
II. recenzí nápadnì vynikal, a mìl pøíleitost je podrobnì prostudovat. Olomoucká mìla pravopis
i jazyk stejný jako Proroci Krumlovtí, zatímco Boskovická má pravopis diakritický (je to rukopis
s nejdùslednìjí aplikací diakritického pravopisu a patrnì vùbec první rukopis, v nìm bylo
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diakritického pravopisu pouito). Dobrovský oba rukopisy podrobnì srovnal a doel ke
správnému závìru, e v nich jsou zachovány dvì rùzné úpravy staroèeského biblického
pøekladu.
V r. 1790 navtívil Dobrovský také Mikulov, kde nael 5 èeských biblických rukopisù, které
vak mohl prostudovat jen zbìnì. ádný z nich kromì Nového zákona nemìl datování, take
pøinesly pro Dobrovského bádání jen málo. Jde o bibli Mikulovskou,47 Kuntátskou,
(Dobrovským nazývanou druhou biblí Mikulovskou),48 Starý zákon tzv. vìtí mikulovský,49
Starý zákon tzv. mení mikulovský50 a Nový zákon Jana z Prahy z r. 1470.51 Dalí biblický rukopis,
toti Nový zákon rajhradský s altáøem a Ct.,52 nael Dobrovský v knihovnì rajhradského
klátera.
V tomto stadiu sílí u Dobrovského úmysl53 napsat soustavné dìjiny èeského biblického
pøekladu a do vydání prvních biblických tiskù. Dobrovský zaèal probírat pøeklad bible po
jednotlivých knihách a z jeho korespondence je patrné,54 e byl touto prací intenzivnì zamìstnán.
Nebylo mu vak dopøáno tento rozsáhlý projekt uskuteènit. Jiné práce ho od tématu odvedly a
pak Dobrovský v l. 17921793 podnikl cestu do védska a do Ruska,55 jejím cílem bylo
prozkoumat tamìjí knihovny a zjistit, jaké jsou v nich èeské rukopisy. Ve Stockholmu nael
bible Boèkovu56 a Lobkovickou,57 které vak neznamenaly ádný významný posun jeho znalostí
o èeské bibli; jednak mìl monost jen zbìnì je prohlédnout, jednak jsou to bible pozdní
(Boèkova z let 14301450, Lobkovická z r. 1480). Oba tyto rukopisy a také bibli královny Kristiny
odvezli védové v r. 1648 jako váleènou koøist z Prahy a oba se zásluhou moravského historika
Bedy Dudíka v r. 1878 spolu s dalími staroèeskými památkami vrátily do Èech a byly uloeny
v Moravském zemském archivu v Brnì.58
Moskva pak Dobrovského odvedla od biblí èeských a pøivedla ho ke studiu biblí církevnìslovanských. K èeským biblím se Dobrovský jetì vrátil, kdy na jaøe r. 1795 podnikl cestu do
Litomìøic a do Dráïan za biblemi Litomìøickou a Dráïanskou, tj. za dvìma biblemi nejstarí
recenze, které jetì osobnì neprostudoval. Zjistil, e bible Litomìøická je souèástí bible
Vratislavské a Dráïanská e je ze vech biblí první recenze nejstarí. Výsledkem jeho
prostudování bible Dráïanské je jeho rozprava Über den ersten Text der böhmischen
Bibelübersetzung, která vyla v Neuere Abhandlungen der königlichen böhmischen
Gesellschaft der Wissenschaften v r. 1798,59 která pro ná výklad není zajímavá, protoe k soupisu
èeských biblických rukopisù nepøinesla nic nového.
Pak se zhoril jeho zdravotní stav, Dobrovský byl stien záchvatem choromyslnosti a k práci
se mohl vrátit a v r. 1796. V následujícím roce pobýval krátce ve Vídni, kde znovu prozkoumal
bibli Padeøovskou a Nový zákon Lupáèùv a na podzim tého roku vyuil zdravotní cesty na
Moravu k novému zkoumání bible Olomoucké. Tehdy také patrnì získal do svého vlastnictví
dva vzácné biblické rukopisy: neúplný Starý zákon Pálfyovský,60 patøící k I. recenzi, a Nový
zákon z r. 1417 dnes nazývaný Novým zákonem Dobrovského nebo Køiovnickým,61 protoe
byl pùvodnì v køiovnické knihovnì, odkud byl za povodnì v r. 1784 ukraden.
Dobrovský mìl jetì v úmyslu nahradit svùj soupis biblických rukopisù podaný v Litterarisches Magazin v letech 17861787 novým soupisem, kde by bylo kadému rukopisu urèeno
místo podle jeho stáøí a podle recenze textu. K tomu se ji ale nedostal jednak proto, e mìl
znovu velké zdravotní problémy, jednak proto, e zemøeli Durych a Ribay, kteøí se o jeho studium
èeské bible nejvíce zajímali a Dobrovského zájem podporovali, a snad i pro potíe s vydáváním
svých jiných prací.62
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Pro nový soupis se snail doplnit mezery, které dosud mìl ve svých vìdomostech o jednotlivých staroèeských biblických rukopisech. Tak se snail vypátrat bibli královny Kristiny,
kterou zatím znal jen z Le Longova bibliografického pøehledu biblí Bibliotheca sacra z roku
1723,63 hledal ji ve Vatikánì a pak v Paøíi, kam byly Napoleonem na èas odvezeny papeské
sbírky, ale neuspìl. Podaøilo se mu najít bibli afhauzskou, o které vìdìl také jen z Le Longa.
Zprávy o bibli afhauzské mu podle jeho pokynù opatøil kníe August Lobkovic. Opravil své
mylné mínìní o Novém zákonu Tetovském podle ukázky, kterou mu z Vídnì zaslal prof. Jan
Norbert Hromádko. Ten zjistil, e pøípisek v rukopise s datem 1311 byl napsán a v r. 1579.64
Poznal dva dalí rukopisy staroèeského altáøe  altáø Wittenberský65 a Podìbradský,66 který
nazývá altáøem Slezským.
Vechna tato nová zjitìní doplnil Dobrovský do soupisu rukopisù èeských biblí v posledním
vydání Geschichte der böhmischen Sprache und ältern Literatur v r. 1818, co je poslední
práce Dobrovského o dìjinách èeské bible. Je to sice vìtinou jen výèet biblických rukopisù,
je to ale také shrnutí výsledkù mnohaletého bádání Dobrovského a koneèný obraz jeho názorù
na dìjiny èeské bible. Celkem zde Dobrovský uvádí ètyøi staroèeské altáøe, 21 biblí, 11 Starých
zákonù a 22 Nových zákonù, zatímco v Litterarisches Magazin uvádí 17 biblí, est Starých
zákonù a 11 Nových zákonù.
Stejnì jako v jiných oborech vykonal Dobrovský základní prùkopnickou práci i na soupise
staroèeských biblických rukopisù, a i kdy se mu nepodaøilo sepsat dìjiny èeské bible, jeho
výsledky na tomto poli jsou pozoruhodné. Poloil pevné základy, které byly pro dalí badatele
pøíhodným východiskem.
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
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MORAVICA 1  2004

BENJAMIN JEDLIÈKA VE SLUBÁCH JOSEFA DOBROVSKÉHO
DRAHOMÍRA VLAÍNOVÁ
Josef Dobrovský,  1829 v Brnì, osvícený knìz, svobodný zednáø, zakladatel slovanského
jazykozpytu, èeské mluvnice a literární historie, bøitký kritik starých historických památek,
nejvìtí èeský buditel, jedna z nejvìtích postav èeských kulturních dìjin a velký dluh èeské
vìdy. Jeho spisy novì nevydány, korespondence jen zèásti, pozùstalost nezpracována, jeho
dílo probádáno více ne kuse. Takto charakterizoval daný stav v roce stého úmrtí Dobrovského
brnìnský èasopis Index (1929, 1. roè., 1. èíslo, s. 3, redigoval Bedøich Václavek).
V kvìtnu roku 1931 uvolnil T. G. Masaryk z fondu sebraného k Masarykovým 80. narozeninám jeden milion korun, které byly poskytnuty Královské èeské spoleènosti nauk jako základ
k napravení tohoto dluhu. Plán, který byl následnì vypracován, rozvrhl práci do dvou skupin:
první pøedstavovala tzv. Spisy titìné, kterých bylo stanoveno dvacet, a druhá zahrnovala
Literární pozùstalost a korespondenci. Editory se stali Milo Weingart, Josef Volf, Josef Vratil,
F. M. Barto, Josef Páta, Benjamin Jedlièka aj.
Jako první svazek takto grandióznì rozvrené a dosud nedokonèené edice (k r. 1974 bylo
vydáno toliko 13 svazkù), v kvìtnu 1936 vyly Dìjiny èeské øeèi a literatury v redakcích
z roku 1771, 1772 a 1818 v edièní péèi Benjamina Jedlièky (Spisy a projevy Josefa Dobrovského,
vycházely péèi Komise pro vydávání Spisù Josefa Dobrovského pøi Královské èeské spoleènosti
nauk, Melantrich, Praha 1936, 508 s. Ediènì pøipravil a pøedmluvu napsal B. Jedlièka).
B. Jedlièka (18971967), v té dobì gymnaziální profesor v Praze, nebyl k této práci vybrán
náhodnì. Mìl v tomto ohledu ji za sebou významnou monografickou práci, nazvanou Dobrovského Geschichte ve vývoji èeské literární historie, vydanou v r. 1934 nákladem tée Komise
pro vydávání spisù Dobrovského (Melantrich, Praha 1934, 207 s.) a o nìco døíve pokus o Dìjiny èeského písemnictví, jako i redigování sborníku k 50. narozeninám A. Nováka (Studie a
vzpomínky, 1930). Po ukonèení FF UK, kde studoval èeskou a francouzskou filologii, pobýval
jako stipendista na Sorbonì.
Monografie mladistvého literárního dìjepisce Benjamina Jedlièky byla pøíznivì pøijata
nejvýznamnìjími literárními kritiky a historiky své doby, jak Arne Novákem (v Lidových
novinách 10. 6. 1934), tak i F. X. aldou (aldùv Zápisník 7, 1934/35, s. 249) s vìdomím, e tento
badatel, chvalnì známý minuciózními pøíspìvky k máchovské filologii (zde má A. Novák na
mysli Jedlièkovu doktorskou práci o próze K. H. Máchy z r. 1922), pøipravuje k vydání onu edici
Geschichte, konfrontující tøi vydání z doby národního obrození. Oba vìhlasní kritici upozoròují
na Jedlièkovy pøedchùdce z øad literárního pozitivismu, tj. na Jaroslava Vlèka a Jana Jakubce,
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odstraniví svými pracemi spolu s T. G. Masarykem onu národnostní diskriminaci, kterou
Dobrovského osobnost i jeho literární odkaz opatøila Jungmannova generace. alda ocenil, e
Jedlièka nadøadil Dobrovského vìdce nad Dobrovského obrozence a osvícence, kritizuje vak,
e ne dosti pøesnì Dobrovského jako vìdce charakterizoval, nebo to ádalo by, myslím,
podrobnìjího vypsání konstelace literárnì historickografické, do ní se Dobrovský vrodil a
její výsledky poznal nebo si pøisvojil nebo posléze tvoøivì obmìnil (Z, s. 250).
Arne Novák ocenil na Jedlièkovì monografii právì to, co se aldovi zdálo, e v ní chybí
nebo je málo pregnantnì vysloveno. Chválí Jedlièku, e si postavil úkol: pøesnì a do podrobností
zjistit, co Dobrovský ve své koncepci dìjin èeské øeèi a literatury pøejal od svých pøedchùdcù,
co k tìmto údajùm doplnil, v èem se od nich metodologicky i názorovì odliil, a hlavnì co jeho
dílo po vìdecké stránce poskytuje nového. V tìchto dimenzích povauje Jedlièkovu monografii
za vcelku zdaøilou a místy i definitivní; co mimo to pøináí, je nìkde zbyteèné, jinde sporné,
a pøíliná horlivost mladého (tehdy estatøicetiletého B. J.  pozn. D. V.) badatele ho pøirozenì
svedla k opakování a mnohomluvnosti. (Lid. nov.) Ocenil rovnì, e vsazuje Dobrovského
dìjiny do souvislosti evropského literárního dìjepisectví a shrnuje, e pøítomnou monografií
se Benjamin Jedlièka èestnì legitimoval pro odpovìdný úkol býti kritickým vydavatelem neocenitelné té památky.
Literární historik, kritik a pøekladatel z italtiny a francouztiny Benjamin Jedlièka mìl v té
dobì za sebou i pokusy beletristické. Jako uèitel èetiny na èeském gymnáziu v Opavì (1922
1924) debutoval knihou pamfletù Pìt políèkù mrtvým (1924), v ní ironizoval namylenost a
pseudovzdìlanost pøísluníkù malomìstské honorace: jisté opavské panièky, dvou kolegù
profesorù ze sboru, jako i øeditele gymnázia a zemského kolního inspektora. Protoe je mladièký
pan profesor pohøbil toliko obraznì (chtìl si ulevit políèkem lidem, kteøí byli pro nìho mrtví),
zareagovali jeho nadøízení a satirou potrefení kolegové ádostí o jeho pøeloení. Pøed touto
aférou staèil jetì Jedlièka vlepit políèek drzému oktavánovi A. C. Norovi, který mu jej vak
promptnì pøed celou tøídou vrátil.
Aèkoliv se budoucího spisovatele Nora zastali profesoøi a student nemusel opustit ústav,
nikdy v celém svém ivotì Jedlièkovi konflikt neodpustil. Ve svých pamìtech ivot nebyl sen
(1). Záznam o ivotì èeského spisovatele (Atlantis, Brno 1994, s. 5461) popisuje Jedlièkovu
ivotní kariéru a u opavské epizody prodlévá zvlátì barvitì. Uvádí jména vech postiených
Jedlièkovou kritikou a dodává ponìkud nadnesenì, jací e to byli proti nìmu velikáni. Optika
malomìsta mu ponìkud zkreslila fakt, e ony jmenované pány u v jejich dobì dvacet km od
Opavy nikdo neznal, zatímco Jedlièka mìl za sebou na svùj vìk zajímavou publikaèní èinnost a
pøed sebou slibnou budoucnost. Napsal jetì nìkolik povídkových knih (Kouzelná panenka,
1929, Smrt v zrcadle, 1942, aj.), vydal kníku fejetonù (Paøí 1945), básnickou sbírku
(Vzpomínáme, 1946), pøeloil úctyhodný poèet knih zejména francouzských autorù (napø. Julia
Verna, George Duhamela, Elsu Trioletovou, A. de Musseta aj.).
Jedlièka byl zøejmì èlovìk, který se dovedl dobøe vpeøit do kadého reimu: od r. 1937
pracoval na ministerstvu kolství, od r. 1942 na ministerstvu osvìty, po osvobození a do r.
1953 na ministerstvu informací, poté byl vedoucím rektorem v Ès. rozhlase a dlouhá léta byl
tajemníkem satirické komise pøi Svazu ès. spisovatelù. Tento poslednì jmenovaný post zastával
zøejmì za ony pamfletické políèky opavským malomìákùm, protoe ostatní jeho beletristické
práce mìly spíe melancholické a tragické ladìní. Pøi této bohaté èinnosti se vak stále vracel
k Dobrovskému.
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Jak známo a jak je doloeno z Dobrovského korespondence, mylenkou napsat dìjiny
èeské øeèi a literatury se Dobrovský zaèal zabývat na sklonku roku 1787, kdy byl vicerektorem
v hradiském semináøi u Olomouce. Zde také první verzi, mající podobu studie o 54 stránkách,
napsal (vyla v Pojednáních Královské èeské spoleènosti nauk v r. 1791). V rozíøené podobì
vyla r. 1792 kninì, s poètem 219 stran a tøetí verze, v ní Dobrovský dovedl výklad jen po r.
1526, ale s podrobnostmi, které takøka ztrojnásobily pøedcházející vydání, vyla v r. 1818.
Vechny tyto tøi verze vydal s komentáøem a pøedmluvou v jednom svazku r. 1936 Benjamin
Jedlièka  a to v pùvodním nìmeckém jazyce.
Byl to èin nesmírnì závaný, nebo Dobrovského Dìjiny nikdy po onìch prvních vydáních
znovu nevyly a pomalu, ale neodvratnì se za nimi zavíraly kovové dveøe knihovních trezorù
(B. Jedlièka v pøedmluvì k Dìjinám èeské øeèi a literatury, kritické vydání z r. 1951). Verze
druhá a tøetí vyly tedy Jedlièkovou péèí víc jak po stu letech podruhé kninì, kdeto první
verze skoro po sto padesáti letech vyla kninì poprvé pøetitìním z Pojednání Královské
èeské spoleènosti nauk.
Podnícen zøejmì blíícím se dvoustým výroèím narození Josefa Dobrovského ujal se Jedlièka
dalího, neménì èi snad jetì více závaného úkolu  a to pøeloit Dobrovského Geschichte,
verzi z r. 1792, do èetiny. První pokus o pøevod byl uèinìn jetì Dobrovského souèasníkem
Bohumírem Janem Dlabaèem (17581820), bibliotekáøem premonstrátské knihovny na Strahovì,
básníkem thámovské generace, který vak uvízl hned v druhém paragrafu knihy, ani by nael
následovníka. Kritické vydání èeské verze v pøekladu a editorské péèi Benjamina Jedlièky vylo
v Ès. spisovateli v r. 1951 a editor je opatøil rozsáhlou, bezmála edesátistránkovou studií 
pøedmluvou, v ní zúroèil své poznatky, získané dlouholetým bádáním nad tímto problémem (to
znamená i svojí mladistvou monografií z r. 1934). Studii sice poznamenala úlitba dobì; zaøíkávání
se lidem jakoto nositelem pokrokových dìjin a zejména pak obsáhlým pajánem na Stalinovu
sta o jazykovìdì, bez ní se ostatnì neobela ádná vìdecká práce o jazyce v té dobì a kterou
citovali pøemnozí jazykovìdci a literáti.
Vzápìtí nato poøídil Jedlièka reprezentativní výbor z Dobrovského (Josef Dobrovský, Výbor
z díla, výbor uspoøádal, nìmecké originály pøeloil, èeské texty k vydání pøipravil, úvod,
vysvìtlivky a doslov napsal Dr. Benjamin Jedlièka, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umìní, Praha 1953, 557 s.). Je uspoøádán do ètyø oddílù, v nich jsou stati øazeny na základì
chronologického principu. Výbor uvedl Dobrovského citátem, kterým opatøil Geschichte a
který je pøevzat z Cicerona:
A kadý hájí své názory: nebo úsudky jsou svobodné. Nemylme se vak, Jedlièka v r.
1953, v dobì, v ní vrcholily politické procesy, nebyl a tak stateèný, pøed výbor pøedsadil
úvahu o tom, jak málo se èeská beletrie a film vìnují podnìtné osobnosti Dobrovského, nebo:
Umìní socialistického realismu, pouèené dìjinnou perspektivou historického materialismu a
základními thesemi marxismu a leninismu, mùe se jedinì proklestiti ke skuteèné podobì Josefa
Dobrovského. Vìta, znìjící jako zaklínadlo, fungující jako mimikry, úlitba dobì, nebo bytostné
pøesvìdèení èlovìka, kterému reimu nepohodlný Nor vyèítal pokrytectví a prospìcháøství?
Nicménì výbor jím poøízený opìt zaplnil mezery, které byly pøi studiu Dobrovského pociovány
jako dlouhodobý dluh. Komplexní péèe Jedlièky o odkaz Dobrovského, sluba tomuto uèenci
se obracela i do zahranièí: nalezla výraz ve vydání Geschichte v Halle r. 1955 s Jedlièkovou
pøedmluvou, pøibliující Dobrovského nìmeckému ètenáøi.
Vrame se jetì na okamik k poèátkùm. Po opavské aféøe byl Jedlièka na ádost profesor363

ského sboru gymnázia pøeloen z trestu do Brna, co v rozzlobené Opavì bylo chápáno jako
provokace úøadù proti provinènímu malomìstu. Vìc byla jednoduí  patrnì zasáhl Jedlièkùv
otec, vládní rada na ministerstvu sociálních vìcí, aby talentovaného syna vyvedl z tenat malých
pomìrù.
V Brnì uèil Jedlièka jako støedokolský profesor na chlapeckém reálném gymnáziu na Starém
Brnì v dnení ulici Poøíèí. Také na jeho pùsobení zde se zachovalo nìkolik vzpomínek, napø.
z pera básníka a pozdìjího bibliografa Ústavu pro èeskou literaturu ÈSAV Jaroslava Neèase
(Lidová demokracie 3. 11. 1972)  byl to právì on, který mi jako zaèínající badatelce poskytoval
cenné údaje o Benjaminu Jedlièkovi pro Lexikon èeské literatury. Heslo vylo v 1. a 2. dílu v r.
1993. Neèasovým spoluákem byl i budoucí literární vìdec Josef Hrabák, který rovnì na
profesora, trpícího políèkovací obsesí, zanechal vzpomínku ve své knize ivot s literaturou
(Josef Hrabák: ivot s literaturou, 1. vyd. Blok, Brno 1982, 262 s.). Hrabák vzpomíná, jak mu
vadila Jedlièkova náladovost, která nìkdy propukala v nechutné nadávky ákùm, sám vak
nìjaký ten políèek lehce snesl a vyrovnal se s ním (s. 51). S odstupem let chápal, e pro Jedlièku
bylo Brno jen pøestupní stanicí a uèitelské povolání nutným zlem. S respektem vak hodnotí
Jedlièkovy práce o Dobrovském, jimi Jedlièka natrvalo zpøístupnil odkaz velkého uèence èeské
veøejnosti.
BENJAMIN JEDLIÈKA IN SERVICE OF JOSEF DOBROVSKÝ
Summary
The contribution deals with a controversial personality of Benjamin Jedlièka, focusing
mainly on his editorial and translating work, which he had dedicated to the main work of
Dobrovský Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur. This work was preceded by a
scholarly work, whose result was a large monography on the same topic.
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 1  2004

JOSEF DOBROVSKÝ  HRDINA ÈESKÉ BELETRIE
LIBOR PAVERA
Kadé období mluví svou øeèí, která odráí pøevládající dobové paradigma. Mùe jít
o konceptuální schéma svìta obecnìji pøijímané, ale stejnì tak se mùe jednat o jedineènou
koncepci autora nebo drobnìjí zájmové skupiny. Toto paradigma se zapisuje do jednotlivých
druhù umìní vèetnì literatury. Zpìtnì tak lze rekonstruovat, jak urèitý znakový systém, v naem
pøípadì literatura, poslouil jako komunikaèní prostøedek pøi hodnotovém zaøazení a významovém
nasycení urèitého jevu v dané kulturní oblasti a èase. V naem pøípadì pùjde o koncepci postavy
Josefa Dobrovského ve milovského historické próze Za ranních èervánkù (1875 nejprve
èasopisecky v Osvìtì, 1883 kninì) a v románì Pøemysla Veverky Ani abbé, ani modrý (1989),
mezi jejich vznikem èní více ne stoletý pøedìl. Pùjde o pokus obdobný tìm, jaké vyzkoueli na
rùznorodém literárním materiálu napø. Micha³ G³owiñski (srov. G³owiñski 1990) v prostøedí
polském, nebo na tvorbì a dìjinnì nosných postavách z 19. století Vladimír Macura (srov.
Macura 1992 a 1993) v prostøedí èeském, kdy sledovali, jak se skuteènost mìnila v mýtus a
mýtus ve skuteènost.
Povimnìme si nejprve titulu literárního textu, povaovaného nìkterými badateli (srov.
naposledy Vetièka 2002) za návìtí, které jako významovì zatíený kompozièní postup vìtinou
podává v kondenzované podobì smysl textu, ale mùe udávat rovnì smìr ètenáøovy a
badatelovy interpretace textu. Titul za ranních èervánkù vyjadøuje ve vztahu k tematizovaným
skuteènostem v románì hned nìkolik konotací: ranní mùe sugerovat poèátky, v naem pøípadì
poèátky obrození, dobu základù, s ní je Dobrovský bytostnì spjat, èervánky jako paprsky,
osvìtlující èeské zemì, nad nimi vládla po nìkolik století tma. Baroko nechápe milovský jetì
jako jeden ze substrátù, z nich zcela pøirozenì vyrùstalo obrození. Celkovì titul pùsobí znaènì
harmonizujícím dojmem, o jaký usiloval v typu vlastenecky pojaté realistické prózy nejen
milovský, nýbr také pøísluníci májové generace Karolina Svìtlá a Vítìzslav Hálek v prózách
z venkovského a pøírodního prostøedí. Na jedné stranì milovský usiluje podat realistický
obraz dìjitì  vesnice: daøí se mu to zejména v popisných pasáích, které v textu plní funkci
nedìjové, lyrické vloky, napø. krajinomalebné pasáe z okolí Chudenic. Avak na druhé stranì
realistické podání sluèuje s vlastním vidìním skuteènosti, co je patrné o to výraznìji v pøípadì
historického románu, kdy nutnì na plátno historické doby tu a tam padá barva a odstín
milovského vlastní doby. Zùstává tak na jedné stranì vrstevníkem májovcù, ale v umìlecké
metodì je v mnoha ohledech jejich protichùdcem (nejde mu o pravdivost v koncepci májovcù,
pìstuje ánr historické prózy, sleduje konfesijní støety, tematizuje výluènì venkovské a øemeslnické prostøedí apod.).
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Prostorovì milovský situoval dìj románu do Chudenic u Klatov: právì v Klatovech sám
pøijal jako tøiadvacetiletý zaèínající profesor roku 1860 místo na gymnáziu a právì tam se seznámil
s paterem Livorou, od nìho získal cenné informace o hostu ijícím kdysi v letních mìsících
v Chudenicích. Èasovì román situoval do roku 1828, kdy Josef Dobrovský pobýval u svého
pøítele hrabìte na èernínském panství: zastihujeme ho jako titulní postavu ve vìku kmetském,
jako lidumila, dobráka, stoupence josefínství a osvícenského mylení a pøinejmením jako podivína.
V románì A. V. milovského sledujeme Dobrovského ve chvílích, kdy se u nìj pøi vycházkách
po okolí dìjitì románu projevují pøíznaky duevní choroby. Její poèátky sám Dobrovský
spojoval s neastnou náhodou, která mu pùsobila nesnáze a do smrti. Pøi jednom z honù
stará hrabìnka se patným zrakem støelila namísto po jelenovi po mladém hrabìti, a jakmile
vidìl Dobrovský blíící se katastrofu, stihl jetì strhnout mladého hrabìte za sebe a kulku sám
zachytil do prsou. Nemohla být vyòata a údajnì bloudila po tìle a zpùsobovala jeho duevní
poruchy, které v urèitých obdobích kulminovaly. Zùstane otázkou, zda výkyvy v jeho duevním
stavu zpùsobila tato neastná kulka, èi bìelo-li o projev atavismu nebo epilepsie. Jisté je, e
duevní choroba se neprojevovala v jeho oficiálním odborném tvoøení, nýbr spíe v osobním
ivotì: údajnì podléhal èetným vidìním o budoucí mohutnosti Slovanstva, pøipínal si èervenobílou kokardu a spolu s legiemi dobrovolníkù táhl v úloze polního knìze proti Napoleonovi a
na hranice Èech, odíval se modøe (vèetnì modrého klobouku, nákrèníku, kalhot a namodro
natøených bot a desek bible), potøebným rozdával zvlátní penízky, chodil bos a léèil se studenou
vodou. Nìkteré z tìchto mýtù milovský pøebírá do svého textu a dále traduje, jiné naopak
zavrhuje a nahrazuje jinými.
Ze starích monografií a ivotopisù Dobrovského, napø. u V. Flajhanse, se lze dovìdìt, e
uèenec nemìl v oblibì èeský jazyk a nevìøil v jeho budoucnost. Zahoøkl prý proti tomuto
jazyku nepochybnì ji v dobì gymnazijních studií v Nìmeckém Brodì, kdy po nìm spoluáci
údajnì házeli kamením a volali za ním popìvky typu Nìmec brouk  hrnce tlouk a jiné. Za
takové situace mu proto nebylo pøíli proti mysli zvolit si v budoucnu studium na jezuitské
koleji podobné tomu, jaké poznal za dìtských let v Klatovech  studium právì v tom øádu, který
u nás pùsobil od padesátých let 16. století a v prùbìhu následujících dvou století vychoval
øadu výrazných osobností literární kultury, jejich tvorba podnes tvoøí základní kánon èeské
literatury (Balbín, Bridel aj.). Dobrovský se sice nedostal se do Asie, jak si byl pøedsevzal
v mládí, hlásat tam evangelium jako jeho vzor, slavný praský rodák Karel Pøikryl (nar. 1718
1785 v Hradci Králové), znalec sanskrtu a misionáø ve východní Indii, nebo Tovarystvo
Jeíovo bylo krátce po vstupu Dobrovského do øádu zrueno a kolský, institucionální
i církevní systém zcela promìnìn. Dobrovský byl tak nucen vzdát se  alespoò zèásti a na èas 
svých vysnìných ideálù uèence a misionáøe. milovský ve svém románì pøijímá tuto negativistickou tezi o Dobrovského nevíøe v budoucnost èeského jazyka a literatury, ale pøece jen
její vyhrocený hrot otupil vyjádøením, e nedùvìra byla zpùsobena obecnou nedùvìrou
geniálních hloubavých duchù. Dobrovský ji v zásadì podle milovského pøekonal teprve
sblíením s mystickými vesnickými blouznivci a lidovým ivlem a s jeho prostonárodním
kulturním ivotem, který poznal za svého pobytu na èernínském panství.
Znalec èeského obrození, sémiotik a prozaik Vladimír Macura napsal (Macura 1993: 14), e
do popøedních zón pamìti národa se jednotlivé osobnosti, nìkdejí spolutvùrci jeho dìjin,
,neukládají´ obvykle jen tak, ale vyhodnocené, poté kdy proly jedním ze dvou procesù sémiózy,
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jednou ze dvou moných cest pøetváøení ve znaky. Jednodue øeèeno: buï se z nich stávají
,svìtci, nebo ,démoni. V zápìtí k tomu Macura, nepochybnì správnì a patøiènì, podotýká:
Tato klasifikace je samozøejmì velmi hrubá, pamì národa zná i jemnìjí odliení, mezi svìtci
zaznamenáme ,otce vlasti, ,národní muèedníky, ,tragické umìlce, mezi démony zase tøeba
,zrádce národa, ,zpáteèníky nebo ,konfidenty.
Mytizaci postavy Dobrovského vidíme dobøe ze zpùsobu, jakým ho milovský zakotvuje
do prostøedí a do kontextu ostatních postav: je u nìho zpodoben jako obdivovatel lidového
ivlu a dìtí èistého ivého, kteøí uchovávají závadné kníky a myslí odlinì od pøevládající
konfese, zároveò jako postava, která nesouhlasí se svìtskou ani církevní hierarchií. Od obou
jmenovaných societ  lidové i vysoké  se svým smýlením Dobrovský odliuje, co ho èiní
postavou specifickou  hybatelem vekerých dìjù ve svém okolí.
Dobrovský zùstává pochopitelnì støedovou postavou celé prózy, ale výraznou úlohu v ní
sehrávají rovnì ostatní postavy. U vech je vidìt pøímo programový pøerod  motivovaný
buï názory a pùsobením Dobrovského, nebo vlastními pohnutkami, které namnoze bývají
v souladu s uvaováním Dobrovského.
Promìòuje se mladý, sotva tøicetiletý kaplan Fabián, který se z faráøova pøisluhovaèe a
vyznavaèe jeho staromilských bludù stává progresivním hlasatelem pravdy, rovnoprávnosti a
stateènosti; obroèní Konipas a místní faráø se z tvrdohlavcù alespoò modifikují v mue poddajnìjí; takøka nemoná láska mezi selskou dívkou Madlenkou a nevlastním synem obroèního
Frantikem se zásluhou Dobrovského stane obecnì pøijatelnou a jetì pøitom dojde k názorovým
promìnám aktérù, vèetnì tìch epizodních; mìní se protestantsky orientovaný a vùèi okolnímu
svìtu ostraitý hajný Mrina, a to po neastném incidentu s pytlákem, pøi nìm je postøelen a
umírá  v posledních okamicích ivota se jetì staèí smíøit s katolíkem Dobrovským a abbé
sám se mu pøiznává, e díky nìmu se cítil jako Tomá na víru obrácený, a pronáí pateticky
znìjící slova, zapadající spíe do kollárovské dílny (s. 115): Vidím budoucnost lidu svého pøed
sebou; spokojen a asten sloím kosti své do zemì. Víru v lid milovský implikuje Dobrovskému natolik, e u umírajícího hajného pronáí abbé kritiku mocných tohoto svìta a dalí
tirády apoteóz neúmorného a nezmarného lidového ducha a osvícených vzdìlancù z nìho
vzelých.
Zdálo by se, e milovský venkov idealizuje. Takový pohled je vak nesprávný a falený.
Jistì jeho obraz venkovského prostøedí a pùsobení Dobrovského v Chudenicích není autentický,
pomìøujeme-li milovského podání souèasnými hledisky a dobovými dokumenty, avak pozorné
ètení ukazuje, e prostøednictvím románu milovský prosazoval nový obraz Dobrovského
èlovìka a vìdce, zároveò vypovídal i o své dobì, kritické k idealizování v obrozenském duchu
i vùèi habsburskému domu. Lze pro to snést èetné doklady pøímo z textu.
V kritice spoleèenského øádu, v nìm il, nezael milovský tak daleko jako kritiètí realisté
nebo utopiètí socialististé, kteøí ji na místo kritizovaného stávajícího modelu uspoøádání
spoleènosti navrhovali jiný, fantastický a jen s obtíemi realizovatelný. Pøesto jeho román boøil
i budoval nejménì jeden z mýtù  mýtus o Dobrovském. Na místo podivínského a íleného
vìdce postavil ivotnou postavu vìdce a lidumila, který i pøes svou nezvyklou letoru si na
svou stranu dokázal získat vrstvu poníených a uraených, ani by musel slevit ze svých
nároèných hodnot. Uèence pøitom milovský pøedstavuje jako zastánce kasuistických náhledù
a odpùrce nìmeckých idealistických filozofù Leibnitze a Kanta.
Není náhodné, e smìøování k realistické próze, které pozorujeme u milovského, ocenil
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pozdìji kritik F. X. alda, kdy milovského charakterizoval jako naeho prvního intenzivnìjího
umìlce v próze. Stìí alda ocenìním pomýlel na výchovnou sloku textu milovského, která
je v pøípadì románu Za ranních èervánkù výrazná a neopominutelná, spíe mu lo o ocenìní
autorova umìní zachytit kadodennost lidského ivota, schopnost vytvoøit ivotné typy,
studovat a z analýzy podat vìrný obraz prostøedí, zejména malomìstského a venkovského, je
milovský dùvìrnì poznal za své uèitelské dráhy a za let, kdy pùsobil ve funkci inspektora pro
èeské koly v litomylském a polièském okrese. Nikde ideály, vude ivot! bylo ostatnì
jedno z kréd, která si mladý milovský, sotva dvacetiletý, vytyèil hned na poèátku svého literárního programu.
milovský psal svùj román v atmosféøe sedmdesátých let 19. století, v ní ji Dobrovský a
jeho èinnost v duchu vìdecké pravdy zaèínaly být vnímány docela odlinì oproti pøedcházejícím
generacím, vìøícím jiným ideálùm národa ne májovci a pozdìjí generace realistù, a u
politických, èi prosazujících tuto metodu v umìní. Víme dobøe, e období pøílivu a odlivu zájmu
o Dobrovského a èasy pøijímání a adorace jeho odkazu s èasy odmítavých hlasù se støídaly u
za vìdcova ivota. Dobrovského ivotopisec Václav Flajhans k tomu lapidárnì podotýká
(Flajhans 1922: 32): Døíve vak jetì, neli pøiel do slovanského nebe, proel Dobrovský
domácím èeským peklem. Jeho pøímí i nepøímí áci (Linda, Hanka, Svoboda aj.) proti nìmu
bojovali nevybíravì a neèestnými zbranìmi v otázkách pravopisu, èeské prozódie a nejstarích
literárních památek ji za ivota. Ale ideál národa se se zmìnou spoleèenského klimatu uvnitø
èeských zemí i uvnitø støední Evropy promìnil natolik, e vztah k Dobrovskému i k jeho ideálùm
se zaèal novì nastupujícím generacím jevit nejen jako moný vzor, ale pøímo jako program. Jen
nìkolik let po vydání milovského románu, roku 1886, se zaèala poèítat ètvrtá fáze ve vývoji
tzv. rukopisných sporù, usilujících mimo jiné o objektivní a od mimoliterárních hledisek odtrené
posouzení domnìle nejstarích èeských literárních památek, o nich své pochybnosti vyslovil
právì Dobrovský. Úsilí vidìt èlovìka  a vesnického, malomìstského, nebo mìstského 
autenticky a pøináet pravdivé informace také vìdeckým poznáním se ukázalo jako nosné pro
èeskou kulturu i vìdu, zejména v generaci èeských literárních realistù devadesátých let.
Polemicky se k milovského koncepci postavy Dobrovského postavil o více ne stovku let
pozdìji Pøemysl Veverka (nar. 13. 1. 1940 v Roztokách u Prahy) svým románem Ani abbé, ani modrý
(1989). Veverka se uvedl do literatury ve druhé polovinì sedmdesátých let 20. století povídkami ze
souèasnosti s øeením otázek etiky osobního a spoleèenského ivota a románem o Dobrovském 
podobnì jako kdysi milovský  vyboèil ponìkud mimo svùj obor  k historické próze.
Negativisticky znìjícím titulem odmítá v zásadì vidìní Dobrovského jako knìze a podivína
zatíeného na modrou barvu. Modrá barva nebyla vak u Dobrovského volena náhodnì. V symbolice obecnì platí modrá za barvu duchovní a pøíznaènou pro pøísluníky zednáøských lóí
(srov. Biedermann 1992: 184). Modrá bývá symbolem pravdy a boí vìènosti, navdy zùstane
symbo-lem lidské nesmrtelnosti. Je docela moné, vzhledem k rozsáhlým filologickým znalostem
Dobrovského, e význam pøièítal modré barvì podle èínského vysvìtlení: slovem èching se
oznaèují nejen vechny odstíny od tmavoedé po modrou a zelenou, ale i ivotní dráha uèence,
oddávajícího se studiu pøi svìtle lampy. Modrou nacházíme v oblibì rovnì u romantikù, je ji
pøijali ze støedoevropského folkloru, v nìm byla pokládána za barvu vìrnosti, tajemství, ale
i klamu a nejistoty.
Nejen titulem kontroverzním k závìrùm románu Za ranních èervánkù Veverka vyjádøil, e
Dobrovský je mylnì traktován po nìkolik desetiletí právì jen tìmito dvìma atributy  modrým
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knìstvím, je do obecného povìdomí pøely a zakoøenily se v nìm po vzoru milovského
románu, ale lií se od pojetí milovského rovnì èasovým a dobovým zasazením pøíbìhu.
Zatímco milovský v románì vypráví v podstatì o pøedposledním roce ivota Dobrovského,
Veverka si naopak vybral za klíèové období v ivotì Dobrovského pøelom sedmdesátých a
osmdesátých let 18. století  dobu, kterou povauje za rozhodující pro Dobrovského z hledisek
etických. Podle Veverky se právì tehdy, v èase Dobrovského pìtadvacátin, zaèal utváøet jak
jeho morální profil, tak také jeho pojetí pravdy a vìdecké mravnosti.
Oproti milovskému, který více fabuluje a skuteènost pøikráluje, Veverka naopak vychází
z dobových dokumentárních pramenù. Velice dùkladné a na dobovém dokumentaèním materiálu
vystavìné jsou dialogy i delí monology vystupujících postav (hrabì Nostic, F. M. Pelc, K. R.
Ungar, K. J. Seibt aj.) vèetnì konkrétních citací z dobových i starích literárních dìl (citují se tu
Husovy texty, Balbínova Obrana aj.). Text dùrazem kladeným na fakta plní zároveò funkci
demystifikaèní z hlediska literárnìhistorického i obecnì kulturologického. Román tak ztrácí
punc imaginárnì budovaného svìta ze slov a stává se více úsekovou biografií, uvádìjící ètenáøe do spoleèenského a kulturního kontextu po roce 1779. Velice zdaøile se Veverkovi podaøilo
vykreslit vnitøní duchovní ivot Dobrovského  pomocí vnitøního monologu a popisu vnìjkového chování, srov. pohnutí nad úmrtím pøítele Viktora, který se rozeel s Bohem.
Lze dnes øíci, e znakové nánosy, pøímo idiomy, které ulpìly na postavì Josefa Dobrovského jetì z doby jeho ivota, s postupem èasu vyumìly a setøely se natolik, e Dobrovský
je vnímán jako nepostradatelná a zcela patøièná postava obrozenského svìta v jeho iniciaèní
fázi. Bez jeho vìdeckých poznatkù podloených peèlivým materiálovým studiem si nelze
pøedstavit ani vývoj historické a literární vìdy ani vývoj èeského básnictví navazujících desetiletí
a století. Nakolik k dnenímu obrazu Dobrovského pøispìly mýty a pøíbìhy, které modelovali
umìlci slova, je nabíledni.
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Summary
The author of the essay comes out of the assumption, that each period speaks its own
language. The language has its record in each artifact, including literary, and it stays as a
constant disturbance. It appears even in the analysis of literary texts, where the main character
is the patriarch of Czech Slavonic Studies Josef Dobrovský. The author of the essay follows
the line of Dobrovský appearing in the prose of A. V. milovský  Za ranních èervánkù and in
the novel of P. Veverka Ani abbé, ani modrý. He also assumes that artistic literature including
myths and legends contributed to a better picture of Dobrovský today in general knowledge.
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JAK PÍE JOSEF DOBROVSKÝ O SLOVNÍ ZÁSOBÌ
KAREL HÁDEK
Lexikologická bádání, to jest zájem o slovní zásobu jazykù z hlediska slovotvorby, významu
slov a jejich pùvodu, jsou podstatným a zásadním motivem prací Josefa Dobrovského a promítají
se do celého jeho díla.
Stavbou slova jako základního kamene vývoje jazyka se poprvé soustavnì zabýval
v rozpravì Über den Ursprung und die Bildung der slawischen und insbesondere der
böhmischen Sprache, kterou otiskl jako úvodní kapitoly k Èesko-nìmecko-latinskému slovníku
Frantika Tomsy (1791). Tuto rozpravu rozíøil a v této pøepracované podobì zveøejnil
samostatnì s názvem Die Bildsamkeit der Slawischen Sprache und der Bildung der Substantive
und Adjective in der Böhmischen Sprache dargestelt. Tuto rozpravu zaøadil také jako pøedmluvu
k 1. dílu svého Nìmecko-èeského slovníku z roku 1802. V podobném smyslu jsou té pojaty
pasáe v Geschichte der böhmischen Sprache z roku 1792, napø. paragraf 3. Bildung und
Biegung der Slawischen Redetheile.
Výklady o tvoøení slov zabírají té podstatnou èást Dobrovského stìejních spisù , toti
Ausführliches Lehrgebaude der Böhmischen Sprache, zejména v irím prvním vydání z roku
1809 (na stranách 14 a 233), a Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris z roku 1822 (na
stranách 79 a 439).
Dobrovský analýzou rozsáhlého shromádìného materiálu odhaluje slovotvorné zákonitosti
slovanských jazykù, aplikuje je na èeský jazyk a zjiuje jeho silnou tvoøivost a tím i monost
obohacování slovníku. Systematicky tøídí a klasifikuje materiál, jeho práce jsou základní pro
popis èeského kmenosloví. (Podrobnì hodnotí tuto oblast Antonín Dostál ve sborníku studií
k dvoustému výroèí narození Josefa Dobrovského.1)
Srovnávání slovanských jazykù a studium starých památek ovem pøivedlo Dobrovského
k etymologii, a to nejen k øeení výkladu jednotlivých slov, ale i k úvahám metodologickým. To
naznaèuje jeho rozprava Entwurf zu einem allgemeinen Etymologikon der Slawischen Sprachen,
kterou vydal v roce 1813 v Praze. Metodologické podnìty , jak se dobrat koøenných slov, podal té
v èlánku, který vyel o rok pozdìji, s názvem Wie und mit welcher Vorsicht soll man die Wurzelwörter
und Stammsyllben aus den vorhandenen Wörterbüchern aufsuchen und sammeln. (Dobrovského
jako etymologa se pokusil Josef Janko zhodnotit ve sborníku ke stému výroèí jeho úmrtí.2)
K etymologii mají ovem blízko Dobrovského úvahy onomastické, které jsou èastým námìtem
jeho korespondence s kolegy, napø. s Kopitarem. Formuluje je zpravidla v rámci prací na témata
obecnìjí, napø. ve studii Über die ältesten Sitze der Slawen in Europa und ihre Verbreitung
seit dem sechsten Jahrhundert z roku 1788 nebo v pøíspìvcích Beiträge zur Geschichte,
Diplomatik und Topographie do periodika Litterarisches Magazin v roènících 1786 a 1787.
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Dobrovského práce, které se tak èi onak týkají slovní zásoby, jsem ale nastínil proto, abych
zdùraznil jiný  podle mne zásadnìjí  pohled na jeho mylení, bádání a na vývoj jeho osobnosti.
V podstatì vechny Dobrovského práce jsou formulovány nìmecky a domnívám se, e
primárnì ne proto, aby doly ohlasu v badatelském publiku, ale proto, e o odborných tématech
nìmecky pøemýlel. Koneènì notoricky známý je jeho výrok, který mìl øíci v debatì u Nosticù,
e o takových vìcech se èesky nedá mluvit, a Dobrovského dùkladný popis èeského jazyka
bychom nemìli chápat jako snahu kodifikovat èeský spisovný jazyk poèátku 19. stol. Dobrovský
preciznì postihl tvoøivé schopnosti èetiny a slovanských jazykù vùbec, nebyl si vak zøejmì
jist, zda èetina staèí na odborné vyjadøování èi  snad pøesnìji  zda má smysl, aby se èetina
do této funkce vpravovala.
Nemìl vak pravdu Jungmann, kdy v polemickém zápalu prohlásil, e Dobrovský je  ein
slavisirender Deutscher. Dobrovský byl ovem od dìtství vychováván nìmecky a èesky se
zaèal vlastní pílí uèit a od devíti let pøi studiích na nìmeckobrodském gymnáziu, ale napøíklad
v dopise Bandtkemu r. 1812 píe: Ale raduji se, e jsem nazýván Èechem, protoe jím jsem.
Otázka ovem je, do jaké míry uíval Dobrovský slov  Böhmen a böhmisch ve smyslu èesky
národním. Napø. z pøedmluvy k Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779 promlouvá spíe
èeské vlastenectví, zamìøené protirakousky.
To, co bylo výe uvedeno o Dobrovského postoji k spisovnému jazyku èeskému, není 
pro ná vztah k Dobrovskému snad natìstí  tak úplnì pravda.
Do prvního roèního bìhu v roce 1827 novì vzniklého Èasopisu spoleènosti vlastenského
museum v Èechách, který pøivedl v ivot a jeho éfredaktorem byl Frantiek Palacký, pøispìl
Dobrovský tøemi èesky psanými studiemi týkajícími se slovní zásoby, a to na témìø programová
témata.
V prvním svazku nacházíme pìtistránkový etymologický pøíspìvek Slovou-li Slované od
slávy èi od slouti? a jednostránkový výklad Plavci u Dalimila, jaký to národ? Ve druhém
svazku pak estistránkový etymologický rozklad Èech neb Èechové odkud slují?
Dva etymologické èlánky mají starí koøeny a tkví v Dobrovského pochopitelném zájmu
o zdroji pojmenování pro pøedmìt jeho celoivotního bádání.
Pùvodem názvu pro Èechy se Dobrovský zabývá na patnácti stránkách v úvodu k tøetímu
vydání I. svazku Geschichte der Böhmen Frantika Pelcla. Vylo v roce 1782 a sta se jmenuje
Über den Ursprung des Names Tschech, Tschechen.
Rozsáhlá tøicetistránková rozprava Historisch-kritische Untersuchungen, woher die Slawen
ihren Namen erhalten haben se objevuje v roce 1784 v 6. sborníku Abhandlungen einer
Privetgesellschaft in Böhmen. Podotýkám, e se Dobrovského názory mìnily, jak svìdèí korespondence s Durychem, vracely, z dneního stavu jazykovìdných poznatkù je výsledek jeho
onomastické analýzy nepøijatelný, ale o to nejde.
Tøetí, krátký èláneèek nemá nìmecký pandán a je mi zvlátì milý, protoe se týká Dalimilovy
kroniky. Zaøazuji ho v úplnosti jako ukázku Dobrovského èeského odborného stylu.
Plavci u Dalimila, jaký to národ?
Kdy roku 1260 kníe Pøemysl Otakar proti Bele, králi uherskému, s vojsky svými táhl a blí
øeky Moravy se poloil, tu i hrabì z Hardeku a jiní Rakuané proti Uhrùm bojovali. O nich
skladatel èeské rýmované kroniky, jeho Hájek Dalimilem nazval, takto v 91. kapitole vypravuje:
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Na ty Rakusice Plavci udeøili
a mnoho Rakusicùv zbili.
A dále: Kníe s Èechy na Uhry se vráti
i je se s nimi boje bráti.
Róe najprvé Plavce pobi,
Bore Uherského krále vozóv doby.
Plavci zde jmenovaní ovem nejsou takoví, kteøí se plavbou po vodách iví, ne bojovný
národ, z kteréhoto Bela pøi uherském vojsku nìkolik plukù neb houfù mìl ; a sice národ,
jen v latinských kronikách, ku pøíkladu u Pulkavy a jiných, Kumanové slují. Dùkaz toho
jest, e Kumanové u Rusù Polovci, u Polákù Plovci se jmenovali. Èechové pak jim Plavci
øíkali.
(K tomuto místu pøipojuje redaktorskou poznámku Palacký: Potomkové tìchto Plavcù
zùstávají a po dnení den v Uherské zemi u pohoøí Matry; Uhøí jmenují je Palóc, Palócok v øeèi
své, co té znamená jako Polovec, Polovci. Plavci tito dnes náøeèím od ostatních Maïarù
ponìkud rozdílni jsou.)
Dávno ji pøed Dalimilem to jméno nalézáme u dìkana Kosmasa. On o skytské národu
mluvì zmínku o nich èiní: sicut gens Scythica: Plauci sive Pecenatici, to jest Plavci (mínì
tím jménem Kumanùv) aneb Peèenìgové. Staøí básníøi nìmeètí od plavé barvy jim jméno dali
Falben, to jest plaví. Víme tedy, jaký národ pod jménem Plavcù rozumín býti má.
Tolik Dobrovský.  Dnes bychom tento problém ovem vysvìtlili daleko struènìji,
protoe bychom poukázali na výsledky metateze likvid v pozdní praslovantinì a na jejich
rozdíly u jiních, východních a západních Slovanù s èeským specifikem. Ale znovu opakuji 
o to zde nejde.
Závìrem je tøeba zdùraznit toto: Dobrovský byl nejen systematik, precizní analytik
jazyka. Byl také schopen korigovat a revidovat výsledky svého bádání  a nejen to. Dìní
v èeském království ho pøesvìdèilo o podstatných zmìnách v postavení èeského jazyka a zaèal ve svých více ne sedmdesáti letech publikovat èesky.
POZNÁMKY
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JOSEF DOBROVSKÝ AND HIS CZECH TEXTS ABOUT LEXIS
Summary
Josef Dobrovský always focussed his attention on lexica of Slavic languages (especially
the lexis of Czech).
He analysed lexis from various viewpoints, esp. word-formation, etymology, meaning. He
wrote his texts mostly in German, doubting about the Czech language of the beginning of the
19th century. He had his doubts about its chance to be the language for scholarly topics.
Nevertheless, his last three texts (1827) were written in Czech. They were published in Èasopis
spoleènosti vlastenského museum v Èechách and they also showed his interest in lexis, esp.
onomastics.
Translation © Marie Hádková, 2004
Doc. PhDr. Karel Hádek, CSc.
Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Køíkovského 10
771 08 Olomouc, ÈR
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DOBROVSKÉHO ZÁJEM O SLOVANSKÉ ABECEDY
LUDMILA PACNEROVÁ
Více ne tisícileté uívání tøí abeced mezi slovanskými národy, latinky, hlaholice a cyrilice, je
zajímavý fenomén, který se tìil a tìí pozornosti mezi badateli.1 Velmi dùleitá otázka vzájemného
vztahu písma hlaholského a cyrilského není dosud jednoznaènì vyøeena. Vìtina badatelù
uznává za pùvodní slovanské písmo hlaholici a za jejího tvùrce Konstantina Filozofa, cyrilici
pak za písmo vzniklé z øecké alfabéty o nìco málo pozdìji, jeho autor není jasný.
Josef Dobrovský byl po celý ivot pøesvìdèen, e hlaholské knihy neexistovaly pøed
tøináctým stoletím, jak je zøejmé z jeho korespondence s pøítelem Fortunátem Durichem, kterého
si sice jako vìdce velmi váil, ale nebyl ochotný uvaovat o zmìnì smýlení v této otázce.2
Nepøesvìdèil jej ani Gelasius Dobner, který Dobrovskému pøi nìkolika pøíleitostech v aktech
Uèené spoleènosti dùraznì oponoval, zejména v roce 1785 rozborem otázky o cyrilici a hlaholici,3
v nich Dobner prohlásil hlaholici za starí. A je opravdu s podivem, e se Dobrovský vùbec
nezmiòuje o traktátu Mnicha Chrabra O písmenech.4
Pokud vak jde o zkoumání obou slovanských písem, vìnoval Dobrovský velkou pozornost
jak hlaholici tak cyrilici. Hlaholicí se zabýval ve spisku Glagolitica5 a v pøísluné èásti svého
díla Institutiones.6 Dodatek o hlaholském písmu obsahuje i studie o stáøí èeského biblického
pøekladu.7 Nepøeberné mnoství výpiskù ze staroèeských textù, zejména z biblí, obsahuje
pozùstalost Josefa Dobrovského uloená v Knihovnì Národního muzea v Praze. Je koda, e
Dobrovský neuveøejnil vechny výsledky svého bádání, zejména pokud se týká èeské bible
Hlaholské.8
Hlaholice,9 pùvodní slovanské písmo vytvoøené Konstantinem Filozofem pro misijní
pùsobení na Velké Moravì spolu s bratrem Metodìjem a po zániku tohoto státního útvaru
pøenesené do Èech, pomìrnì brzy muselo ustoupit latince. Ne vichni badatelé souhlasí s tím,
e hlaholice ila pod povrchem po celou dobu, ne dolo k zaloení klátera Sázavského,
v nìm oila znovu. Kláter navázal styky i s východní kulturou cyrilskou, a ponìvad
benediktini jako èlenové církve øímské samozøejmì ovládali latinu, byla symbióza vech tøí
abeced dokonalá. Bohuel, netrvala dlouho. Slibný vývoj byl násilnì pøeruen, jak dosvìdèuje
kronikáø: Et libri eorum deleti omnino et disperditi, nequaquam ulterius in eodem loco recitabuntur.10
Tøetí období hlaholismu v zemích Koruny èeské umìle vyvolal Karel IV., kdy zaloil v Praze
kláter Na Slovanech (Emauzy),11 do nìho povolal benediktinské mnichy-hlaholity z Charvátska,
aby zde pìstovali liturgii a literaturu ve staroslovìntinì, která se v Charvátsku udrela
nepøetritì od pøíchodu Metodìjových ákù vyhnaných z Moravy. Mnii s sebou do Prahy
pøinesli mladí typ hlaholského písma, tak zvanou hlaholici hranatou,12 která se vyvinula
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v Charvátsku z tak zvané hlaholice kulaté. V druhé polovinì 14. století dosáhla vrcholu svého
rozvoje, na nìm se udrela i ve století 15. Jazykem charvátských mnichù byla staroslovìntina
charvátské redakce (charvátská církevní slovantina), ritus byl øímský.
Charvátská hranatá hlaholice zdomácnìla v Emauzském kláteøe tak, e v ní byla napsána
i vrcholná díla èeského støedovìku, toti bible, biblická dìjeprava (Comestor), Pasionál a
podle nejnovìjího zjitìní i Zlatá legenda a e mùeme mluvit o èeské variantì charvátské
hranaté hlaholice.13
S èeskou biblí napsanou hlaholským písmem se Josef Dobrovský seznámil díky svému
pøíteli Gelasiu Dobnerovi. Dobner tento kodex kdysi získal koupí v Kreizensteinské aukci a
pozdìji jej prodal opatu klátera ve Vyím Brodì Kvirinovi. V roce 1791 jej pak tehdejí opat
Vyebrodského klátera Hermann Kurz daroval Univerzitní knihovnì praské, kde je uloen
dodnes.14 V dobì, kdy byl tento kodex v majetku Vyebrodského klátera, jej Dobner vypùjèil
pro Josefa Dobrovského.15
Kodex známý jako Bible Vyebrodská je druhým (tøetím?) dílem celé bible, která mìla patrnì
ètyøi svazky.16 Z ostatních svazkù se do naí doby zachovalo pouze deset zlomkù.17
Dobrovský bibli dùkladnì zkoumal,18 jak svìdèí jeho pozorování rozdílù mezi zápisy èeského
textu v latince a v hlaholici, které jsou jako membra disiecta zachyceny v korespondenci
s Fortunátem Durichem.19 Z této korespondence poznáváme, kolik poznatkù o hlaholici dokázal
Dobrovský z pouhého studia jedné památky tímto písmem psané vytìit.
Na textu èeské bible Hlaholské zkoumal monosti vyuití hlaholského písma pro starou
èetinu, a kdy podrobnì prostudoval její grafiku, nepovaoval toto spojení za nevhodné,
tøebae pøi zbìném pohledu se jeví jako kuriózní. Bystrému pohledu Josefa Dobrovského
neuniklo nic z podstatných otázek o rozdílu obou abeced: v hlaholici pouze jedno i, zaloené
na tehdejí praské výslovnosti; oba jery a jejich grafická podoba; èíselná platnost grafémù;
kontrakce slov pod vlivem latinky; nomina propria; pøevzetí charvátského názvu ili pro èeskou
abecedu a naopak dlouhý akcent podle èetiny pro hlaholici charvátskou; typy iniciál (dvì
latinské). Konstatoval i rùznost písaøù a korektury svìdèící o modernizaci textu. V díle
Glagolitica20 uveøejnil tabulku majuskulní i minuskulní charvátskohlaholské abecedy (je
oznaèeno poøadí jednotlivých grafémù a u vìtiny jsou uvedeny i doklady na ligatury) a
vìtinu iniciál z èeské bible Hlaholské. K iniciálám bych poznamenala, e platnost grafému
vpravo vedle A, který Dobrovský hodnotí rovnì jako A, povauji za I. Vycházím
z poznatkù Thorvi Eckhardt21 i svých vlastních pøi pøepisování èeské bible Hlaholské do latinky.
Hlaholici vìnuje Dobrovský pozornost i v Institutiones.22 V tabulce III. Alphabetum
Glagoliticum, aliter Hieronymianum dictum uvádí typy majuskule, minuskule, kurzívy, název
i èíselnou hodnotu jednotlivých grafémù. Mimo abecední øadu na konci dole pøidává cyrilské
g s oznaèením cyrill. glagol. a Compendia Literarum ex M. S. Hohenfurt. Tabulka IV. má
nadpis Compendia e Codd. Cyrill. et Glagol. et ductus e libris Serbicis.
Tabulka I. a II. nese název Alphabetum Cyrillicum. Obsahuje typy majuskule, minuskule a
názvy jednotlivých grafémù. Srovnává jednotlivé grafémy cyrilské a hlaholské podle jejich
èíselné platnosti, poøadí, upozoròuje zvlátì na grafémy, které jsou navíc v cyrilici proti grafémùm
hlaholským. Dobrovský uvádí i pozdìjí úpravy hlaholských textù, které provedli Rafael
Levakoviæ a Matija Karaman pod vlivem cyrilice a pøipomíná Bukvar Slavenskij literis tam
cyrillicis quam glagoliticis editum (1753). Vímá si i problematiky rùzných názvù cyrilského a
hlaholského písma od doby vzniku a do jeho doby.
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Do konce ivota se Dobrovský pevnì drí svého ji uvedeného pøesvìdèení, e pøed
tøináctým stoletím hlaholské knihy neexistovaly, tøebae Dobner a Durich u doli k pøesvìdèení,
e tento názor není nezvratný. Vývoj událostí jim nálezem Praských zlomkù a Kyjevských listù
dal za pravdu, to vak Dobrovský ji nebyl mezi ivými. Nutno ovem pøiznat, e ani v naí dobì
není otázka priority obou abeced, hlaholice a cyrilice, jednoznaènì vyøeena. Vìtina badatelù
ji vak pøiznává hlaholici.23
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JOSEF DOBROVSKÝ UND SEIN INTERESSE AN DEN SLAWISCHEN ALPHABETEN
Zusammenfassung
Das mehr als eintausend Jahre dauernde Benützen von drei Alphabeten bei slawischen
Völkern, das heißt von Lateinschrift, Glagolica und Kyrillica erfreute sich und erfreut sich der
Aufmerksamkeit unter den Forschern.
Die sehr wichtige Frage der gemeinsamen Beziehung zwischen der glagolitischen und der
kyrillischen Schrift ist nich bis jetzt eindeutig gelöst. Die meisten Forscher erkennen die Glagolica
als ursprüngliche Schrift und Konstantin den Philosoph als deren Urheber an und die Kyrillica
als später aus dem griechischen Alphabet erstandene Schrift, deren Autor unklar ist.
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Dobrovský widmete eine große Aufmerksamkeit sowohl der Glagolica (besonders der
glagolitischen Bibel) als auch der Kyrillica. Mit der Glagolica befasste er sich in der Schrift
Glagolitica (Anm. 5) und im diesbezüglichen Teil seines Werkes Institutiones (Anm. 6). Den
Anhang über glagolitische Schrift beinhaltet auch Dobrovskýs Studie Über das Alter der
böhmischen Bibel-Übersetzung (Anm. 7).
Josef Dobrovský, der die Prager Fragmente und die Kiever Blätter noch nicht kennen
konnte, hielt sein Leben lang folgende Überzeugung: Es gab keine glagolitischen Bücher vor
dem XIIIten Jahrhundert (Glagolitica 1807, S. 53). Freilich kannte er Fortunats Durich spätere
Meinung über die Herkunft des slawischen Alphabets (Anm. 2), aber wenngleich Dobrovský
ihn als einen Wissenschaftler hochschätzte, nahm er seine Ansicht nie an. Auch Gelasius
Dobner, der im Jahre 1785 (Anm. 3) der Glagolica vor der Kyrillica Primat zugestanden hatte,
überzeugte ihn nicht einmal. Dobrovský schrieb: Die Frage wird zu Gunsten der albernen
glagolitischen Schrift beantwortet, mit Gründen, die des sonst gelehrten Mannes unwürdig
sind (Glagolitica 1807, S. 87). Und es ist auch zu verwundern, daß Dobrovský den Traktat
von Chrabr Über Buchstaben überhaupt nicht erwähnt (Anm. 4).
Translation © Ludmila Pacnerová, 2004
PhDr. Ludmila Pacnerová, CSc.
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PROBLEMATIKA SLOVESNÉHO VIDU
V DÍLE JOSEFA DOBROVSKÉHO
ONDØEJ BLÁHA
1
Termínu slovesný vid uil v èeské jazykovìdné literatuøe poprvé sice a r. 1853 (tj.
témìø ètvrt století po Dobrovského smrti) F. L. Èelakovský,1 ale to zdaleka neznamená, e by
Dobrovský  pøi svém nevedním badatelském citu  tak specifický rys slovanského slovesa,
jakým je jeho vidová schopnost, pøehlíel. Aèkoliv sám Dobrovský ve svých mluvnicích ani
v jiných jazykovìdných pracích s termínem vid èi Aspekt nepracuje (tím ménì pak s nìjakou
lexikálnì-gramatickou kategorií slovesného vidu), lze pod povrchem jeho výkladù identifikovat
pomìrnì zøetelné povìdomí o slovesném vidu  pøirozenì zejména tam, kde se vid nejmarkantnìji
projevuje v gramatice, tj. napø. v oblasti neminulých slovesných èasù.
Ke zmínìnému povìdomí o slovesném vidu Dobrovský jednodue nemohl nedojít  jednak
jej k tomu nasmìrovala pøedchozí jazykovìdná tradice, která významový rozdíl mezi slovesy
dokonavými a nedokonavými do jisté míry rozpoznala (vidových významù si vímá ji r. 1603
V. Benedikt z Nudoer a po nìm napø. V. J. Rosa nebo P. Doleal),2 jednak k tomu Dobrovského
vedla jeho vlastní badatelská metoda. Dobrovský vekerá gramatická pravidla a zákonitosti
jazyka vyvozoval vdy z podrobné analýzy konkrétních jazykových projevù, jak ostatnì
dosvìdèují i jeho vlastní slova v dopise J. Ribayovi z 28. 9. 1786: Vezmìte si napøíklad almy
titìné u Kurzbecka ve Vídni nebo bibli  srovnávejte je kus za kusem s originálem a budete si
gramatická pravidla sám abstrahovati.3
Zaruèeným zpùsobem, jak se lze dobrat poznání kategorie vidu, její existence se vlastnì
nijak specificky neprojevuje ve formální stránce konkrétního slovesa, je skuteènì abstrakce, tj.
v naem pøípadì postup od jednotlivých uití slovesa s urèitým významem k závìrùm obecnìjího rázu. Fakt, e Dobrovský pøi zkoumání a popisu jazyka vycházel od významu, od funkce
jednotlivých jazykových jevù (a nikoli od formy), dobøe ilustrují i názvy nìkterých kapitol
v jeho mluvnici èetiny  napø. Bezeichnung der Personen im Präsens (Lehrgebäude 1809,
550)4 nebo Bezeichnung des Geschlechts (tamté, 558).
2
Tradice se v Dobrovského popisu vidových významù projevuje uíváním termínù
verba perfecta a verba imperfecta (a dále iterativum a frequentativum pro oznaèení dílèích subtypù imperfektivního významu). Tyto termíny Dobrovský pøevzal ze starích latinsky
psaných mluvnic èetiny a poltiny a uvádí i jejich pomìrnì pøesný výklad  verba perfecta
podle Dobrovského oznaèují dìj, který je v okamiku dokonèen, kdeto verba imperfecta
oznaèují dìj trvající (Institutiones 376).5
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Spolu s termíny vak Dobrovský po svých pøedchùdcích pøevzal i tendenci k vyvozování
dokonavosti a nedokonavosti z významù perfekta a imperfekta jako slovesných èasù  tendenci,
která se projevila v neuívání termínù verba perfecta a verba imperfecta pro oznaèování
vidových významù v oblasti neminulých slovesných èasù. Zavádìjící tendence k smìování
významù vidových s významy èasovými má své pøíèinné pozadí ve vìdomé i nevìdomé snaze
starích gramatikù pøizpùsobovat mluvnický systém èetiny typologicky znaènì odliné latinì
a nìmèinì. 6
2.1 Dobrovského povìdomí o slovesném vidu se nejvýraznìji projevuje  jak u jsme
naznaèili sub 1  v úvahách o distribuci jednotlivých morfologických prostøedkù pro vyjadøování budoucnosti (a vlastnì také pøítomnosti) v èetinì, církevní slovantinì a v nìkterých dalích slovanských jazycích. Ve svých mluvnicích i v dalích pojednáních o jazyce
Dobrovský vypoèítává tøi typy morfologického futura (v následujícím výkladu se budeme
pøidrovat pøehledné struktury pøísluných pasáí v Institutiones):
Oznaèením futurum simplex Dobrovský rozumí prézenty neprefigovaných perfektiv typu
s3d8 sednu nebo l3g8 lehnu (Institutiones 374n). Termín verba perfectiva zde sice chybí,
ale vidový význam Dobrovský v podstatì pøesnì postihuje perifrází, ze které jasnì vyplývá
jednodobý charakter slovesem oznaèovaných dìjù (s3d8 proprie significat: ponere se in sede,
sich setzen, l3g8 ponere se in lecto, sich legen.  Institutiones 375). Velmi správnì také upozoròuje na neschopnost perfektiv vyjádøit aktuální pøítomnost.
Druhým futurem v Dobrovského pojetí je futurum compositum (Institutiones 376) ve
smyslu sloeniny slovesného základu a prefixu, napø. církevnìslovanského av3'8 nebo èeského
uvidím (Lehrgebäude 1809, 342). Do stejné øady Dobrovský poèítá i specifická slovesa typu
pùjdu (Lehrgebäude 1809, 348), která mají stejnì jako prézenty perfektiv syntetický tvar a
budoucí význam, ale  jak dnes víme  jsou vidu imperfektivního (z Dobrovského výkladu
naproti tomu vyplývá, e dìj vyjadøovaný slovesy typu pùjdu je identický s dìjem vyjadøovaným
slovesa typu umøu, tj. e jde v obou pøípadech o perfektiva). Dobrovského oprávnìné pøesvìdèení o bodovém charakteru dìje vyjadøovaného perfektivními slovesy dobøe ilustrují pøíklady,
v nich prézens perfekta plní funkci futura exacta  napø. kdy umøe wenn er gestorben sein
wird (Lehrgebäude 1809, 352).
Futurální význam sloenin typu av3'8 Dobrovský velice vhodnì omezuje upozornìním, e
pokud je prefigovaným simplexem frekventativum nebo iterativum, kterému v jiné tøídì odpovídá
sloveso jednoduché, sloeninì zùstává prézentní význam  jako pøíklad uvádí slovesa typu
igonit, prihodit. M. Weingart ve svém rozboru Institucí7 vak upozoròuje na dílèí nepøesnosti
v Dobrovského výkladech týkajících se významu prefigovaných iterativ  tam toti Dobrovský
(pøestoe pravidlo formuloval obecnì pro slovanské jazyky) nepøihlíel k nìkterým rozdílùm
plynoucím ze specifik jednotlivých jazykù.
Dobrovský si dále vímá, e prefixy jako i-, v7-, na-, a- apod. význam základového
simplexu modifikují (Institutiones 377)  na materiále èeském si tohoto jevu vímá u pøíleitosti
srovnávání významu futur pokradu a budu krásti (Lehrgebäude 1809, 348). Dobrovského
smysl pro pronikavou analýzu významu se ukazuje v poznámce, e prefixy uívané k tvoøení
futura composita nejèastìji (uvádí prefixy ou-, po-, v7-) schopnost modifikovat význam
základového simplexu ponìkud ztrácejí  tím Dobrovský vlastnì (dovedeme-li jeho úvahu do
konce) uznává fakt existence prostì vidových prefixù.
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Tøetím prostøedkem pro vyjadøování budoucnosti je u Dobrovského futurum periphrasticum tvoøené spojením prézentu sloves imam6, ho]8, b8d8 a na+n8 s infinitivem sloves
významových (Institutiones 379). Pro èetinu v Lehrgebäude (1809, 350) Dobrovský charakterizoval slovesa tvoøící v èetinì perifrastické futurum tím, e od pøirozenosti oznaèují
déletrvající dìj, èím vlastnì opsal jejich imperfektivní význam. Jako velice bystrý je nutno
hodnotit Dobrovského postøeh, e slovesa typu jít, nést, hnát (tj. determinované èleny korelativních dvojic sloves pohybu) se perifrastickému futuru brání a v tomto temporálním tvaru se
nechávají zastupovat svými, jak Dobrovský píe, iterativními (a my k tomu jetì doplòujeme
nedeterminovanými) protìjky chodit, nosit, honit (Lehrgebäude 1809, 352).
O Dobrovského hlubokém vhledu do problematiky futura, které tvoøí v historii snad kadého
indoevropského jazyka velmi osobitou kapitolu, svìdèí jednak skuteènost, e ve svém výètu
nevynechal ádné z obvyklých sloves v rùzné míøe gramatikalizovaných ve funkci prostøedku
k tvorbì opisného futura, jednak fakt, e u jednotlivých pøípadù futura periphrastica uvádìl
i analogie z neslovanských jazykù  u imam6 +esti poukázal na opisy se slovesem ìÝëëù
v øeètinì, u ho]8 napisati (zde uvádí opis s perfektivním významovým slovesem) uvedl anglické
I will a vedle b8d8 d5lati postavil nìmecké ich werde. Dobrovský neopomnìl do svého výètu
zaøadit ani øídké pøípady spojení b8d8 s participiem l-ovým, napø. eliko b8det s7tvoril
(Institutiones 380n  zde také v poznámce shrnuje, které z uvedených typù futura periphrastica
se v jednotlivých slovanských jazycích uívají). S opisy typu budu + participium l-ové
Dobrovský poèítá i pro nìkterá náøeèí èetiny (Geschichte 1818, 27).8
Dùkazem, e Dobrovský pøi popisu jazyka neulpìl na formách, ale vycházel od významu, je
také jeho postøeh, e budoucnost lze v církevní slovantinì vyjádøit i prézentem durativních
sloves (Institutiones 376)  uvádí klasický evangelní pøíklad id8 po teb5, amo'e a]e ide[i (Mt
8.19) a dodává, e taková uití prézentu pozoruje zejména po spojce a]e (napø. a]e prosite
pøekládá jako si petieritis).9
Vidový protiklad dále Dobrovský rozpoznal  by jej nepojmenoval  v záporném imperativu,
v nìm vystupují imperfektiva (a nedeterminativa) proti perfektivùm (a determinativùm)
v imperativu kladném (Lehrgebäude 1819, 647).
2.2 Ze starích latinsky psaných gramatik Dobrovský pøevzal (kromì ji uvedených termínù
verba perfecta a verba imperfecta) také termíny oznaèující nìkteré z dílèích subtypù imperfektivního významu, a sice termíny frekventativum a iterativum (oba termíny nacházíme ji o
více ne sto let døíve v mluvnici V. J. Rosy.10 Dobrovský má napø. ve svých Geschichte (1818,
28) poznámku, e vedle dìje v okamiku probìhlého a dìje delího trvání mùe slovanské
sloveso samo o sobì vyjádøit také opakovanost dìje, ani by bylo nutno jeho význam upøesòovat
prostøednictvím adverbia nebo zapojením do opisu se slovesem typu latinského soleo, solere
mít ve zvyku, èasto konat. Dobrovský v této souvislosti míní slovesa s formantem -vá-, který
je  uijeme-li dnení terminologie  charakteristickým rysem frekventativ, tj. sloves vyjadøujících
zároveò dìj násobený a neaktuální. Ve formantu -vá- Dobrovský mimochodem spatøuje astné
napodobování pøírody, prodloueným -vá- vyjádøiti sloveso opakovací nebo prodlouením
samohlásky delí trvání. S termínem frekventativa pro slovesa typu honívám, chodívám,
sedávám potom bìnì pracuje v Lehrgebäude (napø. 1809, 320) i v Institutiones (napø. 375) 
tam tímto termínem oznaèuje slovesa typu b6yvati.
Termínem iterativa Dobrovský nazývá slovesa typu dávat, tedy  uijeme-li opìt souèasné
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terminologie  imperfektiva se základním významem násobenosti odvozená z perfektiv. Iterativy jsou vak pro Dobrovského  a zde opìt vidíme, e neulpíval na formách a formantech 
také nedeterminované èleny korelativních dvojic sloves pohybu typu honiti, jezditi, choditi
(Lehrgebäude 1819, 305). U tìchto nedeterminovaných sloves je iterativní význam prùvodním
jevem.
Poznámky o iterativech a frekventativech a o jejich tvoøení jsou jinak bohatì roztroueny
jak v Institutiones, tak v Lehrgebäude, zejm. ve výkladech o slovesných tøídách. Zajímavì se
Dobrovského pojetí tìchto vidových subtypù projevilo v jeho názorech na uspoøádání minulých
èasù v církevní slovantinì  Dobrovský narozdíl od svého pøedchùdce na poli církevnìslovanského mluvnictví Meletije Smotrického nerozlioval aorist a imperfektum. Aorist nazývá
praeteritum simplex (Institutiones 384), imperfektum pak praeteritum iterativum (Institutiones
386). Dobrovský tedy imperfektum pojímá pouze jako minulý èas od iterativních (pøíp.
frekventativních) sloves.11 Jak vak ukázali Dobrovského pokraèovatelé, imperfektum se tvoøilo
od sloves obecnì nedokonavých  pokud k tvoøení imperfekta pøistoupilo sloveso dokonavé
(a to se dìlo jenom zøídka) mìl výsledný tvar význam opakování jednodobého dìje v minulosti.12
3
Z uvedených výkladù o zpùsobech, kterými se Dobrovský ve svém jazykovìdném
díle vyrovnal s existencí lexikálnì-gramatické kategorie slovesného vidu, zøetelnì (alespoò
podle naeho soudu) vyplývá, e aè je Dobrovský bezesporu jetì pevnì vklínìn do pøedchozí
mluvnické tradice a v nìkterých ohledech je stále v zajetí tradovaných schémat a omylù, dovede
i komplikované jazykové jevy  s vyuitím svého citu pro skuteènì vìdeckou analýzu  hodnotit
zpùsobem, který si v mnohém nezadá s moderními badatelskými pøístupy.
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DIE PROBLEMATIK DES VERBALESPEKTES
IM WERK VON JOSEF DOBROVSKÝ
Zusammenfassung
Den Termin slovesný vid (der Verbalaspekt) hat zwar erst im Jahre 1853 F.L.Èelakovský
benutzt, aber schon die älteren tschechischen Grammatiker hatten ein gewisses Bewusstsein,
dass es etwas wie die Kategorie des Verbalaspektes gibt  als erste V. Benedikt von Nudoery
(1603) und nach ihm am deutlichsten V. J.Rosa (1672) und P. Doleal (1746). Der Autor beschäftigt
sich in seiner Studie mit Passagen aus dem sprachwissenschaftlichen Werk von Dobrovský
(vor allem mit Passagen aus dem Buch Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache
und aus Institutiones linguae slavicae dialecti veteris) und verfolgt, wie in der Konzeption
der Bedeutungsunterschiede der Verbpaare wie koupit/kupovat bei Dobrovský die ältere
Tradition mit seiner eigenen Invention kombiniert wird. Er beschliesst, dass obwohl Dobrovský
einige Irrtümer und Schemata, die typisch für seine Vorgänger und Zeitgenossen sind, (z.B.
Vermischen der Bedeutungen, die in die Kategorie des Verbalaspektes gehören mit Bedeutungen,
die in die Kategorie der Zeit gehören) noch nicht vermeidet, nähert sich seine Auffassung der
Kategorie des Verbalaspektes sehr heutigen Ansichten.
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DOBROVSKÝ ON CLITIC PLACEMENT IN CZECH
CHARLES MILLS
0. Background Information
In 1926, Trávníèek published a short paper on the subject of clitic placement in Czech,
K postavení pøíklonek ve vìtì. In it, he argues for the point of view  almost universally
accepted today  that clitic placement is related to prosodic properties; in this view, clitics are
taken to follow the first syntactic expression in the sentence on account of their innate prosodic
deficiency, a special case of Wackernagels Law (1892).
As a conscientious scholar, Trávníèek places this thesis in the larger historical context.
One by one, Trávníèek critiques existing accounts in the scholarly literature up to that time.
Dobrovskýs presentation in the Lehrgebäude der Böhmischen Sprache (1809/1819) is rejected
for missing the key generalization.
Trávníèek says, Výklad Dobrovského není [ ] v podstatì chybný, ale je neúplný (1926:
304). Dobrovský nevystihl, e se enklitika pøiklánìjí [ ] k prvnímu pøízvuènému slovu ve
vìtì (304). K obecnì platnému a spravnému pravidlu o postavení enklitik ve vìtì nedospìl
(305). By contrast, his own account captures this insight and  by relating clitic placement to
accent  accounts for the facts on principled grounds.
It would seem then that Trávníèek was right, and Dobrovský was wrong, and there the
story stood for many years. In the course of my reading it began to become increasingly
apparent to me, however, that there was more to the story than that. Certain incongruities
between Trávníèeks characterization of Dobrovskýs position and the latters actual position
began to emerge. This in itself would be reason enough to reopen the question. Because,
however, Trávníèeks critiques of Dobrovský were so influential in the twentieth century (e.g.
Trávníèek 1953a, 1953b, 1954), and because 2003 marks the quarter millennium anniversary of
Dobrovskýs birth, a reappraisal is that much more fitting.
In short, this paper sets out to right a historical wrong. In it, I argue that Trávníèek mistook
Dobrovskýs actual position, and show that ultimately it was Trávníèek who got it wrong;
Dobrovskýs view emerges largely intact, with observations still remarkable for their insight
today. The paper is organized in the following way. In part 1, I present Trávníèeks critique of
Dobrovskýs position. In part 2, Dobrovskýs actual position is examined. In part 3, the two
accounts (Trávníèek and Dobrovskýs) are compared.1
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1. The Straw Man
To begin with, let us look at what Trávníèek understood Dobrovský to be saying. The main
question of interest to Trávníèek is where in the sentence clitics appear (Základní otázka
o postavení enklitik je, kde ve vìtì enklitika stojí 303). According to Trávníèek, Dobrovský
si [ ] vímá postavení enklitik jen se zøením k slovesu (303). If the sentence begins with a
verb, the clitic stands immediately after it (Enklitika stojí hned za slovesem, kdy se jím poèíná
vìta. 303), as in the example in (1) (from Trávníèek 1926: 303, citing Dobrovský 1819).
(1)

Pracoval jsem.

Dále pak [Dobrovský] vykládá, e enklitika stojí pøed slovesem, kdy se vìta zaèíná spojkou
[ ] nebo jiným slovem, illustrated for example, by (2) (Trávníèek 1926: 303).
(2)

Co jsem psal

The problem, according to Trávníèek, is that Dobrovský only focuses on the relation
between clitic and verb. He says, Dobrovský [si] vùbec vímal jen postavení enklitik a slovesa
(304). No generalization is drawn (305).
Je jistì správné, e pøíklonky stojí za slovesem, kdy se jím zaèíná vìta, continues Trávníèek, ale tu nikterak nerozhoduje, e je to sloveso (304). Základní otázka o postavení enklitik
je, kde ve vìtì enklitika stojí (303). Dobrovský nevystihl, e se enklitika pøiklánìjí [ ]
k prvnímu pøízvuènému slovu ve vìtì (304). Dobrovskému jde o sloveso, Wackernaglovi
o první slovo ve vìtì vùbec (304). According to Trávníèek, the question ought to be, where
in the sentence do clitics appear (304)? Unfortunately, na tuto otázku Dobrovský vlastnì
neodpovídá [ ] (304).
Trávníèek cites his source as pages 32425 of the Lehrgebäude (Trávníèek 1926:303). If we
look on page 324 of the Lehrgebäude, sure enough, there Dobrovský states, Das einsilbige
Hülfswort sem, si, jest, sme, ste, sou folgt unmittelbar auf das Verbum, wenn damit der Satz
anfängt [ ]. Dies gilt auch von dem Reciproco se und den unbetonten Fürwörten mì, mi, tì, ti,
ho, mu. And again, Nur dann stehen sie [ ] vor dem Verbo, wenn der Satz mit einer Conjunction [ ] oder einem andern Worte anfängt, consistent with what Trávníèek has said.
The problem with this critique, however, is that it itself is incomplete. Dobrovský speaks
about clitic placement in more than one place. Trávníèek cites pages 32425 of the Lehrgebäude,
but there are at least 12 other pages where reference to clitics is made. How could Trávníèek
have made such an oversight? The answer is unclear.
2. Dobrovský on Clitic Placement in Czech
Clitic Inventories
The picture that emerges when the whole of the Lehrgebäude is considered is quite different.
The key passages are found on pages 1312, 20810, 258, 260, 262, and 31926. Here Dobrovský
discusses clitic placement with respect to the first expression in the sentence, regardless of
category  the first such formulation in Czech.
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Starting with clitic inventories, it must be remembered that the presentation of clitics in the
Lehrgebäude is pretheoretical in nature, and that the very concept of clitic itself is an
anachronism and theoretical artifact, and is consequently never used by Dobrovský. Instead,
for want of a term, when speaking of clitics he must spell out each clitic by type. For example,
in the passage already quoted, Dobrovský says, Das einsilbige Hülfswort sem, si, jest, sme,
ste, sou folgt unmittelbar auf das Verbum, wenn damit der Satz anfängt [ ]. Dies gilt auch von
dem Reciproco se und den unbetonten Fürwörten mì, mi, tì, ti, ho, mu (324). One could say
that listing each member in the clitic cluster is inelegant. At some point membership in the
ordered pairs which make up the clitic cluster (which clitics precede which) needs to be spelled
out explicitly in any analysis, however, so this criticism loses its force.
When conciseness is required, Dobrovský simply selects one clitic to stand for the entire
series, as when, for example  again on page 324  he says, Wenn beide das Hülfwort sem und
das Reciprocum se oder andere tonlose Fürwörter neben einander zu stehen kommen, so geht
ihnen das Hülfswort vor [ ]. Doch geht se den übrigen tonlosen Fürwörtern gewöhnlich vor.
Here sem stands for all past tense auxiliaries. In this way, either conciseness or specificity is
attainable when desired.
Dobrovský identifies the following clitics.
(3)

Past Tense Auxiliary
sg.
pl.
1
sem
sme
2
si
ste
3



(4)

Irreal Mood Auxiliary
sg.
pl.
1
bych
bychom
2
bys
byste
3
by
by

Pronouns come in two variants, clitic and non-clitic forms. Die Biegungen mit den
Augmenten n, b [ ] sind emphatisch (209). These are non-clitic, listed in (6). In andern
Fällen setzt man die kürzern mì, tì, se, mi, ti, si (209). These are the clitics, listed in (5).
(5)

Clitic Pronouns
a. Dative
b. Accusative
c. Genitive

(6)

si

Non-clitic Pronouns
a. Dative
b. Accusative

sobì

Refl.
mi
se

1sg.
ti

2sg.
mu
tì
tì

3sg.

Refl.
mnì
sebe

1sg.
tobì
mne

2sg.
jemu
tebe

3sg. masc./neut.

ho
ho

jeho
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c. Genitive

sebe

tebe

jeho

From this distinction, dating back at least as far as the Èechoøeènost (Rosa 1991: 110), a
number of important conclusions can be drawn. First the distinction has a phonological aspect.
Dobrovský characterizes clitic pronouns as kürze, tonlose, and unbetonte (209, 324), and nonclitics as emphatic, i.e. accented by definition. Second, there is a morphological aspect to the
formant (in the same section Dobrovský refers to the formant je in jeho and jemu). Finally and
perhaps most interestingly for the modern reader, note that for Dobrovský this distinction has
a functional basis: Non-clitic pronouns are emphatic  used for special emphasis, as the name
implies  a function; in andern Fällen the short form is used. I shall return to this point again
below.
Notably missing from Dobrovskýs inventory is li, traditionally numbered amongst clitics.
Li is discussed late in the chapter, in a section of its own, on page 326  not with the
discussion of clitics proper. Presumably this is because he considers li not a clitic, although
this is never stated. If this was his reasoning, there is evidence that Dobrovský was right to
exclude li, since asymmetries distinguish it from true clitics.
For example, the clitics in (3)-(5) can follow an expression of virtually any syntactic category
and length. This is doubly untrue of li, however, which is highly restricted in its syntactic
distribution: -Li can only follow a finite verb  one word in length. To see this, compare the
examples in (7a-c), (8) and (9).
(7)

a. [ To ] se stalo vèera.
b. [ Stalo ] se to vèera.
c. [ Vèera ] se to stalo.

(8)

[ Ten chlapec ] se ani èerta nebojí.

(9)

Kadý den se bála
a. bude-li mít co do huby.
b. * mít-li bude co do huby.
c. * co-li bude mít do huby.

In (7) and (8), se follows expressions of varying category (7a-c) and length (8). In (9), on the
other hand, -li can only follow a finite verb, all other variations are ungrammatical. In this
respect, -li behaves more like a suffix. Dobrovský is thus justified in omitting it from a discussion
of clitics proper.
Clitic Syntax
Recall that, for Trávníèek, základní otázka o postavení enklitik je, kde ve vìtì enklitika
stojí. His criticism of Dobrovský, therefore, was that the latter nevystihl, e se enklitika
pøíklánìjí [ ] k prvnímu pøízvuènému slovu ve vìtì. In this section, however, I show that this
is wrong; Dobrovský did describe clitics as occupying the second position in the sentence. In
the critical passage, on page 322, Dobrovský says,
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Die vier Glieder in vèera se to stalo können 24 Mal versetzt werden, aber unter allen diesen
Versetzungen find nur noch drei andere erlaubt, nämlich stalo se to vèera, to se vèera stalo, to
se stalo vèera, weil das Resiprocum se seine bestimmte Stelle nach dem ersten Worte nicht
verändern, und der Satz damit nich anfangen darf.
In this remarkable passage, Dobrovský affirms four points. First, that Czech word order is
free. Free word order is examined independently by Dobrovský (320 ff.). Tìitelová et al. (1987:
138) breaks down the frequency of Czech word order (phrase order) as follows.
(10) SVO
OVS
VOS
VSO
SOV
OSV

64%
11%
10%
7%
7%
1%

In a moment of remarkable insight, Dobrovský observes that, although word order is free,
where clitics are concerned it is not. Rather, clitics occupy a fixed position in the sentence
following the first word. Given the four words [se, to, stalo, vèera] only four out of 24 theoretically
possible permutations are acceptable. The position of the clitic in each is fixed occupying
seine bestimmte Stelle nach dem ersten Worte. This is exciting not least because Dobrovskýs
formulation precedes Wackernagels by no less than 73 years. Is first word here to be
understood literally as a single word? This is an important question to which I shall presently
return.
From these two observations  the free word order of Czech and the fixed position of clitics
in the second position  a third observation follows: that clitics follow an expression of any
syntactic category. In the examples which Dobrovský gives, se follows an adverb, a verb, and
a demonstrative pronoun. These can be recast into the more familiar form of a data set, as in (7a-c).
Finally, in a strikingly modern turn, Dobrovský spells out not only where clitics occur, but
where they do not: clitics are disallowed from absolute sentence-initial position, as in (7d).
(7)

d. *[ Se ] to stalo vèera.

In summary, Dobrovský is the first to note the fixed second position of clitics, the first to
note the arbitrary category of the preclitic expression, and the first to describe clitics as barred
from appearing at the beginning of the sentence.
Of course, this passage instantly neutralizes Trávníèeks objection, since clitic placement
is formulated here not with reference to the verb, but in terms of the second position. The two
formulations  one in terms of a fixed position, the other (which Trávníèek criticizes) in terms of
the position of the verb  are thus not mutually exclusive but complementary. Apparently
Trávníèek saw only the latter and drew his mistaken conclusions accordingly.
Returning to the question of whether first word is to be understood literally or not, for
Wackernagels original analysis of Indo-European the answer is clear: it was. Those who
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subsequently applied Wackernagels Law to Czech mutatis mutandis extended first word
to first phrase (Trávníèek 1926). For Dobrovský the answer is less clear; evidence is
contradictory, therefore his position must, insofar as possible, be reconstructed.
On the one hand, Dobrovskýs formulation seems unambiguous enough: clitics occupy
their bestimmte Stelle nach dem ersten Worte; the pre-clitic expression consists of a word
(i.e. a single word). On the other hand, counterexamples contradict this reading. For example,
on page 324, in a discussion of clitic placement, we find the example in (8) where se follows an
entire phrase.
How to reconcile such counterexamples with Dobrovskýs rule is open to debate. It
could be that first word was only intended to account for the local examples in (7), where the
rule appears. Under this reading, other cases could exist as well but go unmentioned here.
Since the Lehrgebäude elsewhere strives for generality, though, this explanation is unsatisfying.
Second, it could be that examples such as (8) were merely overlooked and that the rule is
wrong. Given Dobrovskýs powers of observation, however, this explanation seems unlikely
too. Why the lapse specifically here? Finally, it could be that first word was merely an
approximation that could be extended to other expressions (such as phrases) as well. Since the
concept of phrase is not developed in the Lehrgebäude, this seems like a possible explanation.
That is, examples such as (8) could be accommodated if first word were not intended literally.
There are other examples in the Lehrgebäude, on the other hand, which appear to shed light
on the question which we wish we could forget  examples which only confuse the matter more.
For example, on page 323 Dobrovský gives the sentences in (11), which one would today  with
their misplaced clitics  robustly reject.
(11) a. (*) [ Nìco ti nového ] povím.
b. (*) [ Mnoho mi zlého ] zpùsobil.
The problem is, Dobrovský does not. He gives the sentences in (11) as grammatical.
Although a genitive modifier and the noun it modifies are typically adjacent in Czech,
according to Dobrovský Einsilbige Wörtchen mögen wohl dazwischen stehen (323). This
would seem to answer the question once and for all whether clitics follow a single word or a
phrase. The data in (11) suggest that Dobrovský views clitics as following literally the first
word. Even this is not a foregone conclusion, however. Alternative explanations exist for the
same facts. It can be shown that the evidence in (11a-b) is invalid, and thus does not
constitute evidence at all.
First, note that the position of clitics in (8) and (11) is at odds. In (8) the clitic follows the first
phrase, while in (11a-b) it penetrates the phrase and follows the first word. Why this
inconsistency? Is the penetration of phrases optional? Or are other factors at play? Evidence
from elsewhere in the Lehrgebäude provides clues.
When the author of the Buche der Weish writes Synù pak tvých ani jedovatých drakù
nepøemohli zubové, rather than reject this sentence outright, Dobrovský writes Zubové
[stünde] vor dem Genitive jedovatých drakù viel besser (323).
(12) (*) Synù pak tvých ani jedovatých drakù nepøemohli zubové.
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That is, he attempts to reconcile attested sentences. Attested sentences for Dobrovský are
given and constitute the facts to be accounted for.
If noun and modifier could be split at some time in the past, however  as the example in (12)
seems to suggest  then the objection that a clitic can split them loses all force. If phrase
splitting takes place independently, whether a clitic is present or not makes no difference. The
same is true in modern Czech. In (13) (from Fried 1994: 16162), a clitic appears to split [ èervené
tulipány ]. But so does koupil, and so all bets are off.
(13) a. Tulipány jsem koupil èervené.
b. Èervené jsem koupil tulipány.
When anything can split a phrase, this demonstrates nothing about clitics per se. Thus the
data in (11a-b) and (13a-b) say nothing conclusive about clitic placement.
To summarize, Dobrovskýs position on what clitics follow is not explicit, but only one
interpretation emerges as internally consistent. While stating that clitics occupy seine
bestimmte Stelle nach dem ersten Worte, Dobrovský illustrates this with clitics following an
entire phrase. If we assume that first word can be taken to mean either a word or a phrase,
examples such as the sentence in (8) can be accommodated in a straightforward way. If, on the
other hand, we assume that first word is meant to be taken literally, then the word order in
example like (8) have no explanation. The simplest assumption is to suppose that Dobrovský
tacitly understood first word to accommodate either a word or phrase.
Why do clitics appear where they do?
A final question concerns the mechanism of clitic placement. The question is, why do
clitics appear where they do?
For Wackernagel and Trávníèek the answer is clear: Jejich postavení ve vìtì závisí na
pøíklonnosti, t.j na nedostatku hlavního pøízvuku na stránce fonetické (Trávníèek 1951: 863).
Reading Dobrovský, the answer is less clear. This is because Dobrovský does not pose the
question, which should come as no surprise, since the Lehrgebäude is by design a grammar,
not a monograph on clitic placement. That said, while not posing the question directly,
Dobrovský does seem to say enough to reconstruct his view. The risk is extrapolating too
much from the thumbnail sketch Dobrovský draws. That caveat aside, in the critical passage
(209) he writes,
Die Biegungen (mit den Augmenten n, b), mne, mnì, tebe, tobì, sebe, sobì, sind emphatisch,
und stehen (i) im Anfange eines Satzes, (ii) nach einer Präposition, (iii) nach dem Zeitworte
oder andern Wörtern nur dann; wenn man sie Nachdrucks halber heben will. [ ] In andern
Fällen setzt man die kürzern mì, tì, se, mi, ti, si.
This passage provides everything we need to know to reconstruct Dobrovskýs view.
First, observe that clitics and nonclitics are in complementary distribution. The emphatic forms
appear (i) in absolute initial position, (ii) in absolute final position for special emphasis, (iii) as
the complement of a preposition. Clitics appear elsewhere (as the phrase In andern Fällen 
indicates). Second, not only does he describe where nonclitics appear, he motivates their
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distribution as well: nonclitics are emphatisch. Why do clitics appear in 2P? The answer
could be: because nonclitics do not (and Dobrovský takes pains to tell us where and why
nonclitics appear where they do).
3. So Who Got It Right?
In this final section I will argue that the traditional prosodic account (represented by
Trávníèek, Flajhans, and others) is mistaken, and that Dobrovský actually comes closer to the
truth.
The Traditional Prosodic Account
To begin with, recall the central theses of the traditional prosodic account: Pøíklonky stojí
za prvním pøízvuèným [ vìtným èlenem ] ve vìtì (Pøíruèní mluvnice èetiny 1997: 648). Jejich
postavení ve vìtì závisí na pøíklonnosti, tj. na nedostatku hlavního pøízvuku na stránce fonetické
(Trávníèek 1951: 863). That is, clitics are inherently prosodically deficient and require prosodic
support.
O postavení pøíklonných slov v èetinì platí zákon, jen se obyèejnì jmenuje Wackernaglùv,
toti, e pøíklonky stojí ve vìtì na druhém místì (Trávníèek 1926: 302).
The great Swiss linguist Jacob Wackernagel is usually remembered for his observation that
certain expressions in various ancient Indo-European languages were unstressed and followed
the first word in the sentence. He concluded that these two facts (their prosody and syntax)
must be related, and hypothesized that this had once been a property common to all IndoEuropean languages. This thesis brought about something of a minor revolution in linguistics
as young scholars enthusiastically sought for the principles underlying other observed facts.
Trávníèek was not alone in his enthusiasm for a Wackernagelian account of Czech clitics.
Three years earlier, Flajhans had proposed just such an undertaking, writing Srovnáme-li [
výtìky popisných mluvnic ] se zkoumáním novým, po Wackernaglovi [ ] mùeme teprve
dobøe rozliiti [ ] správné od nesprávného (Flajhans 1923: 298).
These scholars saw themselves in sharp contrast to mere descriptivism. I nejlepí
pozorování [ ] jsou neúplná a do jisté míry nesprávná, právì proto, e jim øídící zásada zùstala
(a do formulace Wackernaglovy) neznáma (297). They were especially attracted to
Wackernagel for his depth of research and the explanatory power of his account. As Flajhans
writes, Wackernagel [ ] ukázal hluboké koøeny tohoto zjevu [ ] a jeho pøíèiny (297).
Podobným zpùsobem nepochybnì bude mono zpracovati i [postavení pøíklonek] (298).
Unfortunately, no one had been up to the task. U nás se o takové nové pozorování pokusili
[ ] Smíek a Tomsa; ale práce jejich nevolila svých textù vdy astnì a nehledìla jejich
kritiky; jejich výsledky nebyly takové, jak by mohly být (298).
Trávníèek and the editorial board of Nae øeè took up that challenge in the early 20s, and
the rest is history.
Objections to the Traditional View
There are several objections to the traditional account. I raise just three here.
First is the question of the role of stress in Czech. Stress is predictable at the word level in
Czech, and is therefore  at the word level  non-distinctive. In other words, stress is nonphonemic. The question is, if stress does not play a grammatical role, how can it trigger a rule?
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Recall that stress is automatically assigned to the left edge of the word in Czech. As the
edge of the word changes, so does the locus of stress. For example, stress is on the first
syllable of the word in (14a-b), but shifts one syllable to the left as soon as a new syllable
appears, as in (15a-b).
(14) a. nouns:
hromada
b. verbs:rát, péct, mazat, pít
(15) a. adverbs:
dohromady
b. verbs:serat, upéct, namazat, vypít
This suggests that stress is not an inherent feature of the first syllable of the word, but is
on loan.
The non-phonemic status of stress can be seen at play with clitics as well. As Palková
notes, clitics may be either stressed or unstressed, with no contrast (Palková 1994). The Pøíruèní
mluvnice èetiny gives the example in (16) (PMC 1997: 649).
(16) a. Vèera jsem mu ho pøedstavila.
b. Vèera jsem mu ho pøedstavila.
Stress is automatic. milauer (1972: 310) and Trávníèek (1951: 875) report metrical rules
which for some people automatically assign stress to the fifth or seventh mora in a clitic cluster.
For example,
(17) Pøiblíí-li se mi na dostøel. (milauer 1972: 310)
These examples support the view that word-level stress is automatic, non-distinctive, and
therefore non-phonemic in Czech. If stress is a superficial phenomenon, it is hard to imagine
how it could play a role in a rule.
The second objection could be called the problem of 2P. Even if we suppose that clitics
require a host to compensate for their own prosodic deficiency, that does not explain why they
must find it in 2P. Why cant a pronominal clitics need for a host be satisfied by the verb to
which it belongs? For example, if usuit in (18a) constitutes a suitable prosodic host, why does
ho need to appear elsewhere in the sentence in (18b), and why specifically in 2P? The traditional
prosodic account cannot answer this question.
(18) a. Asi chtìla usuit ho pomalu. (George & Toman 1976: 240)
b. Asi ho chtìla usuit pomalu.
Third, the traditional account makes a number of false predictions. If the traditional account
is correct, a sentence like (18b) should be possible, but not (18a), because the clitic has skipped
over the first stressed word in the sentence (asi), in violation of the rule.
An even more dramatic illustration comes from the data in (19) and (20).

395

Note that any one of the pre-clitic phrases in (19a-c) individually constitutes a suitable
host: Pøíklonky stojí za prvním pøízvuèným [ vìtným èlenem ] ve vìtì.
(19) a. [ Minulý týden ] se Jan nebezpeènì zranil.
b. [ V nedìli ráno ] se Jan nebezpeènì zranil.
c. [ Doma v koupelnì ] se Jan nebezpeènì zranil.
Under the traditional prosodic account, when any one of these phrases is present, the
conditions for clitic placement will be met. The problem is, when two or more phrases from (19)
are combined, the clitic follows the last phrase in the sequence, and not the first, as expected.
To see this, compare the sentences in (20a-c).
(20) a. [ Minulý týden ] se Jan nebezpeènì zranil.
b. [ Minulý týden ] [ v nedìli ráno ] se Jan nebezpeènì zranil.
c. [ Minulý týden ] [ v nedìli ráno ] [ doma v koupelnì ] se Jan nebezpeènì zranil.
This is wholly unexpected if the traditional prosodic account is correct. In light of the
weight of evidence against it, we conclude that the traditional account is wrong.
Dobrovský Reconsidered
Dobrovskýs solution may come across as unsatisfying to contemporary sensibilities. On
the one hand, the distribution of clitics is by stipulation: clitics occupy a fixed position in 2P.
On the other hand, as discussed, motivation for this distribution is indirect and relies on two
facts  the fact that clitics and their nonclitic counterparts are in complementary distribution,
and the fact that the distribution of the latter is motivated. These two facts suggest a motivation
for clitics as well, albeit in negative terms, as the unmarked member of the oppositions
[±accented], [±augment], [±emphatic], and [±complement].
While the traditional view cannot account for why clitics appear specifically in 2P (and not
somewhere else in the sentence, for example, in the first environment that satisfies their
requirement for a prosodic host, such as in canonical argument position), Dobrovskýs account
promises little better. Why is it that clitics appear precisely in 2P according to Dobrovský, and
not somewhere else? He does not say. His account stalls at the level of description: clitics
simply appear in 2P.
What Dobrovskýs account lacks in explanatory power, however, it makes up for in objectivity.
A good description has this going for it  it is not afraid of the facts. A case in point comes from
Dobrovskýs description of post-verbal clitics.
Trávníèek takes Dobrovský to task for endorsing the position of se in (21a) (Trávníèek
1926: 304).
(21) a.
b.

e taková náhlost moru v Praze zaèala se.
e se taková náhlost moru v Praze zaèala.

Unfortunately, this is a misreading. Dobrovský does not advocate the position of se in
(21a), he merely quotes an attested source (Dobrovský 1819: 324). To the contrary, Dobrovský
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points out that today one would put the clitic before the verb, as in (21b). But the facts are the
facts  the position of se is attested in Hájek  and so Dobrovský proposes an account. He
hypothesizes that man das se nicht gern zu weit von seinem Verbo [entfernt]. Daher schreibt
Hájek lieber e taková náhlost moru v Praze zaèala se, als e se u.s.w. Doch würde man jetzt
das se vor zaèala stellen (324).
Trávníèeks own prose, however, belies his knowledge of this fact when he writes, Pøi
podrobnìjím studiu naí otázky najdou se velmi mnohé odchylky od zákona o postavení
enklitik (307), with se in the third position, following the verb. Examples of post-verbal clitics
are a familiar fact of life. Ludvík Vaculík writes, V kterémsi osmdesátém roce upadl jsem do
opravdu nepøíjemného vyetøování. And again, Z dùstojné pozice protistátního pachatele
chtìli mì shodit mezi mravní spodinu. In Trávníèeks article alone post-verbal clitics appear
on seven out of fifteen pages. This is the advantage of mere descriptivism over analyses in
which  when theory and facts disagree  so much the worse for the facts.
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1

DOBROVSKÝ O POSTAVENÍ PØÍKLONEK V ÈETINÌ
Resumé
Ch. Mills otvírá diskusi nad Trávníèkovou kritikou pojetí distribuce enklitik u Dobrovského
s tím, e postupy obou lingvistù pokládá za komplementární. Na základì dùsledné aplikace
fonologických aspektù problematiky a s pøihlédnutím k vnitøní logice distribuce enklitik, nezávislé na dynamice verba finita, se Mills pøiklání k pùvodní koncepci Dobrovského.
Translation © Ema Jelínková, 2004
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