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Jazyk v litera tufe - kvalita ... 
Zaříkání slov 

Rousali jsme se rosou, 
oba s bílýma očima, 
v sítinách. 

Koně už dávno vypfáhli 
a stíny stromů naproti na svahu 
se prodloužily. Zvonilo k nešporám. 

- Pojďme pryč - vykfik jsem; 
ale bylo už pozdě. 
na stezce k poli klečela jedna z jezinek. 

- AMAJDAM - začala tak jako včera. 
- Dneska si nebudem hrát na ptáčky, 
ani na mrtvou rybu. Nechci tě ani 
proměnit v kámen. 
Budu tě trýznit daleko záludnějc, 
budu ti zaříkat všechna slova. 
GRIA U, GR/A U, klíčem tě zakleji, 
AMAJDAM, nemáš v co doufat, nstrunooký"! 
Mofe tě unwří, 
ráno zraní, 
upífi upijí, 
AMAJDAM, není v co doufat; 
tešeš si stesky a hlad tě hladí, 
stíny tě stínají a stud studí. 
Budu tě trýznit, že trní se ustrne, 
budu ti zaříkat ... 

Střez se, babo, střez, 
přijde na tě běs, 
halelujah! - zasykla Zenka jako včera 
a jezinka zmizela. Kolem už zase 
siváčka nebylo. 

Vraceli jsme se prokfehlí 
podél navršených vozů obilí, 
po stejné stezce jako včera; 
beze slov. 
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Na různé otázky po povaze jazyka/řeči v uměleckém textu - jaké se tak často 
kladou v lingvistice, literární vědě a kdoví kde ještě ~, by mohla velmi dobře 
odpovědět právě tahle Topinkova báseň o říkání-zaříkání slov. 

Budu tě trýznit ... Budu ti zafíkat všechna slova, praVÍ jezinka, bytost, s níž je 
konfrontováno "já" z této básně. Říká - a 'zaříká/Ukazuje své oběti (dokud se 
ono "já" jeví jako oběi) , že v každérn,c' i""iv toÍiI nejrriífumitovně]ším slově, je 
uschována krutá možnost. Moře tě umoří,ráno z'ranr-....:. a nemáš pokoje nikde na 
světě. Protože (tvůj) svět - to je (tvoje) řeč ! ' Jezinka. 

Jako by hned od začátku říkala - vím o tvém citlivém místě, jsem tvoje citlivé ' 
místo. Tvoje' schopnost postřéhnout jemné' předivo významů, které ve zvucích 
znánié ' feči 's]@r<5níkdo: neslýšL Ka:ž'dého jitro nezjitří: vybrala jsem si tebe.' 

Tebe jsem si vybrala. 
Řec mluví, jako bychom zaslechli filosofa Heideggera, Řeč, nikoli člověk. Ten 

opravdově (ryze) hovoří jedině tehdy, pokud odpovídá řeči. A: Odpovídání je 
nasloucháni. (. . .) Člověk mluví jen odpovídaje řeCi. 

(A odpovídaje řečí.) 
Ano, ona si začíná, ona mě přiměje uslyšet něco, co mi b4de zm;unenat. Co mě 

zasáhne - a co nakonec mě samého donutí promluvit vlastním hlasem, svědčit 
o jejím mluvení .. 

Poezii je cizí každá moc. I moc slova je ambivatentní. Ovládám-li slovo, má 
slovo zároveň v moci mne. Většinou je tento vztah převážen k té druhé straně. Nic 
není mé, píše M. Topinka v eseji Hadi kámen. 

Moc slova: těžk~ rozpoznat, zda jde o genitiv subjektový ,nebo objektový. Jsou 
tu kumulovány významy obou. Slovo má moc (nade mnou) - a já jsem nadán 
mocí slova. Mocí nad slovem. Ano: ovládá-Ii mne slovo, mám ho zároveň v moci 
i já. lnaopak to platí: kouzlo a protikouzlo, jezinka a Zenka. 

Vracíme se s úlevou, beze slov, vyčerpáni přestálými útoky jezinky-řeči. 
Podivně prázdní, a zároveň naplněni - a naplnivše cosi -, s básní. Podél 
navršených vozů obilí. 

Ta událost se opakuje , - a aby naše beze slov bylo úlevné a vozy plné obilí, 
musí proběhnout přesně takto. "Já" to ví, ví i o všech možných hrůzách 

budoucích, ale přesto ono setkání vlastně vyhledává. Přes všechnu úzkost dojde 
vždycky až na to místo. 

(Katarze následují vždy až po peripetiích a katastrofách.) 
Ale ještě něco. 
Jezinka je Zenka. 
Slovníkář Klaret počeštil řeckou bohyni sváru Eris (Římané jí říkali Discordia) 

a zvolil pro ni pojmenování jezě. Jezě, jezěnka a později jezinka - to byla pro 
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staré Čechy čarodějnice a přeneseně též zlostná a svárlivá žena. Taková, která 
měla co dělat s jedem - a hlav~ě s tím, co označovalo staré sloveso jediti: 
s drásáním a drážděním . Tak praví staré slovníky . 

Zenka je "jezěnka" , ve které už není nic z jedu. Ve které je ("zeje") po jedu 
a drásání jenom prázdné místo. Ale přesto ona. A proto. Ukazující smysl. 
Řeč je "jezinka" i "Zenka" . Kouzlo i protikouzlo. To, co mě ničí, mě samo 

nakonec může zachránit - a nejen to. Jazyková sloj (o jakých věděl Chlebnikov) 
bývá poselstvím o "sloji bytí" : a třeba nejen pro mě. Mnohdy / i z přeřeknutí je 
nebe vyšší, píše kdesi V. Holan. 

I přeřeknutí. I v' něm někdy řeč promluví. Nebo přesněji - i v něm se nechá 
zaslechnout, pr?tože ona mluví neustále . Jen nevíme, kdy (a jestli) začne ZAříkat 
slova zrovna nám. 

Irena Vaňková 

Mi 

Od spisovného jazyka musíme rozeznávat jazyk básnický. To je zvláštní typ jazyka, a to nejen 
jazyka spisovného, nýbrž někdy i jazyka lidového; v něm se jazyk z prostředku stává cílem: 
jazyk jako tvárný prostředek (materiál) je podroben novému řádu (organizaci). 

Bohuslav Havránek: Funkce spisovného jazyka (1929) 
Cit. podle B. H.: Studie o spisovném jazyce. Praha 1963 , s . 16 

.. Fl 

Je jazyk básnický zvláštní druh jazyka spisovného, či je to útvar samostatný? - O jazyce 

básnickém jakožto druhu spisovného jazyka nelze mluvit již proto, že jazyk básnický má 

k dispozici po stránce lexikální, syntaktické atd. všechny útvary, popřípadě i různé vývojové 

fáze daného jazyka; jsou možná i taková díla, jejichž lexikální materiál je úplně přejat z jiného 

útvaru, r,ež je řeč spisovná (např. argotické básně Villonovy nebo Rictusovy ve francouzské 

literatuře). Různé jazykové útvary mohou být v básnickém díle položeny vedle sebe (např. 

v dialozích románu dialekt nebo slang, ve výpravných částech řeč spisovná) nebo se navzájem 

prolínat (např. ' pražská lidová řeč s jazykem spisovným u Nerudy a Haška). Jazyk básnický má 

dokonce jistý zvláštní slovník a frazeologii i některé tvary gramatické, tzv. poetismy. 

Jan Mukařovský: Jazyk spisovný a jazyk básnický (1932) 
Cit. podle J . M. : Studie Z poetiky. Praha 1982, s. 34 

ijj~Y; 
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... a kVantita: 
Frekvence gramatických jevů v literárních dl1ech 

Není myslím dosud příliš známo, do jaké míry a jakým způsobem se podílí 
autorská práce s...jazykem na umělecké kvaEtě literárních děl. Zdá se nicméně 
že originalita a bohatství jazykových prostředků literárního díla není v přím~ 
úměrnosti k postavení, jež spisovatel v rámci dané národní literatury zaujímá. 
Vančura díky svému originálnímu jazyku zajisté není větším spisovatelem než 
Karel Čapek, jehož jazyk, rovněž bohatý a krásný, ve srovnání s Vančurou 
v zásadě nevybočuje z běžných norem literárního úzu. Jazyk Thomase Manna 
je patrně bohatší i osobitější než jazyk Heinricha BoHa, avšak to není to 

podstatné, co tyto dva znamenité tvůrce německé literatury od sebe odlišuje. 
Nijak zvlášř pozoruhodný se nezdá být ani jazyk Ernesta Hemingwaye, máme~li 
na mysli pouze jednotlivé jazykové prostředky, z nichž je budován (slovosled, 
specifické syntaktické konstrukce, souvětné konstrukce, lexikální bohatost, 
metafory atd.). Ze současné české literatury je to především Bohumíl Hrabal, 
kdo užívá velmi osobitého literárního jazyka, a také snad například Kundera 
nebo Vaculík, zatímco třeba Fuks nebo Klíma jsou jazykově autoři spíše 
nevýrazní. I) Na druhé straně však doufám není sporu o tom, že i využívání 
jednotlivých gramatických prostředků v uměleckém literárním textu má svou 
estetickou i šíře komunikativní hodnotu. 

Důležitým a příznačným aspektem jazyka literárního textu je nejen kvalita 
jazykových prostředků v něm použitých (např. metafory, pasivum, věty 
bezpodměté, souvětné typy, různé druhy elipsy, slovosledné struktury atd.), ale 
také to, s jakou frekvencí se v daném literárním textu či u daného autora 
vyskytují. Přitom budeme přirozeně předpokládat, že mnohé tyto jevy se 
u různých autorů a v různých dílech vyskytují s výrazně různou frekvencí (ta 
může být ovšem závislá nejen na stylu, nýbrž také na tématu díla); jestliže tomu 
je skutečně tak, potom výrazně různá frekvence toho či onoho výrazu v dílech 
různých autorů, žánrů, literárních směrů a skupin či v různých dílech téhož 
autora bude zároveň objektivním svědectvím o stylové osobitosti těchto autorů, 
žánrů, směrů či děl. 

Sledováním frekvence a distribuce gramatických prostředků v textech 
nezískáme ovšem pouze představu o tom, jak se užívání daného výrazu v tom 
či onom textu nebo tÍm či oním autorem odráží ve stylu díla, nýbrž získáme 
i konkrétnější představu o systémovém statusu daného prostředku v daném 
národním jazyce: Ekvivalentních informací z různých jazyků- může pak být 
využito i v kontrastivních gramatikách či v teorii a praxi překladatelství. 

Soustavně studovat frekvenci a distribuci gramatických prostředků v umělec
ké literatuře, u jednoho díla, autora, žánru či národa, z hlediska stylové 

I ) K Fuksovi srov. s. 274n. 
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osobitosti bude však možné teprve tehdy, až budeme mít k dispozici velké 
(několik stovek miliónů slovních forem), žánrově a stylově dostatečně 
reprezentativní počítačové korpusy textů. Tato práce bude nesrovnatelně 
jednodušší a efektivnější (počítač mj. nezná únavu a nepozornost), než je 
pročítání stovek .a tisíců knižních stránek. 

Využili jsme našeho malého počítačového korpusu literárních textů (zahrnuje 
jedn~ knížku B. Hrab}la, 1. Klímy, L. Fukse, 1. Binara, M. Švandrlíka, 
M. Eidlera, povídku J. Skvoreckého a dva romány M. Kundery) k provedení 
drobné frekvenční sondy. Nepatrný rozsah našeho korpusu, s nímž navíc nelze 
pracovat jinak než tak, že pomocí wordperfektového programu vyhledáváme 
řetězce písmen (včetně mezer), a také nepatrný rozsah tohoto příspěvku 
neumožnily však víc než jen první "krůček" naznačeným směrem. 

Víceméně namátkou (s ohledem na možnosti komputační excerpce) jsme 
zvolili tři zcela rozdílné gramatické jevy: počátkové větné postavení spojek že 
a pokud následujících po tečce, přítomnost a počátkové větnépostavení zájmena 
já následujícího po tečce a pasivum s nedokonaVýriitrpnym příčestím 
s kmenotvornou příponou -ova- (omezení na tuto příponu bylo dáno po iTI.ěrn ě 
snadným vyhledáváním příslušných participií zadáním řetězce ován). 

Protože na náležité zhodnocení frekvence a distribuce i jen těchto tří 
jednotlivých prostředků v našem malém korpusu tu není ~ísto, spokoiíme se 
prozatím s pouhým konstatováním získaných fakt, která jsou nicméně mnohdy 
značně překvapivá: . 

. L Spojky na začátku věty po tečce: 

' a) že: v textu Hrabalově je nulový výskyt . V textu Fuksově, zhruba stejně 
dlouhém či o málo kratším, je 16 výskytů, z toho však jen 4x jde o předmětnou 
větu na zaěátku souvětného celku (anteponovanvou) a 12x jde o osamostatněnou 
větnou část souvětÍ (souvětný parcelát): např. Ze proti němu po válce svědčil, to 
mu snad nebudu přičítat k tíži (souvětí s anteponovanou větou vedlejšQ x Otec 
říkal, že můžeme na týden ke Koubkům. Že se s nimi domluví (souvětný parcelát). 
V Kunderově Nesnesitelné lehkosti b:;.tí jsou jen 4 výskyty, z toho 3x parcelát, 
lx samostatná otázka predikátová (Ze by měla v rozhodujícím dni svého života 
onemocnět?), ale ani jednou souvětná antepozice. V románu Žert je na 27 vý
skytů · 26x parcelát, jedenkrát otázka a ani jednou antepozice. Poměr par
celát :ántepozice je naproti tomu u Klímy 2 : 2. U Eidlera je na celkových 
sedm Výskytů 5x antepozice a dvakrát otázka <J. ani jediný parcelát. Opravdu 
překvapující různost! 

bY-pokud: u Hrabala je nulový výskyt, u Kundery a Švandrlíka 1, Fuks má 2, 
Binar), Klíma 6 a Eidler, jehož text je asi o třetinu delší než text Klímův, 20 (!) 
výskytů. 

2. Zájmeno já na začátku věty po tečce: Hrabal má 5 výskytů, z toho 4 jdou 
v-rrepřetržité řadě za sebou v jediné výpovědní sekvenci. V Nesnesitelné lehkosti 
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bytí je 7 výskytů, v Žertu je jich 13. Avšak v knize Klímově, vzhledem k oběma 
těmto Kunderovým románům rozsahem zhruba poloviční, je zájmeno já 
v počáteční větné pozici bezprostředně po tečce celkem 29x! Zajímavý 
frekvenční rozdíl. 

3. Pasivum s nedokonavým příčestÍm s kmenotvorným -ova-: U Kundery je 
dvakrát víc výskytů než u Hrabala, Fukse, Klímy, Švandrlíka, Binara a Eidlera 
dohromady, přičemž oba Kunderovy romány mají vůči všem ostatním dílům 
dohromady zhruba poloviční rozsah. Švandrlík má 11 výskytů, Klíma 6 a Fuks, 
Binar a Eidler po jednom. U Hrabala nalézáme sice jen dva doklady, zato však 
jsou tyto pasivní tvary užity ve stylově nejpůsobivějších výp(JVědích: Ach, jak 
já jsem trpěl domovem, jak já jsem byl vystřelován oknem, i zavřeným, skrz zdi 
ven, jen ven a ven a ven, odkud oknem na mne mávaly větve starých lip a kaštanů 
(...j, (...) ten pokojíček vzdoroval ohni, pořád stál a hůlky byly obtahovány hořící 
hřívou ohně (. .. j. 

U Kundery má většina výpovědí s těmito tvary spíše stylově neutrální 
povahu, např: Ostatně Ludvík nechtěl být litován a odváděl řeč rychle jinam. 
Náboženství by/o tehdy pronásledováno režimem a většina lidí se kostelu vyhýbala. 
Najdeme však i věty s větší dávkou literární stylizace: Byla přitahována tou 
slabostí jako závratí. Náš každodenní život je bombardován náhodami (...). Ve 
Švandrlíkových Černých baronech je pasivum vícekrát využito jako prostředek 
přispívající k humornému vyznění výpovědi: Sám byl manželkou fackován téměř 
nepřetržitě a neviděl v tom nic zvláštního. Byli vytahováni na světlo, pérováni, 
deptáni, zesměšňováni a ničeni. Avšak pasivum je užíváno i ve větách stylově 
nevýrazných (neutrálních): Po příchodu vojíntt z pracoviště bylo plánováno 
vojenské zaměstnání (...). U Fukse, Klímy, Binara a Eidlera jsem v tomto případě 
nezaznamenal výraznější literární stylizaci, např.: Náš někdejší vztah začínal být 
naruŠúván (Fuks), (...) i já jsem oslovován jako jeden ze zástupu (. .. j (Klíma). 

Rozsáhlejší komputační průzkumy textů pomohou zajisté mimo jiné 
objektivněji odhalovat nejednoznačný a nejednosměrný vztah i asymetrickou 
závislost mezi souhrnem jazykových prostředků v daném literárním díle (spolu 
s jejich frekvencQ a jeho obsahovou, literární i šíře uměleckou kvalitou. 

František Štícha 

Současný literární text u mnoha autoru přestává být ve výběru prostředku jednostranně 
schematizován a odráží se v něm objektivně daný stav běžné denní komunikace, i když ne 
přímočaře. Umělecké vyjadřování tím získává na dynamičnosti a přirozenosti, čtenář čte texty 
podobné těm, jaké on sám produkuje v denní komunikaci střídáním a prolínáním kódu 
spisovného a nespisovného. . 

Petr Sgall - Jiří Hronek: Čeština bez příkras. Praha 1992, s. 123 
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COde-mixing - míšení (směšovánO kódů: 
Angličtina v češtině 

Čteme-li pr6zy Josefa Škvoreckého, brzy zjištujeme, že k nápadným 
a příznačným rysům jejich výstavby patří zapojování cizojazyčných prvků do 
českého textu. Prvky z cizích jazyků (nejvíce z angličtiny a němčiny) přitom 
·neslouží pouze k charakteristice postav a prostředí, k budování "atmosféry", 
dobového koloritu. Přinejmenším stejnou důležitost získává zálibná hra 
s jazykem (resp. s jazyky, s jejich vzájemným ovlivňováním a prolínáním), 
důraz na bizarnost a na komické efekty, jež z jazykové hry vyplýVají, 
průzkum možností skrytých v rozrušování ustálených vyjádření a v komolení 
jazyka, objevování nečekaných formálních i významových shod a rozdílů 
(takové zacházení s několika jazyky nacházíme už v povídce Babylonský příběh, 

napsané roku 1946). 

Povšimneme si tu povídkového souboru, jehož styl je na hře s několika 
jazyky (s angličtinou a jí ovlivňovanou češtinou) plně založen. Povídky 
zahrnuté pod název Ze života exilové společnosti (nyní přístupné v knize Ze 
života české společnosti, Praha 1994, 1. vyd. Toronto 1985) jistě neaspirují na 
zařaze~í k Škvoreckého základním dílům; patří spíše mezi práce příležitostné , 
doplňkové a "oddechové" (někdy ulpívají na poněkud chtěné a povrchní 
komice, která se nevyhýbá vulgaritě). Rozsáhlé a důsledné uplatnění principu 
střetání dvou jazyků ovšem z povídek činí dílo, jež je právě z jazykového 
hlediska hodné zájmu. 

Povídky Ze života exilové společnosti jsou stylizovány jako vyprávění dítěte, 
syna českých emigrantů v Kanadě. Pro malého Dereka už vlastní, "náš" jazyk 
představuje angličtina, přesto se však snaží vyjadřovat v jazyce svých předků. 
Hlavním nositelem účinku povídek je konkrétní podoba Derekovy řeči. 
Současně se však buduje ještě jedna rovina textu Gež navazuje na značně 
dlouhou literární tradici): Zdůrazněná naivnost vypravěče, který své úvahy 
a závěry formuluje na základě velmi omezené životní zkušenosti, vystupuje 
jako velmi vhodný podnět pro ironické a satirické zobrazení a hodnocení světa 
dospělých a především světa politiky a ideologie. 

Důsledkem takové charakterizace hrdiny-vypravěče pak je, že se stává 
figurou zřetelně "umělou". V textu nenajdeme snahu o vyvolání dojmu životní 
pravděpodobnosti, o psychicky věrohodnou modelaci dětského pohledu; 
jazykové vyjádření i vyprávěné děje se zcela podřizují zákonitostem humoru, 

.. nadsázky a grotesknosti. 

242 



Jak se tedy Derek vyjadřuje? 

Brzy nato jeli jsme dědečka na torontský érport, kde vzal opět letadlo společnosti 
A ir Canada, direktní let do Prahy, kde cena lístku návratu byla už dříve 
pokryta mým otcem. Dědeček měl na sobě $ 4.148 v kaši, tak přesně udělal 
estimejt ceny nového nábytku. Peníze dostal otec částečným sejlem našeho starého 
nábytku, částečně lounem v Královské bance. s. 114-115 

Z ukázky vidíme, že střetání mezi češtinou a angličtinou má v Derekově 
vyprávění (a totéž platÍ pro promluvy dalších postav, jež Derek ve svém 
vyprávění uvádQ dvě základní podoby: 

(a) V prvním případě jde o jev, který bývá nazýván interference. Vyjádření 
je povrchově české, pod ním však "prosvÍtají" významové struktury a grama
tické konstrukce angličtiny. 

Anglické výrazy jsou tak zcela mechanicky převáděny do češtiny, aniž by 
se bral ohled na odlišnosti v souborech významů angiických a českých slov 
a na to, jak vypadají ustálená česká pojmenování rozličných předmětů a jevů. 
Ude tu vlastně o tzv. kalkování, spočívající v překládání složek cizojazyčných 
slova slovních spojení, resp. v přejímání dalších významů od cizojazyčného 
slova, které se v některém ze svých významů shoduje se slovem domácím. 
Kalkování je jistě zcela legitimním zdrojem obohacování slovní zásoby, zde 
ovšem nabývá nabývá - z hlediska autorova záměrně, z hlediska vypravěčova 
nevědomě - rozměrů zcela groteskních.) 

Proto v naší ukázce čteme třeba jeli jsme dědečka (anglické sloveso drive 
znamená 'jet' i 'vézt někoho') nebo vzal ( .. ) letadlo (anglické take má sice 
základní význam 'vzít', ale na rozdíl od češtiny se užívá i v mnoha dalších 
významech a ustálených spojeních). Kuriózní výrazy vytvořené podle vzoru 
angličtiny prostupují text povídek v neobyčejně vysoké koncentraci. Některé 
jsou bez problémů dešifrovatelné a upoutávají především svou nezvyklostÍ, 
tím, že nabízejí nové, aktualizované pojmenování věcí důvěrně známých: 
postelní pokoj (5. 108), ušní kruhy (s. 128), čistící dáma (s. 128) aj. Mnohdy však 
k tomu, abychom náležitě ocenili "zásah" do češtiny, nebo abychom vůbec 
správně porozuměli, potřebujeme přihlédnutí k situaci v angličtině: mínění 
slova ,fortel" (s. 113), zlomil jsem broušenou vázu (s. 212), boudový sýr 'tvaroh' 
(s. 184), vysoká cesta 'silnice' (s. 187), špatné štěstí 'smůla' (s. 211). Dodejme ještě 
alespoň případ zvláši výrazného napětí mezi českým výrazem a významem, 
který má být sdělen: označení zvykoví muži 'celníci' (s. 207) je založeno 
na tom, že anglické customs má význam 'zvyky' i 'clo'. 
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Vedle roviny pojmenovací zasahuje angličtina i oblast syntaktickou - srov. 
nápodoby anglických konstrukcí jako to je, proč (s. 116), protože pro jaro (s. 
133), oni drželi tázat ty otázky (s. 189) - a odráží se také v tvarosloví (občasné 
užívání "průběhových tvarů" jako byl říkající, s. 119). K ne tolik nápadným, 

ale ve vztahu k angličtině příznačným rysům jazyka povídek náleží absence 

předmětu u některých sloves - on přerušil (s. 109), maminka nevysvětlila (s. 

140) - nebo potlačování reflexivity u sloves - vždy vplížily dovnitř (s. 136), 

najednou jsem všiml (s. 142), tázal jsem (s. 170) - a na druhé straně nadměrný 

výskyt přivlastňovacích zájmen: zlomila svoji nohu (s. 191), skočil na svoje nohy 
(s. 209). Tyto rysy pak ještě doplňuje občasná nejistota, pokud jde o vid 

slovesa: balil jsem jedny extra džínsy do Rudého práva (s. 175), vy musíte 
navštěvovat New Lovosice (s. 184). 

Za zmínku stojí, že k mechanickému převádění angličtiny na češtinu dochází 
nejen ve vlastní oblasti jazykové, ale i v oblasti komunikační. Výrazným 
příkladem je doslovné přejímání konverzačních obratů: 

"Ohl" zvolal jsem, abych sám sebe zadražil staré dámě. "Ty jsou kjůtl" [jsou 
roztomilé - srov. níže] - "Nejsou?" pravila. - "Oh!" zvolal jsem. "Mohl bych 
jedno mít?" - "Mohl, když o něj vezmeš dobrou péči, " pravila stará dáma. 

s. 133 

(b) V druhém případě proniká angličtina do českého textu přímo. Vypravěč 
(a spolu s ním i postavy) si vypomáhá svým "vlastním jazykem", anglickými 
slovy, jež jsou (většinou) pravopisně počeštěna a opatřena českou tvaroslovnou 
a syntaktickou charakteristikou; vzniká tak zvláštní jazykový hybrid, který se 
mimochodem přibližuje zacházení s jazyky v dávné makarónské poezii (srov. 
v naší úvodní ukázce n·apř. tvary estimejt, sejlem, lounem). Připojme ještě 
několik výrazných příkladů: koupil skejly, aby mohl čekovat své kalorie (s. 129), 
rychle jsem jí dal tři keny petfůdu, a ona je začala goblovat (s. 135), abych 
čenžoval subžekt (s. 192), čekovali begy (s. 207). . 

S patrným (autorským) potě~ením se v textu vyzdvihují náhodné formální 
shody mezi anglickými a českými slovy, jak ukazuje již uvedený obrat v kaši 
(tedy 'v hotovosti') nebo konstatování v závěru poslední povídky ženy jsou 
reálně bič.e 'potvory' 2) (s. 215). 

Oba uvedené postupy se navíc mohou vzájemně propojovat, takže vznikají 
výrazy jako pásnout dál 'zemřít' (s. 107) nebo pásnout čas pryč 'ukrátit si čas' 
(s. 211). 

2) ne od bič, ale od bitch; srov. ČDS 2/94, s. 74, posI. ř. 

244 



(c) Pro úplnost je třeba uvést, že občas se v textu povídek uplatňuje ještě 
třetí postup, Derekovo komické komolení různých zaslechnutých výrazů: Tak 
dědečkovo vyjádření v rozhovoru s matkou (tentvuj Ota, s. 110) způsobuje, že 
Derek nadále svého otce soustavně označuje "slovem" tentvuj, resp. tentvoj. 

Čtenářům, kteří absolvovali tento úv:>d do osobitého vyjadřování Čecho
američana Dereka, nabízíme na závěr malé cvičení. Pokuste se převést několik 
příkladů jeho pozoruhodných formulačních schopností do naší běžné češtiny 
(sluší se dodat, že Josef Škvorecký k povídkám připojil malý slovníček -
Amerikánsko·českoslovesník pro čtenáře ignorantní angličtiny, s. 217-222 -, tento 
slovníček však zdaleka nepokrývá vš~chny záludnosti vypravěčova jazyka): 

Za dva baky steJk přes celej plejt, a pivo plzeňský od tepu, jako malvazinka. 
Edvajzovali mě, abych než pojedu, čenžoval dvě stě baků na jednobakovky pro 
tipy. Excelentní edvajs! Vycpal jsem si kapsy a všude je distribuoval, a měl se jak 
prase v komu. 

s. 119 

Tehdy jsem šel do fridže pro hem na sendviče, vzal jsem elevátor dolů a krosnul 
jsem strytke kočkounovi. Dal mi nos ke kalhotám, ale když jsem mu nabídl 
hem, počal jíst tak furiózně, že hem zmizel v žádném čase. 

s. 131 

A najednou jsem všiml skin ze salámu stikující ven z květinové postele s ranní 
slávou. Vytáhl jsem ho a našel jsem, že je to skin z uherské tyče postrádané 
z našeho fridže. Někdo tyč expertně opiloval, salám snědl a pak skin zahrabal, 
i když bez péče. 

s. 142 

Šel jsem ráno do umývacího pokoje, který šérovali všichni tenanti na stejné 
podlaze a jeden tam musel jít přes pavlač. 

s. 187 

Petr Mareš 
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" Vy gražny bratny ..... 
Mechanický pomeranč Anthonyho Burgesse v českém překladu 

"Tak jajn," řekl jsem jim, "vy gražny "A/l right, " I said to them, "you grahzny 
bračny, smelovatí sodáci jedni. Jen si bratchnies as you are, you vonny sods. 
dejte, jen si dopřejte. Víckrát už se tady Take it, take the lot. l'm not going to 
nebudu plazit po teřichu, vy filcáci hnus- crawl around on my brooko any more, 
ní. Odkud chcete začít, vy jísízóvý smelo- you merzky gets. WfJere do you want it 
vatý zvířata? Od mý poslední nápravky? tak ing jrom, you cally vonning animals? 
Choroš ně, chorošně, tak tady to máte. « From my last corrective? Horrorshow, 

horrorshow, here it is, then." 
Román Anthonyho Burgesse Mechanický pomeranč (A Clockwork Orange, 

1962), podle něhož byl v roce 1971 n~točen stejnojmenný film, se zabývá 
tématem zla v člověku a v lidské společnosti. 

Skupina mladých chuligánů vedená patnáctiletým Alexem se po nocích 
potlouká městem, přepadá starce a ženy a dopouští se otřesného násilí 
nejrůznějšího druhu. Jednou tito chuligáni přepadnou dům spisovatele (který 
píše. román s názvem Mechanický pomeranč- odtud název knihy), znásilní 
jeho ženu, zniČí celé zařízení bytu. Při jedné z násilných akcí je pak Alex 
chycen policií a odsouzen na čtrnáct let do vězení_ Tam souhlasí s "převý
chovou" - pokusem založeným na pavlovovském podmíněném reflexu. Alex 
dostává dávidlo a poté mu jsou promítány scény nejhroznějšího násilí. Po dvou 
týdnech se Alexovi dělá fyzicky špatně už jen z myšlenky na násilí (i myšlenka 
na zabití mouchy je pro něho utrpením). Alex je "vyléčen", stává se z něho 
dobrý občan neschopný zla. 

Alex je tedy člověk dobrý. Ale je skutečně dobrý? Může existovat dobro bez 
zlajako svého ne odlučitelného doplňku? Tady leží Burgessův morální paradox: 
dobro bez zla nemůže existovat, protože morální hodnota dobra spočívá právě 
v možnosti volby mezi dobrem a zlem. Je-li tato volba znemožněna, je-li 
člověk nepřirozeným způsobem předurčen konat jen dobro, pojem dobra se 
vyprázdní, dobro se stává nesmyslným, zbytečným pojmem. Burgess se snaží 
ukázat, že společnost užívající takové metody k vymýcení zla je zvrácenější 
než zločinci a zlo, které páchají. 

Kniha je vyprávěna v ich-formě hlavní postavou, teenagerem Alexem. 
Protože jde o umělecký styl, k jehož charakteristikám patří také pronikání 
hovorových a nespisovných jazykových prostředků jako prvek stylizace v řeči 
postav, očekáváme, že i zde bude jazyk postav přizpůsoben vyjadřování 
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dospívající mládeže, očekáváme nejen n~spisovnost, ale i prvky slangu mladých 
výtržníků. Přesto jazyk díla překvapí. Jazyk Alexe a jeho přátel vznikl umným 
překřížením angliČtiny a ruštiny. Román má proto největší kouzlo prQ čtenáře, 
kteří čtou anglicky i rusky, a mohou tedy vnímat jak hru s význarily.:~~y:,. tak 
i výborně propracovanou zvukovou stránku uměleckého jazy'~a. Bur,géS~\H:)yl 
původně hudební skladatel a právě v tomto románu se mu v.ýi:klrn.ě~~dap®..,: 
skloubit dovednosti obou jeho povolání - spisovatele i skla(i~~11':: ''Ti::; T~~:~ :' 

Čtenáři českého překladu (Praha, Volvox globator W92) jso#. bdh.\!.žd;:~vě 
o tuto zvukovou stránku knihy připraveni ne pnW"ě zdaf~i~m;: ú!;ř:~vodem 
Ladislava Šenkyříka, jemuž se Burgessova onomatopd~~ti~t.;:z't~;r:W J}rtratila. 

Zkrátka však nepřišla jen zvuková stránka mmán1,l. ~~ky~!t!k~i~t ;Je ochuzen 
i o ne nedůležitý ideologický podtext, ~e~ ~WgeS~~b(ytt,~ří užitím slov 
z ruštiny. Román byl psán na počátku šedesát#:~ \~~ a w.;lthuských slov jako 
součásti slangu přiřazeného dospívající mláddl.;H~p~l!;~enské vrstvě plodící 
zločin a zlo, implikuje oba...,Y' z ~ského tlaku čr~bk~~ce invaze. 
Šenkyřík ve svém překladu \kombinuje hne(r:'~ěkolik jazyků, přičemž 

základem (ekvivalentem Burgessoyt ruštiny) je angličtina. V textu lze najít 
i slova z němčiny (cány 'zuby') ·~Cf#.giny (chorošně 'dobře', děvočka 'dívka', 
plečo 'rameno' aj .). Kombinac~~~a'j#!rků se z českého překladu ideologický 
podtext ztrácí. Vhodnějš.V~Y ff.~J.M~ 'byb užití němčiny (česká historie je 
neustálé střetávání se ;~ ;Ně$.b d'p8iněrně silné protiněmecké emoce z naší 
společnosti st~e nev0.ti~te1Yf~~ruštiny (s ohledem na čtyřicet totalitních let 
po boku . ;;vdK~J3:o" :$Qvh~kého svazu). Použití angličtiny jako výchozího 
jazyka p~Ó ml~VJ;thJi~g~~~ by mohlo být motivovováno - kromě faktu, že 
se dnes pr~ktickVka.~Mi:tČí anglicky - obavou z invaze angličtiny nejen do 
celého ~~~:ale i)q#m. (Tato obava je ve srovnání s Burgessovým strachem 
z rus~~H~:in:~~:~ 'jť~tě nesouměřitelná, avšak není úplně bezdůvodná. 
P~~~~~n.t~\~( "kompjúterovou" hantýrku či angliciz~jící vazby typu 

. : dľ5kuwvabJco, zmínit něco atd.) 
I :: :: :::; .;:::: .:::. 

' '':'HJ.pre~ ~použití mnoha j azyků v českém překladu je zastoupení cizojazyčných 
si'~~'!1{f~í než v originálu. Také výběr ekvivalentů pro některé výrazy jazyka 
nads~t (z ruského ·nadcai - v českém překladu jazyk Týnů) je nevhodný 
a překladem se ztrácejí nejen slovní hříčky, ale i často velmi důležitý specifický 
význam. Například výraz horrorshow - z ruského charašo - v sobě nese 
"hrůznou podívanou", tedy opak významu slova v ruštině; navíc je z něho cítit 
ironie a jeho použití zejména jako přívlastku hodnotícího scény "supernásilí" 
tuto ironii ještě podtrhuje a zesiluje význam daný mu v textu. Naproti tomu 
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výraz chorošný v českém překladu naprosto eliminuje příznačný význam 
hrůznosti . 

Pro Burgessův jazyk jsou také pnznacne neologismy, které poeticky 
dotvářejí anglicko-ruskou směs, např. cancer jako výraz pro cigaretu (v anglič
tině znamená cancer 'rakovina') nebo in-out in-out pro soulož. 

PřekladateL nehyLv tvorbě neologismů příliš vynalézavý: často se spokojil 
s pouhým přepisem či drobnou úpravů neologismů Burgessových, např. golly 
- golík pro jednotku měny, cutter - katr pro peníze, sinny - siňák pro kino 
apod. 
Český překlad je nedůsledný . i ve své "rodné" jazykové složce. A~ je kniha 

přeložena do hovorově-obecné češtiny a koncovka -ej v nominativu a akuzativu 
adjektiv je naprosto běžná, protetické V-, které je pro obecnou češtinu stejně 
typické jako koncovka -ej, se v celém textu nevyskytuje. Proto se můžeme 
setkat s výrazy jako odulej rozšklebenej fejs, v nichž kombinace spisovného 
začátku slova (0-) a obecně českého -ej působí poněkud bizarně. 

Dominantním stylistickým rysem sledovaného Burgessova textu je 
jednoznačně orientace na výraz, jazyk. Jazyk nadsat je implicitně ideologický 
(užití ruštiny), má nejen funkci charakterizační (slang společenské vrstvy 
mladých výtržníků, s výraznými rysy mluvenosti), ale především estetickou 
(zejména zvuková stránka originálu, hra s jazykem, jazykové hříčky) , protože, 
jak píše o Burgessovi Carol M. Dixová, Burgess "přistupuje k psaní přes zvuk 
slova, miluje jazykové hry, s požitkem vymýšlí jazykové hříčky a teorie 
o Významech slova jazyka a jediní spisovatelé, kterým závidí a kterým by se 
chtěl vyrovnat, jsou Shakespeare, James Joyce a Vladimir Nabokov". 

Výňatek ze slovníku jazyka nadsat!jazyka Týnů - pro ty, kdo chtějí dobře 
porozumět úvodní ukázce: 

gražny grahzny 
bračny bratchny 
smelovatý vonny (7Jonning) 
sodák sod 
O brooko 
O merzky 
físízový calty 
chorošně horrorsho~ 

hrozný, příšerný 
hajzl, spratek 
smradlavý 
smilník, zmrd, buzerant 
břicho 

hnusný 
zasraný 
dobře 
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Jak Číst. .. . .. současnou českou prózu 
Syntax fragmentu, syntax kontinuity 

Nad prózami Sylvie Richterové 

Není jiného ospravedlnění pro začátek této krátké úvahy než podnět, jakého 
se dostane každému čtenáři Sylvie Richterové, jestliže letmo zalistuje některou 
z jejích knih: povšimne si neobvyklého, výrazného členění textu. Mezi většími 
bloky nacházíme leckdy velmi krátké odstavce tvořené jednotlivými souvětÍmi, 
větami, ba i slovy: 

Jednota toho, co. 
Zjistila jsem ji, ale nemohu ji najít. 

Návraty a jiné ztráty, Toronto 1978, s. 68 

Tento kratičký úryvek je vybrán z promluvy vypravěčky, jež modeluje 
komunikační perspektivu celé pr6zy; jeho sdělnost je samozřejmě pro 
vnímatele, který nezná další souvislosti, pochybná. Nemůžeme však argu
mentovat "vytržením z kontextu". Jedná se totiž o dva samostatné odstavce 
graficky vydělené z okolního textu, jež nevykazují žádnou návaznost na své 
bezprostřední okolí: předchozí pasáž je součástí záznamu snu směřujícího 
k odhalení nějakého tajemství, text následující přináší konkrétní vzpomínku 
z dětských let, někdejší touhu osmileté školačky žít se zkušenostÍ 20. století 
v době ledové. Jaký cíl sleduje autorka tímto vyčleňováním a problematizo
váním sdělení? 

Neúplnou větnou konstrukci asi sotva označíme jako apoziopezi, nebo! tato 
odchylka je příznačná pro mluvenou řeč. Její příčinou bývá nečekaný vnější 
zásah, spěch mluvčího, či emocionální pohnutka jako znejistění, dojetí, náhlé 
rozladění. Proto ji v literárním textu budeme očekávat nejspíše tam, kde bude 
zobrazena komunikace (i autokomunikace) postav. V písmu bývá apoziopeze 
vyznačena třemi tečkami či pomlčkou. V citaci je však neúplná věta ohrani
čena pouze tečkou . K tomu, aby se dalo mluvit o elipse, schází ospravedlnění 
kontextové, přinejmenším v kontextu bezprostředním. 

Abychom se dobrali řešení, pokusíme se určit postavení "vydělené" pasáže 
vůči celku textu: Návraty se od počátku představují jako psaný text, jehož 
prostřednictvím chce vypravěčka dosáhnout jistého stupně Zpřehlednění své 
dosavadní existence, individuální a rodinné historie. Opakovaně se zde řeší 
otázky procesu psaní a efektu výsledného záznamu. To znamená, že text je 
zdůrazněně představován jako psaný a dokonce několikrát korigovaný 
komunikát. Očekávali bychom tedy, že ponese alespoň některé z obecných 
znaků psaného projevu, k nimž mj. patří uspořádanost, kontinuálnost, 
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komplexnost syntaktických struktur. Formálně ukončená "nehotová" výpověd 
je však v nesouladu s touto povahou textu a působí provokativně, nebot i ve 
své přetržitosti vyvolává sdělení dojem "chladného" konstatovánÍ. Tyto 
vlastnosti výpovědi jsou podnětem ke zvýšení pozornosti vnímatele: kdyby 
vedlejší věta byla úplná, pravděpodobně by se svou samozřejmostí a samostat
nou obsažností nebyla ani zdaleka tak nápadná a nevytvářela tak pevnou vazbu 
na již řečené . Naznačené větné schéma ( ... toho, co .. . ) a pojem jednota totiž 
odkazují daleko za hranice bezprostředního kontextu - vypravěčka tu 
nepřesně či neúplně cituje sebe samu (dodejme, že na jiných místech můžeme 
vysledovat i opakování pasáží zcela identických). 

Náš úryvek tedy přece jen byl "vytržený" ze souvislosti: navazuje totiž na 
úvahu pOčínající o několik stránek dříve. Vypravěčka tu kritizuje svou 
neschopnost uspořádat zážitky a marnou snahu nalézt význam intenzivně 
pocitované souvislosti věcí na pohled odtažitých Úak spolu souvisí já a regál 
s hladkou a hrubou moukou v samoobsluze v Dejvicích, s. 64), neschopnost 
přenést se přes zmatený, nevyhodnocený, "nezvýznamněný" chaos minulého: 

Většinou se nesnažím je ze sebe vypudit. Snažím se pochopit. Snažím se to 
pochopit. (Pochopit to, na čem k pochopení nic není.) 
Pochopit například, v čem je ta jednota, která je ve mně. V čem to je, to, co je ve 
mně. Ta jednota, co je ve mně. Kde ji najdu. s. 65 

Nedokončená vztažná věta se nám zdánlivě osvětluje ve zpětném pohledu, 
jestliže dodáme "jednota toho, co je ve mně". Jediným spolehlivým výsledkem 
tohoto kroku je však formálně přijatelné doplnění věty. Příliš jsme nepokro
čili, nebot o lokalizaci diskutované "jednoty" ve vypravěččině nitru jsme se 
d9četli právě v pasáži ze s. 65. Stejně jako vypravěčka jsme už zpraveni 
o existenci tohoto pocitu, ne však o jeho příčinách a podstatě. Jaká je tedy 
funkce nedokončeného souvětí? Právě jeho neúplnost nás vyprovokovala 
k aktivitě, k hledání vysvětlení a návratu směrem zpět v textu. Překvapila nás 
i strohost výpovědi, související s pevným formálním uzavřením tečkou. Proto 
ji můžeme stejně dobře "otevřít" opačným směrem a vyjít z předpokladu, že 
vztažná věta neodkazuje k již známému, nýbrž vyznačuje nějakou perspektivu. 
V pasáži ze s. 65 byla vypravěčkou několikrát opakována, významově 

variována, formulačně "ze všech stran zpřevracena" nepřímá otázka po vágní 
jednotě jí samé a jí prožitého světa : ve výrazech v čem, to, co je, ta, která je, to 
spojení, ta vazba, ten úvazek atd. Nedokončenou vztažnou větu z úvodní 
ukázky proto lze chápat jako otázku skrytou, jako signál toho, že vypravěčka 
už možná neví přesně, jak se tázat dál, ale cítí trvající potřebu tázánÍ. Čili 
nedořečené není zamlčené, nýbrž spíše nepojmenované, "nedomyšlené" 

250 



(ostatně o něco dříve vypravěčka přiznává, že předesíLá a neví, co bude 
násLedovat, s.47, viz níže). Neúplnost je i výrazem pokračujícího tázání, jemuž 
se zatím nedostalo pevných obrysů. 

Vyklízet pomaLu místo tomu, co. 
Ovšem: vyklízet pomalu to určité místo, opouštět je tak, aby bylo co nejurčitější. 
A opouštět je tak neochvějně, aby bylo bezpečně jisté. 

Místopis, Kolín nad Rýnem 1983, s. 108 

I tato ukázka, jíž dominuje neúplné souvětí, zaujímá ve zdrojovém textu 
pozici samostatného odstavce. Na rozdíl od našeho prvního příkladu zde 
souvětí bezprostředně následující po neukončené vztažné větě i návazná pasáž 
ukazují, že se jedná o problém, zda a jak "po sobě zanechat stopu". Čili 
snadno . si podle konvence přibližně doplnime . slova . "co přijde, co bude 
následovat". Proč zůstalo zde souvětí nedokončené? Snad právě proto, že 
doplnění je nasnadě, a vypravěčka nedoříkává jen to, co je samozřejmé, a tudíž 
pro její pátrání nedůležité. Možná však je doplnění konvenčních významů jen 
"pastí" na vnímatele, který se krátce octne v zajetí klišé a následně zjistí, že se 
jedná o rafinované zastření pravé - byt i samotné vypravěčce neznámé -
souvislosti. Obdobně jako v úvodní ukázce je ústřední otázka sledované pasáže 
mnohonásobně "zpracována" o několik stránek dříve: 

Zápisky, stopy, důmyslně zanechané stopy, náhodou zanechané stopy a stopy 
dodatečně schválené, stvrzené coby stopy k zanechání. Aby po nás něco zbylo. 
Komu, čemu, o nás, pro nás, k čemu. s. 102-103 

Opět zde pozorujeme opakování několikerého pojmenování, upřesňování 
problému a variace tázacího schématu. Obměny pádových otázek zde mají 
dvojí funkci: jednak pojmenovávají všechny veličiny účastné aktu "zanechávání 
stop" - cíl, zdroj, účeL, jednak vyjadřují vypravěččin skeptický postoj, nebot 
jejich až trochu nadsazená kumulace vyvolává představu dotazování "školské
ho", čistě formálního až významově vyprázdněného. 

V obou případech textového úseku výrazně vyčleněného z okolí 
a ozvláštněného neúplností jsme se setkali se schématem několikastupňového 
sdělov~ní-tázání. Otázka tu je naznačena jinými než konvenčními prostředky, 
tj. místo přímé formulace a grafické prezentace otázky je zkoumaný problém 
Gednota já a vnějšího světa, minulosti a přÍtomnosti, zanechání stop pro 
budoucnost) nahlížen z několika stran: vypravěčka pro něj hledá nejrůznější 
pojmenování, posouvá východisko výpovědi, "vypůjčuje si" pomocné 
prostředky mluvnického systému. 
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Nedokončené věty mají dvojí protikladnou funkci. Přestože na první pohled 
může tato nedoko'nčenost působit jako pouhá provokativní nedbalost (nebot 
text je - zvláště v Návratech - prezentován jako pracně utvářený), efektnÍ 
úsečnost, výsledným účinem je naléhavost sdělení, nárokujících vysoce aktivní 
účast vnímatele. Nedokončenost je v prvé řadě prostředkem ke zvýšení 
pozornosti vnímatele, opakování či variování pak signálem návratu k problé, 
mu již pojednávanému. Za druhé zde vzniká perspektiva blíže neurčeného 
tázání, jež může doplnit, zformulovat sám vnímatel. Přetržitost a nedokonče, 
nost je paradoxně vyjádřením kontinuity: jako esenciální pot~eby (ze strany 
vypravěčky) i jako požadavku kladeného na vnímatele textu. :!ii:!" 

Formulace vyklízet pomalu místo navíc reprezent).;1je dalšt ry#h~terý je pro 
Návraty a Místopis charakteristický, a to častý výskii:infin.ttľ.(Tní~$i~onstrukcí, 
jejichž vazba na okolí je mnohdy uvolněná nebo neiř:~telri4rYYlikt.itkk dojem 
vytváření částÍ textu formou zkratkovitých :p9::?in~Illeknpoci~pvaWých však jako 
nutné, jež jsou nezřídka jakoby načrtnuty "mimp:!![me~fjh,J~vniho komunikač, 
ního záměru: například souvětí Udělat si se~~m s!oJn~a která si nemohu 
vzpomenout (Místopis, s. 109) ihned asociuje poiW.~# v diáři či lísteček, který 
umistujeme na nepřehléd;1Utelném místě j~kiF: ·připomínku. Úspornost 
infinitivní konstrukce rná'!ip~v,Q# ve snaze omezit informaci na podstatné 
a zároveň implikuje "stanov!iPí ú.'~olu", příkaz. 

Forma strohých pozná,-tneki~f.djft.t~:!·hdráží v Návratech i subjektivní, trvale 
prožívanou ča~@you l#~iV!ryprii:~čky - autorky komunikátu: 

Myslím a před~;íf4rn, :i~fk~U.0.::~A;{m co bude následovat, kHčem ke všemu je 
přítomnost. Přít;~ir:i · :dM~iik. Uniká mi natolik, že to, co bych chtěla nyní, 
v tuto chyíli napsat;'ipťs{1f{vynechat, anebo poznamenat na nějaký útržek papíru, 
který bud ztratím, né&p,:najdu až bude zapomenut, mrtvý a vypovídající o něčem 
Jiném. Jenom kome~.tdte k tomu, co mi uniká, se mi daří jakž takž zachytit. 

:::::: . s. 47 

Předkládaný literární útvar vypravěčka hodnotí pouze jako "metatext 
nesdělitelného", nezachytitelného. Text Návratů je představován jako 
několikátá opravená verze původního pokusu (vypravěčka dokonce ironicky 
komeutuje jako chybný výkon svůj vlastní překlep při opisu), přesto si 
zachovává charakter nehotovo sti a otevřenosti, tvar souboru poznámek či 

konceptu. Projevuje se to i frekventovanou segmentací textu na relativně 
krátké útvary, zvláště nominální věty, časté jsou různé projevy sukcesivního 
vyjadřování. Tyto postupy nacházíme i v dalších pracích Richterové, 
v Slabikáři otcovského Jazyka a Druhém loučení. Obě prózy jsou utvářeny 
formou koláže různých typů jazykových projevů: Slabikář je konglomerát 
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"vlastních" a "cizích" textů: citace dopisů různých osob, deníkových záznamů 
včetně datace, výpisky z četby a komentáře k ní, jednotlivé poznámky. 
I v Druhém loučení se využívají citace dílčích útvarů (dopisů, pojednání, 
vyprávěnQ, zásadní rozdíl však spočívá v tom, že tato kniha jako celek je 
"citací cizí knihy". 

Vše, co je u Richterové řečeno, je neustále podrobováno reflexi a revizi. 
V následujících ukázkách osamostatněný větný člen dodatečně "koriguje" 
předchozí tvrzení: 

Co pochopit, nebylo jasné, ale bylo dobře, že ho aspoň někdo v této nejasné věci 
chápe, totižinůže pochopit, protože jsem nechápala vůbec nic, tenkrát. 

e; Slabikář, s. 235, zvýraznila A.J. 

Mezi postavami, které se chystají do knihy nějaké, kterou snad napíši, je starší žena 
( .. ). Ona se mi dere na mysl velmi často, hlavně ráno. Ale neřeknu proČ, raději. 

Slabikář, s. 279, zvýraznila A.J. 

Takto rozfázované "dávkování" informací bývá způsobeno i jakousi 
opatrností vypravěčky, obezřetností ve svěřování se a předvádění vlastních 
postojů, jindy zase dosud po citovaným ostychem ve vztahu k dávné události: · 

Proč, bábinko, ty švestky rozlupujete, zeptala jsem se. Abych viděla, jestli v nich 
nejsou červi, odpověděla bábinka a vsunula si mezi dásně další červivou švestku. 
Neměla jsem tu odvahu říct. 

Měla jsem jenom strach, 
že to pozná po chuti. Návraty, s. 58 

Významnou · roli hraje u Richterové i pocit pokory před slovem, jíž 
vypravěčka v Návratech dává výslovně průchod, když přiznává pocit bezmoci 
plynoucí z přesvědčení, že všechno již bylo nebo beztak bude napsáno. 
Dávkování informací se zde jeví nikoli jako důsledek určitého pojetí vztahu 
vypravěč-adresát, nýbrž spíše jako problém vztahu vypravěč-text, nebo je 
dokonce prezentováno jako souč~st postoje vypravěče vůči sobě samému: 

K čemu jsou mi a k čemu jsou komu třikrát přepsané vzpomínky? Bojím se, že 
jsem roztrousila po světě už příliš mnoho papírů, na kterých je napsaná tato 
otázka. Bojím se kvůli sobě. Návraty, s. 44 

Přikládala jsem svému psaní příliš velkou důležitost, proto jsem nikdy nic 
nenapsala. Hlavně nikdy nic načisto. Návraty, s. 47-48 

Návraty tedy mají být chápány jako "komentář k tomu, co stejně uniklo", 
"zveřejněný věčný koncept", próza "nanečisto". 
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Můžeme shrnout: metoda Sylvie Richterové spočívá v rozrušování 
bezprostřední kontextové souvislosti ve prospěch souvislosti celotextové, 
komplexní, a to nejen v rámci jednoho textu, ale i v celé tvorbě . I naše 
z kontextu vytržené úryvky umožnily vypozorovat řadu paralelních dílčích 
struktur použitých s tÍmto záměrem. Všechny autorčiny knihy na sebe 
navazují, ne však lineárně. Pořádající linearita je princip, který se autorce jeví 
jako nedosažitelný -
Slova a události na sebe nenavazují, nejdou po niti jedno za drubým, netvoří už 
ani obrazce. Neseskupují se, jedno se vsazuje do druhého, prostupují se a smrštují 
v jediný bod, hutný a nabitý energií, jež narůstá. Čas se vylučuje mimo a mizí. 

Místopis, s. 107 

- nebo dokonce jako nežádoucí: 

Usiluji už léta dospět tam, kde existuje všechno současně. Slabikář, s. 283 

Pr6zy Sylvie Richterové se vyznačují specifickou provázaností: ta spočívá ve 
znovuobjevování již analyzovaných problémů, v dalších vrstvách zkoumání. 
Taková koncepce díla odpovídá schématu, jímž v Druhém loučení autorka sama 
znázornila pohyb v časoprostoru, totiž ve spirále: Spirála začíná pořád znovu, 
ale nic se neopa~uje (s. 137). Neukončenost, zde ukázaná na úrovni syntaktic~é, 
je jako jeden ze základních principů vlastní celé tvorbě Sylvie Richterové. 
Poslední kapitola zatím poslední knihy, Druhého loučení, má název Konec není 
definitivní. Tečka za neukončenou větou rozhodně není míněna jako efektní 
odmlčení. Je zvláštním výrazem opatrného, avšak jaksi "sveřepého" dotazování. 

Alice Jedličková 

Jak to děláte, když musíte mluvit nesmyslný text? ptali se herečky Grete Mo~heimové. 

- Říkám to tajemně, čím blbější, tím tajemnějšl. 
Základní trik, který se uplatňuje v divadle, poesii až po zaklínání hadu. 

Jaroslav Putík, Momenty a pointy. Tvar 17/1996, s. II 
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Malý kurz postmoderní poetikY 
- s pomocí románu J. Kratochvi/a Avion 

Zajímavé, čtenářsky náročné prózy Jiřího Kratochvila si u nás už jistě našly 
vyhraněnou skupinu zájemců. Připustme však na chvíli, že jedno z autorových 
posledních děl - román A vion (Brno 1995) - vezme do ruky čtenář zcela 
nepřipravený; čtenář zvyklý na nejběžnější způsob interpretace literárního díla, 
který zřejmě dosud dominuje zejména na našich školách. Zkusme si představit, 

. k 'v 'v 'k'l v vb' , k ., ( co Sl ta ovy ctenar - se svym s a opevne vstre anym systemem ategoru a 
většinou i postupem interpretace) téma-kompozice-jazyk - s Kratochvilovým 
textem asi počne. 

Na počátku zřejmě zaregistruje prostředí, v němž se "děj románu odehrává"; 
bude konstatovat, že to je Brno a že autor "děj zasadil", "hrdiny umístil" 

zejména do prostředí brněnské funkcionalistické architektury. Bude mít trochu 
potíže s tím, že hlavní "hrdina", Hynek Kočka, je v převážné části textu nejen 
postavou, ale i vypravěčem, a navíc tu vystupuje jako spisovatel píšící tento 
román. Za jedno z hlavních témat románu by nejspíš prohlásil návrat 
I ynkova otce (případně i strýce) po devětatřiceti letech z exilu, Hynkův 
rOl.pačitý vztah k otci, bizarní a trapné situace, do kterých se vypravěč při této 
příležitosti dostává. Pokud čtenář získal z kulturních periodik určité znalosti 

J. Kratochvilovi, o poúnorové emigraci jeho otce, který zanechal ve vlasti 
početnou rodinu, asi bez velkých skrupulí ztotožní vypravěče Hynka Kočku 
• autorem; a nebude se přehnaně zatěžovat tím, že subjekt díla, vnitrotextový 
.ubjekt vypravěče, je vždy specifickým významovým komplexem (a že je 
vdbec velmi ošidné vnášet do interpretace uměleckého textu fakta z biografie 
utora) . Jako další téma bude identifikovat fantastickou historii Malého Muka 

\I jeho syna Františka. To, že se i František v jedné z kapitol románu stává 
vypravěčem, možná úplně opomene; a asi zůstane bezradně stát před tím, že 
. v závěru textu vlastně najednou setkávají Hynek, František a sám "autor". 

Při rozboru kompozice A vionu se náš čtenář vynasnaží rekonstruovat ze 
Iyžetu fabuli, tj. chronologické uspořádání "událostÍ". Nebude to mÍt lehké; 
nakonec se však dopracuje toho, že do "příběhu" dvojice Malý Muk-František 
(který je na časové ose vymezen roky 1948 a 1993, tedy začátkem Mukovy 
Krandiózní intriky a závěrečnou teroristickou superakcQ je jaksi vklíněn návrat 
Hynkova otce v r. 1990, setkání "vypravěčů" pak probíhá v lednu 1991. Dále 
bude zevrubně analyzovat souvislost mezi touto chronologií a rozčleněním 
románu do deseti kapitol. 
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Také jazyk Kratochvilova románu asi zpočátku čtenáře s tradičním školením 
poněkud "vytočí"; ale nakonec se z toho dostane, nejspíš zjištěním, že jde 
o jazyk "bohatý", "obrazný", "napájený z mnoha zdrojů", že si autor "hraje 
s jazykem" apod. Poté se vynasnaží pečlivě utřídit a popsat prvky nespisovné, 
nářeční, expresivní, zastaralé, knižní atd. - na základě vžité stylisticko-
lexikografické terminologie. Svůj rozbor možná nakonec uzavře hodnocením, 
že jde o pr6zu velice "moderní", "netradiční", "vynalézavou", možná 
i "šokující". A ponechá si přitom pro sebe, že ho román příliš neoslovil, že 
charakter díla vlastně nepochopil; a že mu jeho metodologická a terminologic
ká výbava k interpretaci textů tohoto typu vůbec nepostačuje . 

Po celé generace - a asi ještě stále - vycházejí z našich škol čtenáři 
nepřipravení pro vnímání náročnějších uměleckých děl; a pokud neměli štěstí 
na některého ze Špičkových učitelů-interpretů, zůstane jim tento svět navždy 
uzavřen. Sem však můj příspěvek nesměřuje. Zůstanu pouze u přesvědčení, že 
A vion si žádá jiného čtenáře, než je prototyp představený výše; čtenáře 
kontextově zasvěceného, který pokud možno zná ostatní Kratochvilovu 
tvorbu (ostatně A vion vytváří volnou trilogii spolu s pr6zami Medvědí román 
a Uprostřed noci zpěv); a hlavně čtenáře už nějak zasaženého postmoderní 
literaturou, akceptujícího tento typ textů, obeznámeného s jeho základními 
znaKy. Jiří Kratochvil sice sám o sobě tvrdí (v souboru teoretických a kri
tických statí Příběhy příběhů), že jeho první dílo, Medvědí romál1, pro něj bylo 
"knihou životní nutnosti", a bylo proto "nestydatě komplikované", zatímco 
od té doby už bere ohled na čtenáře a píše "postmoderní čtivo", i jeho další 
knihy včetně A vionu jsou však nepochybně "čtivem" jen pro určitý okruh 
v 'v oČ' v o v, h dVl 'h 1· , 'h I b v 'k o ., ctenaru. tenaru poucenyc ,vz e anyc ,lterarmc a uzm u - a ze;mena 
čtenářů tolerantních, nedogmatických, neulpívajících na jednou provždy 
osvojeném pojmově-kategorickém arzenálu. (Nedostatečnost kategorií jako 
autor, téma, prostředí, postava, děj, kompozice, časová osa jsem už výše 
naznačovala uvozovkami. Ostatně zpochybňující, relativizující vkládání do 
závorek, uvozovek apod. je právě pro post moderní texty příznačné.) 

Pokusme se nyní představit si - aspoň v náznaku -, jak bude k A vionu 
přistupovat nekonvenční, postmoderní čtenář. Nespokojí se s tím, že má před 
sebou dva příběhy dvou hlavních postav (resp. více nebo méně zároveň 
vypravěčů - Hynka a Františka). Zaujme ho spíše to, že jeden příběh je 
vložen do druhého a zároveň i druhý do prvního; že se oba prostupují, zrcadlí 
se jeden ve druhém, jejich vrstvy se vzájemně prolínají; že "děj" je značně 
roztříštěn, jeho jednotlivé komponenty předznamenávají - anebo zase opakují, 
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připomínají - složky jiné; že příběhy jsou od sebe odděleny, jak říká sám 
vypravěč, pouze "tenkou přepážkou", a stejně neznatelně je oddělen i příběh 
od skutečnosti, vyprávění od vyprávěného (srov .. Hynkův traumatizující vztah 
k otci). Čtenář přistoupí na Kratochvilovu konfesi románu jako ~tevřeného 
systému, který lze kdykoliv "rozmontovat a znovu poskládat jinak"; živého 
organismu, který teprve před očima čtenáře vzniká, roste, ' pohybuje se; 
soustavy, v níž dochází k neustálým přesunům těžiště, ke střídání vypravěčů 
i způsobů vyprávění, a která proto se všemi "přeřeky a přeštěky" působí jako 
něco nehotového, improvizovaného, jako "náčrt za chůze"; a s tÍmt6 'vědomím 
si vychutná všechny vložené epizody, odbočky a extempore '(y:~~bvarié často 
detailům z hlediska "hlavní dějové linie" zcela bezvýzn~~)', 'Íiť!jasnosti, 
paradoxy i zpochybnující vsuvky. Uvědomí si, j~J{ laq!ltttj'e\~vbá" tohoto 
textu - vždy! by stačilo tak málo Gak přizn~vá sifn., vypgY~~rf.t~:rávěrH se 
vypraví nesprávným směrem; jde vlastně o::pftběhil~adnCdii!j~ho mÍstfby 
mohl být příběh úplně jiný, resp. jiná varia~~ ;~~hoff~fí~~l1U'.:VAvio~u j~" tq " 
názorně ' demonstrováno osmou kapitolou, @.zvanqu\ifdh aneb ]inacl ro~án. 
Tato kapitola-výkřik, enifatická litanie adresoiiiih.~,Yipravěčovu strýci 'Richárdu 
KoČko~i, je vlastně román.~m v románu a uká'ikio.n=:jiné, alternativní možnosti 
- jiné cesty, kterou se v.j!~ráyě,rIí mohlo brát; jak uvádí vypravěč, stálo se mi 
uprostřed rozepsaného roma~u, *.e mě začala obtěžovat myšlenka na úpl~ě jiný 
příběh: napsat tak rory.4n oj;*;~hk~:!.přímo o vás! a možná' jste .,hoje ' nejl~ší 
románovété~! Tak#WP:á,ř ak~~p'ruJe nedůvěru autora k příběhům (resp., ' jak 
píše JiříTrávI1~~k ;Ý~ sJ~)',~enzi v Tvaru, neustálé nabývání a ztr~cení té'to 
důvěry); smí'ř:{!!~/;!, ~!~~:;;;~~ příběh je tu zároveň i "piíbělíe~ . příb~hé 
i destrukcí příbgW4, · o,,;::!:: , . ' 

Čtenář tedy přdt~llPí na ;utorovu hru s vyprávěním - na hru, ktúá sice 
probíhá podle ur~r.ych pravidel, ale podle pravidel neustále obměnovaných. 
Tato hra, autor&l mystifikace, je založena mj. na tom, že se text neposti
žitelně zmítá na hranici m~zi minulostí (retrospektivy), přítomností a bu
doucností (anticipace, předpovědi); mezi chaosem (nejistotou, Zpochybňováním 
všeho, problematizací hodnot) a řádem; mezi životní skutečností a fikcí, 
představou, snem. Pól fikce tu však naprosto převažuje - příběhy nevznikají 
ve skutečnosti, ale až v literární fabulaci; nic není skutečné, vše je jen 
literatura, v ní žijeme "náhražky vlastních životů", jsme "stíny vlastních stínů", 
vše jsou pouhé kopie, protézy ... Právě vypravěč A vionu se vyznává ze své 
posedlosti literaturou: ( . .) literatura je mi vším, žiju už jenom literaturou 
a slyším už jen bušit umělá srdce svých příběhů, smyšlených příběhů, do kterých 
bezohledně drancuju svůj skutečný život a životy mi blízkých i vzdálených, a na 
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všechny lidi kolem se dívám už jen jako na substrát pro výrobu románových 
postav (..) místo skutečných lidských srdcí chci slyšet už jen umělá srdce svých 
příběhů (. .. ). Životní realita tu tedy podléhá ironické hře a zcela se rozpouští 
ve fantazii, imaginaci, rozvířené a nespoutané obraznosti upomínající na 
výtvory surrealistů či na prózy současného magického realismu. 

Příznačné pro postmoderní prózy jsou také záměny subjektů: nejrůznější 
techniky propojování postav, výměny rolí, nasazování masek, schizofrenie 
a ztráta identity, fungování náhradníků a dvojníků. Subjekt vypravěče je 
postupně konstruován v průběhu vyprávění a je svým výtvorem pohlcován, 
postavY a příběh si ho přivlastňují; tomu čelí výraznou sebereflexí, komen
továním vlastního tvůrčího procesu. Každý postmoderní román je do značné 
míry metar6rtt~nem, psaním o psaní; také Kratochvil "píše román o tom, jak 
píše román o někom, kdo píše román", "vyprávío vypravěči, jenž vypráví 
o dalšímvypr~yěčii, (tj ~ hlavně o našem pilném sepisovateli Hynku Kočkovi). 
V A vionu m~ni.e navíc dva těsně propojené vypravěčské subjekty, které se 
v sobě navzájem zrcadlí. Při závěrečném setkání o tom říká František: (. .. ) jsme 
si n.;vzájem svými postavami a jsme si navzájem svými autory. Píšu, Hynku, 
román, v němž seš mi románovou postavou, zatímco ty v tom samém čase píšeš 
román, kde jsem ti zas postavou já. Není to, řekni, pěknej fór? A Hynek: (. .. ) 
vúfi! jsem nedávno o nás obrázek. Dvě ruce se tam navzájem kreslily. A ty seš ta 
ruka, kreslená rukou, kterou kreslíš, a já jsem ta ruka, kreslená rukou, kterou 
kreslím! A · my jsme ty ruce, kreslené rukama, které kreslíme! A. ty seš já, kreslený 
tebou; kterého kreslím! 

V průběhu vyprávění se ovšem póstupně utváří i subjekt čtenáře, resp. zde 
spíše čtenářek; subjekt, k němuž se vypravěči neustále obracejí, vedou s ním 
fiktivní rozhovor, vtahují ho do příběhu . V A vionu jsou nejčastější oslovení 
typu: milé dámy á roztomilé (nejmilejší, spanilomyslné, cituplné, blouznivé, 
baculaté} Čťenářky. Je to součást autorského pohrávání se stylem ženského čtiva: 
ve velkém příběhu Lásky, proloženém velkým příběhem Přátelství (kap. 3) 
prom.louvá v jedné z epizod Helenka jazykem Listů paní a dívek (můj statečný 
a rytířský zachránče, i já jsemt šiastna, že jsem vás směla ' znovu potkati). Tak se 
dostáváme k aluzím, poukazům k jiným textům, textovým žánrům a stylům 
- a našeho zkušeného postmoderního čtenáře uŽ jistě nepřekvapí, že takových 
narážek je v Avionu bezpočet a že sem v ironickém podbarvení pronikají 
postupy, "mustry", žánrová schémata literatury dobrodružné, akční, špionážní, 
hororu a různých kýčovitých krv~ků, ale stejně tak i grotesky a absurdity. 
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Postmoderní čtenář, nepochybně odkojený např. četbou próz J. L. Borgese 
nebo románů U. Eca, už počítá s některými nezbytnými ,rekvizitami, jako je 
třeba zrcadlo či labyrint, nebo rovnou zrcadlové bludiště (v Avionu 
prezidentova zahrada, která má podobu zrcadlového krysta/u). Nepřekvapí ho 
proto, že se s těmito rekvizitami (a s principy zrcadlení a blouděnQ setká 
i v prózách J. Kratochvila. Je to zde - a zejména v Avio~ú ~' více~ než 
pochopitelné, nebotjde o prvky architektonické; a brněnská funkcionalistická 
architektura se v Aviónu neuplatňuje pouze jako dějiště, kulisa románu, ale 
přímo jako aktér a činitel motivační. Hotel Avion představuje názornou 
maketu celého románu (deset kapitol knihy je odvozeno z jeho deseti podlažQ. 
Po vzoru architektury hotelu A vion chtěl autor napsat román funkcionalistický, 
se zvýrazněnou funkční románovou konstrukcí; a tak jako jsou všechny prostory 
hotelu nápaditě propojeny překvapivýmiprůhledy, násobenÝ1'[liještě zrcadlovými 
plochami, měl být i textrÓmánú navzájem propojen j)'řekvápivými průhledy, 
nečekaně spojujícími a zrcadlícími různé motivy a detaily ze .p-šecp kapitol 
románu. To se autorovi bezpochyby zdařilo. A tady:"i '~áš \'~ČtěIy čtenáf 
připomene další častý motiv (postup, techniku) postmoderní literatury -
motiv palimpsestu. Nejde totiž zdaleka jen o hotel Avion:: poéí'rypiávěnými 
příběhy v celém románu prosvítá jako spodní vrstva plán Brna: s-v}irazným 
vyznačením funkcionalistických staveb architekta B. Fuchse (císaře bílého 
funkcionalismu), ale i architektů dalších, J. Gočára, V. Karfíka či O. Pořísky. 
Vždyt sám vyprávěč - upozorňuje, že jeho román by bylo možno pochopit 
i jako nesoustavného průvodce brněnskou architekturou; a Fuchsovy stavby mu 
přímo sloužily jako prostorový, ale i taktilní průzkum vypravěčských postupů 
a technik. 

A pokud už. by se náš vnímavý, "otevřený" čtenář dostal při své vstřícné 
interpretaci Kratochvilova textu až sem, nemusel by - a dokonce by ani 
nemohl - věnovat speciální,' oddělenou pozornost jazyku A vionu. Po výstupu 
z labyrintu románové stavby, tolika, do sebe, vkloubených vrstev, šálivé hry 
vzájemných odrazů a pablesků vzájemného ,zrcadlení by mu totiž phpadalo 
přirozené, že i jazykov~ in:st~~entace pr6zyje stejně bizarní a hýřiv~ a že bez 
zábran spojuje velmi odlišné, pro pos~moderní texty však příznačné prvky. 
Uvedme z nich aspoň jazykové hříčky (nevlastní matka - maceška; kasáš se 
- casanováš se); dále vznícená, někdy až brutální přirovnání evokující svět 
magického realismu (na celý život jim to utkvělo jak mufloní roh zaseknury do 
hlavy; čas se zrcadlil jak mléčná dráha v perleit~'!imáčí stezky; uši nqcpané vatou 
jak kocouří střeva rybím odpaden:); a konečně ';rstVu . n~spisovn~ho výraziv~" 
kterou reprezentuje kromě obecné češtiny hanácký dialťkt (ted už to kurva 
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nepášU!, do potróblýho bridžovýho klubu, chodijou a vykládajou oplzlinky) 
a brněnský han tec imitovaný až po "štatlařskou výslovnost" některých 

vulgarismů . 

Otevřený čtenář však ví, že A vion bylo možno přečíst i úplně jinak vak už 
někteří interpreti upozornili: jako román studu, bolesti ... ). Je třeba omluvit se 
autorovi za to, že zde byl otevřený systém jeho románu jistým způsobem 
zredukován na "vzorník vypravěčských triků" G. Trávníček), na model 
postmoderní pr6zy. 

Jana Hoffmannová 

TopOlŮV Výlet k nádražní hale ' 

I. Klrče /( Topolovu posttextu 
Název Výlet k nádražní hale stojí na počátku četby a je jedním z klíčů 

k textu. I kdybychom Jáchyma Topola neznali z románu Sestra, pochopili 
bychom, že spojení výlet k nádražní hale, kde je cíl cesty zaměněn zmínkou 
o dění, které předchází, je postmoderním varováním: text je palimpsest, 
v němž jako na starém pergamenu původní zápis je smazán a nahrazen novým. 
Všechny dosavadní cesty, putování, dobrodružství, ba i výlety - Homérova 
Odyssea, . Apuleiův Zlatý osel, Cervantesův Don Quijote, Byronova Child 
Haroldova pout, Gogolovy Mrtvé duše, Čechovy Výlety pana Broučka, Haškův 
Švejk - to vše je pro Topola oním starým pergamenem, na němž je psán text 
nový. 

Cesty mívaly svůj počátek a cíl, jejich směr určovala vůle bohů, vůle hrdiny, 
hříčky náhod, váha společenských sil, výsledek cesty byl součtem všeho. Ale 
jaký součet může být tam, kde se cestě nedostává pravé realizace proto, · že 
cesta končí dříve, než byl vytčen cíl? V Topolově výletu k nádražní hale 
z nádraží nikdo neodjíždí. Zůstává hledání jako smysl bloudění v labyrintu 
světa . 

Jestliže nahrazení cíle cesty blouděním, jak bylo navozeno samým názvem, 
je prvním znakem postmoderní poetiky v Topolově pr6ze, pak záhy začneme 
rozpoznávat řadu znaků dalších: jak intertextovost coby vztah textu 
k pretextu spíše vzdálenému, tak i míšení textů vznikajících současně (textu 
autorova s textem jím pověřeného vypravěče a textem dalších postav), 
předmětnou nezakotvenost jazyka a spjatou s ní volnost slova, nezřetelnost 
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hranic jednotlivých výjevů, portrétů, řečí, a zvláště pak vzájemnou zaměnitel
nost všeho vším. 

/I. Labyrint města 
Město se měnilo. V noci nad ním sice stejně samozřejmě jako v 10. století a jako 
kdykoli jindy visel měsíc v tmavý bráně, někdy plný a oteklý jako tvář opilce, 
jindy plaval v mracích a nebyl skoro vidět, skleněná cetka, nežhnul, ale stejně 
doháněl zparchantělé městské psy k šílenství (7). Město se měnilo, mříže a železné 
rolety po léta stažené jen k rezavění se znovu čerStvě natíraly a často ted přes ně 
šel i nápis se jménem (8). Město se měnilo, staré rozbité zdi se strhávaly, 
rozpraskanou mapu: o'rnttky přikrylá reklama (9). Město shodilo tu bývalou tvá;', 
tu poéhmurnou' a přísnou; tu ·· masku hntjícího bolševismu, nasadilo jich ted tisíc 
(12). ..' .. 

Trvalá VŠéhochtÍi je temaú·zová~·a ve výčtech zboží za výklady: 
(..) lodní k'uJryť z' imttzulého . století, knížka diktovaná samotnou Madonnou 
i s jejím retěze;?{, · taky ananasy a jemný tabák, deníky mrtvých hereček, snobská 
kola od formanských votd, stejně jako grály s krví dobrodruha, mince, podobizny 
Kajky, ' střel~ice se všemi dělnickými prezidenty, hadry, kosti ikttŽe i všechno 
ostatní (8). 
Ve výčtech bizarních aktivit a služeb: 

(. .. ) každý šílenec, který měl pár dolarů a nějaký názor na to, co je to svět a vize, 
nakonec zapadl do tohoto města, zakládal organizace nebo hnutí, nébo noviny, 
nebo přitáh opásanej nekonečným kabelem na novou, konečně hezkou TV; 
vytvářel KUL TUR U, nebo aspoň sektičku pro domácí blbečky, či nějakou tu 
společnost s ručním omezením, sou to jen papíry, že jo ... (16). . 
V nabídkách komerčního škváru: 

Na Jižním nádraží jsem v kocovině chodil zkoumat pestrobarevné obálky 
rodokapsů, detektivek a pornografií, jejich názvy mi ve zpomaleném mozku 
rezonovaly, taky to jsou body mapy světa. Tady jsou lvi a tady je Tisíc vražd 
z vilnosti a tady Černá Máry a tady Pavoučí dům a tady Vzpoura robotů, 
a když si stoupneš na špičky, zahlídneš i novelu Uvařená a Sen služky a Právo 
pěsti a Hrůznou ulici (17). 

III. Intertextovost 
Řekli jsme výše: bloudění v labyrintu světa. Ale co ráj srdce? Neozývá se 

v určitém echu intertextovém? Bloudí-li Městem (od svítání ke svítánQ 
frustrovaný a opojený chodec, není snad přirozené, že si čtenář připomene 
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bloudění noční Prahou sebevraha z Nezvalova Edisona? Intertextová relace nás 
odkazuje i k jiným Nezvalovým Básním noci. U Nezvala ze šera a stínů 
večerní Prahy týčí se klášter nija.k neproslulý (...) kde klášter je protkán zahradou 
/ mihl se obraz měsícem třikrát viditelný (podivuhodný kouzelník); z Hradčan
ského dómu bilo dvanáct právě /půlnoc smrti hvězda mého obzoru (Edison). 
U Topola pak čteme: . '" 
Jiná místa jako by vystoupila ze zakletí nehybnosti a znovu navázala !~:d. : s:twu 
nejšiastnější dobu, nějakým zázrakem, nebo snad logicky, to byla nejstarš(,mfS'@!. 
jako například chrám s hrobkami českých králů s venku nízko p~!~#Ji..cíť#:Ú! 
holuby, vrabčáky a línými hrdličkami, o kterých říkám, i když td.!!~ :pttikr,t:z~{/: 
možná neobvykle, že se pohybují se vznešenou smyslností, an~f!i;I k/J.,f.ter~ }é'f#jž 
opata tolik mučili (16-17). (Zvýraznění v Nezvalově i Top9:t~1:ě. textti!iit S. Č.) . 

Oproti Nezvalovu Edisonovi je tu ovšem posun.J~f!!-n~dMih~! z~~hvátila 
u Nezvala hráče hazardního, snáší se u Top~~ na ~rá~~ falť?~~~hb; a jinak je 
tomu i s hledáním východiska: V Edisonov~U~apl~j~ ~tín)j." bytí žárovka, 
symbol víry v pokrok, která ovládal~ moder~i~c::k~U!!~iinstriální společnost. 
V Topolově obrazu bludiště socigty informd~C!se · · sice jako ekvivalent 
amerického vynálezce žárovky ~f! Jules V~ťfi'e, jehož daguerrotyp od 
Rondéa vypravěč s úctou ucho:y~yá, ·' lii.~. s~ysl novinové podobizny Edisona 
z Nezvalovy básně přece ie,p. !,d~*=á. 'tt.~ zde mají spíše výtvory dávných 
stavitelů secesního Jižního':há&ra~b,J .". 

Možná, žetehdi!si řern#Jj~ki j~~~:rn~k~ú, že ty jejich výtvory vidí Bůh (...), žádnej 
volnomy{{éikJ#. .. o/;: th!:~: :ko'W>vy;"do sebe se zavíjející spirály nevytvořil, to dá 
rozum (..J); obd,if;pi/al jsefu:ko.iv a sledoval to nekonečno, až mě zamrazilo. Pak mi 
před očimqje i'my.'#:pz.li7/'kosmickýho tunelu, kam jsem šiastně padal, vyvstala 
podob.iz.ria'14l.ese Vť.rym (...) (20). . . . 

.: ~~ťiif~ní :'$.X$l "ihá pak v textu zvláště onen stařík (Fen den, kdy jsem našel 
.:,4fr.gb.d!~jfPtkal muže, který přežil Osvětim, 31), k jehož textovému obrazu 

/!!!40J~~~~%;avěrem. Tomu předchází epizoda rovněž navozující intertextuální 
"!##;JahJ:. Máme na mysli popis vraždy, k níž se ubírá »Činča"- Mičinec: jeho 
c~i>ta, ukrývání vražedného nástroje a zvláště fakt, že místo plánované jedné 
vraždy spáchá - v okamžiku, kdy se na scéně objeví další osoba - vraždy dvě, 
nemůže nepřipomenout líčení činu Raskolnikovova. Jenže proti nezapomenu
telné reflexi postavy Dostojevského stojí zde hamižná motivace nájemného 
vraha, který si leda v posledním okamžiku sugeruje pseudoetický motiv, aby 
se dostal do varu: 
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Ty Stano, a to je normální, co vy doma děláte? ie uřezáváte hlavy dětem 
a zabíjíte ženský? (. . .) Vy ste pěkný prasata, vy jogurti, ti řeknu (27) ; 
Všimněme si přesmyčky jugo - jogu: Jugoslávci, Jugoši(oběti\rtižd}ry, mají 
v textu přezdívkujoguni,]azyková přesmyčka se dostavuje snadno jako ostatní 
přepnutí v textu. 

IV. princip přesmyček 
V líčenÍznlÍněné dvojnásobné vraždy, jíž se dopustil vypravěčův někdejší . 

spolužák Mičinec, vypravěč náhle přechází do první osoby, využívaje 
perspektivu vraha: 

Šel dolů Krakovskou, napadlo ho, že by mohl narazit na ostatní Jugoše, no a co, 
řekl bych jim dobrý a keivnul, jako že je všechno vyřízený, a šlapal bych dál. Ted 
vypadnu, vypadnu odsad, voni eště nevěděj, že je s nima konec (29). 
K přehození výhybky mezi vědomím nebo řečí vypravěče a vědomím nebo 
řečí postav dochází v textu na mnoha místech, např.: 

Mandl u nás v ulici se večer plnil matkami rodin. Řek mi, že sem už jen jeho 
bytná, tak sem ho vyrazila a nebydlí. Ten můj zas přijde dneska vožralej, minule 
šel s taškou na nákup, když se vrátil, potraviny hnily. Tady máte ty košile, pane, 
řekla mi, a už koukala, abych zmizel (9-10). 
V reprodukci řeči je mluvčím bez jakéhokoli přechodu hned žena, hned muž. 
Rozlišení útržků řeči je obtÍžné, fragmentárnost textu klade značné nároky na 
inferenční (vyvozovacQ schopnosti čtenáře a často se s identifikací ani nepočítá. 
1 azyk modelující zaměnitelnost je neustále ambivalentní, v duchu postmoderny 
předmětně nezakot:Vený. 

V. Princip vzájemné zaměnitelnosti 
Explozemi zaměnitelností· jsou příhody vypravěče, který je vzhledem ke své 

profesi pravou motivací všeho polysémantického dění textu. Vypravěčem je 
totiž mukl bývalého r.ežimu, intelektuál nasazený tehdy do výroby, nyní však 
pouhý žoldák litery, obchodník se slovy, vypráskaný nádeník (10), schopný za 
peníz slovně uchopit cokoli z jakéhokoli hlediska, tlumočící ( ... ) názory, které 
se vyslovují slovy, slovy slovy (15), jsou-li za ně prachy, prachy, prachy (19). 
Prodejnost a zaměnitelnost jeho textů je tematizována v rozhovoru s nadříze
ným redaktorem: 

Já: Maj zájem · o čtyřicet položek během tří měsíců. 
P.: Reklamy nebo články? 
Já: Vobdj~ to je Juk. Dodaj ti brožuru s parametrama (31). 
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P.: Vážně? A máš to? 
Já: Asi 12 tisíc bajtů. 
P.: Slíbils 18. Vodkad to je? 
Já: Něco Economist, Herald, něco Globe a tak, něco mý úžasný nový myšlenky; 
jako vždycky (..) (38). 
Obsah vypravěčových novinových článků tu zastupují, a tedy vyjadřují čísla 
- množství položek, bajtů nebo prostě peněz: 

P.: Potřebujem něco z domova, něco humanitářskýho, neudělal bys ňáký hodný 
cigoše? Nebo ňákou mládež? 
Já: Z toho už je mi taky na blití. 
P.: Co takhle dětský domovy? 
T' T. v'v "I ( ) Zl' ~ ja: jeusmar]a.... ap attte. 
P.: A doneseš potvrzení? 
Já: To ti můžu předat hned ted. A dáš mi 7. 
P.: Ani náhodou, dostaneš 3. 
Já: 6. 
P. : Tak 5. ' 
Já: Platí. A co takhle ňáký básně o sexu a smrti? 
P.: Není zájem (39). 
Explicitně ,se zaměnitelnost textů pojmenovává ve vzpomínce na výnosné 
vypravěčovo předělání čísi science fiction na kovbojku: 

S Planetou -Švábů I. jsem měl báječnou zkušenost. V záchvatu pracovitosti jsem 
tuhle knížku přepsal, z Pozemšlanů,kten planetu dobývali, jsem udělal kovboje 
a ze Švábů Indiány. Vyškrt sem pojízdný ritony a dopsal mustangy. Z šestioké 
krasavice Moii jsem vytvořil rusovlasou Marianne ( ... ) (42). 
Sama vypravěčova dvojklaná publicistika a množení literárního škváru zdá se 
být jen tubém jeho Ctižádosti básnické, ostatně opět dvojklané (psát stupidní 
básně, 42), ' 

VI. Vypravětův jazyk 
MO,del absolutní bezprincipnosti, totální zaměnitelnosti všeho vším 

v Topolově Městě pronikl do jazyka jeho pr6zy hlouběji. Do jaké míry lze 
vůbec ódlišit jazyk vypravěče "pověřeného", jehož ambivalence jsou zplozeny 
prodejností, a jazyk vypravěče Jáchyma Topola? Tento "meta-vypravěč" je 
přirozeně nad věcí, resp. je ve věci jako soudce pronášející ortel implicitním 
smyslem svého vypravěčského jazyka. I jeho jazyk je ambivalentní. Polarizují 
se v něm z jedné strany krutý, do krVavých cárů rozervaný obraz Města, 

264 



z druhé strany vznešenost a velkolepost jeho chrámu a katedrály, i kopule 
secesní stavby Jižního nádraží. Avšak hranice obou pohledů, vypravěče 
autentického a vypravěče pověřeného, není navzájem odlišena žádným 
typografickým znakem, hranici kapitoly, odstavce, ba ani věty, dokonce ani 
slova. Takřka každé slovo tu míří několika směry, nahoru i dolů, a dolů 
především. Jazyk Topolův, jazyk vypravěče i jazyk postavy jsou ve stejné 
rovině. Prvními signály tohoto míšení jsou ve vznešeném i katastrofickém 
obraze Města na počátku prózy zarytá, drsná .ý- suplující v obecné češtině ·é
z jazyka spisovného: 

visel měsíc v tmavý bráně, měsíc dosáhl svý chladný intenzity, koutky vykousaný 
z velký lásky, v tomhle světle hodná máma provedla svýmu plaváčkovi něco 
úděsnýho, tak mi to alespoň připadalo, nic moc hezkýho (7-8). 
Časem se k nim přidávají i jiné prvky obecné češtiny, avšak .ý si udržuje 
převahu v celém textu. Nevyskytuje se ovšem důsledně: 

diskotéky, ve které to páchlo spáleným masem, tak usilovně si tam mafie 
přehazovaly z ruky do ruky horké kameny (10). 
Důsledně se uplatňuje střídání tvarů spisovných a nespisovných: 

Zkoumal jsem, jak umořit svýho zdravýho ducha v obchodním podnikání. Dotáhl 
jsem to na žoldáka litery, obchodníka se slovy, vypráskaného nádeníka (10) . 
Střídání tvarů v řeči vypravěče má charakter nahodilosti a naprosté nepre
diktabilnosti (k obdobným závěrům dospěl i P. Mareš při analýze Topolovy 
Sestry). J) Obecná, ba vulgární čeština naprosto kraluje v rozhovorech, např. 
v citovaném dialogu s redaktorem. Jen ve vzácných chvílích si vznešené podrží 
neposkVrněnost, např. v pasáži pokory před Hradem a katedrálou. Jinak jen 
míšení bez konce, slova napůl autorova vlastní a napůl cizÍ. Vše je plné 
kolísání, nejistoty a rozporů. StÍn pod vrcholkem kopule nádraží vyvolá ve 
vypravěči dojem zápasu ptačího dravce s jeho obětí, dojem "vraždy", ten se 
vzápětí mění v realitu, aby se poté znovu vrátil v halucinaci a posléze v úplné 
nic. A přece v něco: scéna předjímá dramatický závěr prózy. 

To je přece Špicek, ten co přežil Osvětim. 
Cože? 
No Špicek, ty ho neznáš? . 
Čet jsem všechny jeho knihy, on žije? (..). Von žije? To je vážně Špicek? F({.~t jo? 
Co blázníš? Chceš seznámit? 

3) "Tajnej a otevřenej jazyk" (Spisovnost a nespisovnost v románu Jáchyma Topola 
Sestra). In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno 1966, s. 176-178 
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Jo. Ne. Tady ne. Nebo jo. Tedka né (50). 
Vypravěč jen rozporuplně koktá. Touha po seznámení s idolem je blokována 
studem současného literárního prostituta. Scéna je však zahalena do rozporu 
ještě hlubšího. Stařík neuvěřitelně přežil utrpení Osvětimi a Jáchymova, ale 
ruku v ruce s jeho fyzickou reálností, vyvzdorovanou na totalitních režimech, 
jde zároveň jeho znicotněnÍ : několik chvil před setkáním viděl vypravěč 
v antikvariátu, jak kniha vzpomínek tohoto muže leží v bedně s knihami, kam 
ji hledači sadistického a pornografického čtiva odkládají (motiv směsice 

d I v v , V I h O) R o V" • eva vacne zrovnopravnenyc textu . ytmus zvratu, vynorovalll a Zlllcot-
ňování se závěrem zrychluje a zintenzivňuje. Vypravěč, zvážněl)" setkáním, se 
vrací do antikvariátu, je zde neprávem obviněn z krádeže, ztlučen, bloudí po 
propuštění Městem, a my se staneme svědky zvratu nejhlubšího. Setkání 
s živým idolem probudilo ve vypravěči zasutý zbytek lidskosti a profesionální 
poctivosti. Prodejný literát, pro něhož mělo být psaní básní jen ctižádostivým 
rubem výdělečné všední aktivity, obrací poezii ve svou katarzi: básní 
kulminuje jeho text-zpověd. A jsou v ní i tyto verše: CHÓR: (. . .) tys dnes potkal 
muže / který přežil Osvětim / víš o nějaký závažnější milosti / v dnešní pohnutý 
době? (56). 

Směsice textů primárně autorových s texty jeho vypravěče nám nebrání 
rozpoznat styl této postavy: Topolem pověřený vypravěč nezáří básnickým 
talentem, ale vypravěčovo uvědomění životního daru je v těchto řádcích 
opravdové. Je pozoruhodné, že kniha plná záměn a postmoderního relativismu 
má finále jednoznačné. Závěrečná katarze staví nakonec uplynulý den, i když 
byl slovně plný špíny, do útěšného osvětlenÍ. Přislíbený rukopis mafiánské 
agentuře vypravěč nedodal, nabízenou záchodovou exhibicí se nezprofanoval, 
od nadřízeného redaktora přijal - byt s váháním - humanitární téma, 
hodnotově byla orientována i jeho koupě knih v antikvariátu uprostřed 
nabízených zvrhlostí, a text končí zjihnutím tváří v tvář staříkovi, jehož 
zjevení připomíná další postmoderně zakomponovaný motiv: pohádkového 
dědečka. (...) jen tak sem se trochu prošel/městem a myslim / že nebudu mít / 
žádnou ruku špinavou a když / tak jen trochu (56). 

VII. Celek textu 
kÍldk~' ~gstává ze zhruba padesátistránkového českého originálu a o něco 

málo delšího anglického překladu z pera Alexe Zuckera. Míšení svého a cizího 
jako by tak pokračovalo základní skladbou celé knížky. Osm stran navíc 
zabírají linoryty Michala Cihláře . Jsou plně adekvátní dvěma z více stránek 
T opaloVy prózy: jednak každodennosti, šedi a podezřelosti Města, jednak 
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autorově vzpomínce na literární lásky dětství. Poněkud totiž připomínají 
ilustrace k románům Julese Verna. Zejména tÍm, že pod ilustracemi uvádějí 
citát z textu, ke kterému se vztahují. Oživuje se tak princip známý rovněž 
z románů J ulese Verna. Prostřednictvím nápisů pod obrázky je text shrnut do 
résumé, tvořícího prozaickou paralelu k básním v textu: 

Město se měnilo. jižní nádraží jsme měl upřímně rád. Činča zahnul z Václaváku 
do Krakovské. Ten den, kdy jsem našel Mičince a potkal muže. Roze{li jsme se 
naplněni vzájemným porozuměním. Knížky jsem si nes v pytlíku, tašku jsem 
neměl. Pak jsem se vrátil na menší výlet k nádražní hale. A pak svítalo, viděl 
jsem to z okna (118-119) . 

Jáchym Topol: Výlet k nádražní hale, Brno, Petrov 1995, 124 s. 
Světla Čmejrková 

V případě postmodernrch textů máme co činit s texty nikoli nezajímavými i z hlediska 
jazykové kultury: střetávají se tu přece různé jazyky a jazykové útvary, autoři mj. zajímavě 
pracují s přejatými · slovy, vznikají tu kontrasty syntaktické i lexikální a v rámci propagace 
"přirozeného světa", přirozených životních hodnot se tu formuje nová vlna opozice proti 
spisovnosti, proti konvenčnímu pravopisu apod. 

Jana Hoffmannová: Kontrasty v postmoderním textu 
In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Sborník Z olomoucké konference 

23.-27. 8. 1993. Praha 1995, s. 245 

Jazyk - hudba - literatura: 
O hudbě v literatuře 

"A zrovna tak jako někteří tvorové jsou posledními . svědectvími životní 
formy, které se už příroda vzdala, kladl jsem si otázku, jestli Hudba není 
ojedinělým příkladem toho, čím by byla mohla být - kdyby pylo nedošlo 
k vynálezu jazyka, k vytváření slova k analýze myšlenek - komunikace duší. 
Představuje jakoby určitou možnost, na kterou dál nic nenavázalo; lidstvo se 
pustilo jinými cestami, cestou mluvené a psané řeči." Takto uvažuje Marcel, 
vypravěč Proustova Hledání ztraceného času, ve chvíli, kdy doznělo andante 
Vinteuilova s~ptetu. Vedle té "nebeské hudební věty" mu každé vnější lidské 
sl~vo připadá náhle bezvýznamné a povrchní; rozčarování je hluboké: "Byl jsem 
ted opravdu jako nějaký anděl svržený z výše rajských opojení a padající do 
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nejbezvýznamnější skutečnosti." Hloubkou tohoto pádu můžeme poměřovat 
i význam, jaký hudbě ve svém díle přikládá samotný Proust. Vinteuilovy 
hudební kompozice (sonáta i septet) jsou jedním ze svorníků té - navzdory 

kl 'd· v v 1 v V ' ., , 'hl' , , pro amovane ne uvere ve s ovo a rec - lmponU)1Cl a rozsa e romanove 
stavby; jsou jakýmsi centrálním bodem, kolem něhož se soustředí události 
fabule. 

Volba úvodního citátu nebyla proto náhodná. Právě Proustovo dílo 
představuje totiž snad nejvýraznější příklad mnohostranné funkcionalizace 
hudby v literárním díle. Jde nejen o fiktivní Vinteuilovy skladby, které 
"komentují" zrození i úpadek Swannovy lásky k Odettě, stejně jako Marcelův 
vášnivý vztah k Albertině. V Hledání ztraceného času se často mluví i o skuteč
ných hudebních skladatelích a jejich dílech (např. o Wagnerovi a jeho operách 
Tristan a Isolda, Lohengrin, Bludný Holandan, Soumrak bohů, o Debussyho opeře 
Pelleas a Melisanda, o Straussově Salome atd.) a všechna tato místa znovu svědčí 
o Proustově nesmírné citlivosti a vnímavosti vůči hudbě. Ještě výrazněji se tento 
cit · pro hudbu odráží v autorově obdivuhodné schopnosti přirovnávat zvuky 
obyčejného, každodenního života k hudebním větám. Ve Světě Guermantových 
popisuje zvuky: "A kdykoli se dveře na chodbu účinkem průvanu velice pomalu 
samy od sebe zavíraly, reprodukovaly vždycky ony rozkošnické a sténavé věty, 
které zaznívají do sboru Poutníků na konci ouvertury Tannhausera." A v Uvěz· 
něné, je několikastránková pasáž, v níž Marcel naslouchá hlasům probouzející se 
ulice a vyvolávání místních prodavačů, jež v něm probouzejí nečekané hudební 
asociace: "Tady prodavač zase vzbuzoval vzpomínku na deklamaci Musorgského, 
na tu deklamaci jen nepatrně lyricky zabarvenou, ale ne jenom na ni. Nebot 
poté co odrecitoval skoro 'parlando': 'Hlemýždi, sou čerstvý, sou krásný', tón 
prodavače hlemýždů se zbarvil smutkem a neurčitostí Maeterlincka v Debussyho 
zhudebnění, když jednou z těch bolestných závěrečných vět, jakými se autor 
Pellease přibližuje Rameauovi - 'Mám-li být přemožena, je na tobě být mým 
přemožitelem?' - dodával se zpěvavou melancholií: 'Dávám tucet za šest sou .. .' 
[ ... J Ale toto metafyzické bědování nemělo čas vyhasnout na prahu nekonečna, 
bylo přerušeno živým zvukem trubky. Tentokrát nešlo o věci k snědku, slova 
libreta zněla: 'Stříhá psy, stříhá kočky, kupíruje ocasy a uši.'" Vezmeme-li 
v úvahu Ještě i tolikrát zdůrazňovanou hudební kompozici románu (především 
užívání wagnerovských leitmotivů), můžeme říci, že Proust myslel hudebně. Ale 
co to vlastně znamená, řekneme· li o spisovateli, že myslel hudebně? Jak se toto 
hudební myšlení promítá do jeho psaní, jaké podoby ona hudebnost v literatuře 
nabývá, jakými cestami může hudba do literárního díla vstupovat a jaké v něm 
plní funkce? 
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Ponecháme-li stranou situaci, kdy hudební dílo slouží jako zdroj literární 
inspirace a kdy se dotýkáme složité problematiky mediální transfomace (např. 
Sovova báseň Smetanovo kvarteto Z mého života), pak se zpravidla rozlišuje 
hudba v literatuře a hudebnost literatury. Hudebností literatury se míní 
transpozice určitých hudebních principů do slovesného textu, především vedení 
několika melodických linií (kontrapunkt, fuga), využití techniky leitmotivu 
a výstavba textu podle zásad hudebních útvarů (symfonie, sonáta). Jestliže mezi 
autory nalézáme významné stoupence a obhájce hudebnosti prózy (známý je 
Mannův výrok, že román pro něj byl vždy symfonií, dílem kontrapunktickým, 

. tkaninou témat, v níž ideje hrají roli hudebních motivů, nebo "přiznání" Jamese 
J oyce, že epizoda Sirény jeho Odyssea, odehrávající se v koncertní síni, je 
napsána technikou fuga per canonem), mezi teoretiky literatury v této otázce 
nepanuje zdaleka taková shoda a navrch mají spíše skeptici (výmluvné jsou např. 
rozdílné názory na hudebnost Máchovy Marinky nebo Čapkova Foltýna). 
Opustme proto raději tento tak nejistý terén a podívejme se blíže na problém 
hudby v literatuře. O ní uvažujeme tehdy, když je hudební dílo nějakým 
způsobem zapojeno do fabule, příp. tvoří bezprostřední předmět výpovědi, je 
tedy nějakým způsobem tematizováno. V obou případech může hudební dílo 
nabývat symbolické významy; stává se znakem pro něco, co je mimohudební, 
ale pro literární dílo důležité. 

Hudba jako složka fabule je především jedním z elementů představovaného 
světa. Nejrůznější hudební situace (koncerty, hudební produkce v salónech) se 
nemusí nutně vázat se skutečným zaujetím hudbou a mohou tvořit pouze kulisy, 
které z těch či oněch důvodů jsou vyhovující pro setkání postav, představují 
jeden z atributů reality, spoluvytvářejí tzv. efekt reality (Roland Barth~s). 
Přirozenou součástÍ fabule je hudba v dílech, jejichž hlavním protagonistou je 
hudebník. V Mannově Doktoru Faustovi, patrně nejznámějším románu, jehož 
hlavní postavou je hudební skladatel, je hudba nejen přirozenou složkou fabule, 
ale jednotlivá hudební díla se stávají i tématem literární výpovědi. Pozname
nejme nejprve, že z hlediska způsobu, jak se o hudbě mluví, je úplně jedno, zda 
předmětem popisu je dílo existující, a tedy více či méně známé, nebo dílo 
fiktivní, tj. "kompozice" literární postavy, resp. autora. V Mannově Doktoru 
Faustovi není rozdíl, zda předmětem literární výpovědi je Beethovenova klavírní 
sonáta c moll, opus 111, smyčcový kvartet a moll, opus 132, nebo fiktivní 
kompozice Adriana Leverkiihna, kantáta Doktora Fausta naříkání. V těchto 
popisech nejde totiž o tlumočení skutečně vědecké muzikologické analýzy 
určitého hudebního díla, ale o její zapojení do narativní hry; analýzy jsou 
motivovány svým kontextem románovým, nikoli muzikologickým či kvazi
muzikologickým. 
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Jeden z nejzajímavějších pokusů o zbeletrizování hudební problematiky 
představuje Adrianův výklad pojmu přísná věta, adresovaný vypravěči románu 
Serenu Zeitblomovi: "Jestlipak víš, opáčil mi otázkou, kdy jsem byl přísné větě 
nejblíž? [ ... ] Jednou v brentanovském cyklu, řekl, v 'ó dívko má'. Je to celé 
odvozeno z jednoho základního tvaru, z intervalové řady pěti tónů, h-e-a-e-es, 
která se dá různě variovat, určuje a ovládá všechny horizontály i vertikály, 
pokud to je u takového základního motivu s tak omezeným počtem not vůbec 
možné. Jako kdyby to bylo jedno slovo, klíčové slovo, jehož signály se najdou 
v písni všude a snaží se ji naprosto celou determinovat [ ... ]. Mělo by se tu jít 
ještě dál a z dvanácti stupňů temperované půltónové abecedy tvořit slova větší, 
slova o dvanácti písmenech, určité kombinace a vzájemné vztahy oněch dvanácti 
půltónů, tvořit řady, z nichž by se měla striktně odvozovat skladba, jednotlivá 
věta nebo celé vícevěté dílo. Každý tón celé kompozice, melodicky i harmonic
ky, by měl být v prokazatelném vztahu k této předem.:dané základní řadě. 
Žádný by se nemohl opakovat dřív, dokud se nepředvec#J~!#:~echny ostatní [ .. . ]. 
Už by neexistovala jediná svobodná nota,:~To byd{ipoť~ :!lazval přísnou 
větou . " V závěrečné poznámce romáJ:lu ' : ' 'ť;: . ~i!P.Il ;n~!l:fo:~je čtenáře, že 
kompoúční princip, který vylíčil vt2LkalW~9Ie:$v,é ;'Wmhy, byl inspirován 
dvanáctitónovou, resp. seriální techni~d*Ue~iii~j~ ~# skutečnosti duchovním 
majetkem soudobého skladatele a teo~~tik~!;i\rn~# 'Schonberga". Přestože se 
v hudbě Adriana Leverkiihna ",pbje1!1ljí 'S{;~,*=nbergovské elementy, hlavní 
prota"gonista Mannova romár!,u~, s r~~ým' " skladatelem (který navíc patřil 
k okruhu spisovat(!~ových am~~ick%~l1 !pHtel) společného jen velmi málo, snad 
jen onu kompozťě@,t~birl:iku;;l~stli!e : skutečná atonální hudba je principiálně 
neprogramní, fikti*h.Ca"p~p1oťniterárních prostředků zkonstruovaná hudba 
Adriát1~ Leverkiihn~!~: d~~iak Mannem nadána literárními významy: plní 
funkci dábelského prci~U~~adii' k humanistickému poselství hudby Beethovenovy. 
Přestože Adrianova htidba tedy v románovém kontextu nabývá nových, 
symbolických významů (stává se metaforou pro vyjádření krize evropské 
kultury) a její fiktivní autor ztělesňuje obecné rysy krize evropské mentality, 
cítil se Schonberg románem velmi dotčen a ostře se proti němu ohradil. Příčinu 
neporozumění (a následné roztržky mezi Schonbergem a Mannem, kterou se 
přes spisovatelovo úsilí nepodařilo nikdy zcela urovnat) nelze vidět pouze 
v skladatelově pověstné nekoIT'.promisnosti v uměleckých a duchovních 
otázkách, či jeho nedůvěře vůči skutečným i domnělým odpůrcům, ale - jakkoli 
to ~ůže znÍt paradoxně - v samotném Mannově románu. Úvahy o Adrianově 
hudební technice, inspirované reálným hudebním modelem Genž byl duchovním 
majetkem Schonbergovým), tu mají povahu (kvazi)muzikologické rozpravy 
a hudebního diskursu, které jsou natolik sugestivní a "věrohodné", že románový 
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kontext opouštějí, překračují hranice fiktivního světa románu a vrací se - ted 
už však obtížené literárními významy - zpět do reálného světa, v němž byly 
přijaty nikoli jako součást literární fikce, ale jako hudebně-filozofická interpre
tace a odsouzení skutečné seriální techniky. 

Tento vysoký stupeň diskurzivnosti je ovšem v literatuře spíše výjimečný. 
O hudebních dílech se v literatuře většinou mluví tak, jak jsou přijímána. 
Principiálně jde o jazyk percepce. Vyprávění o hudbě je tak vyprávěním 
o poslouchání hudby, o procesech sluchového vnímání, o tom, co recipovaná 
hudební skladba v posluchači vyvolává, jaké probouzí asociace. Čtenář Prousta 
se téměř nic nedozví o skutečné podobě Vinteuilovy sonáty či septetu, dokonale 
je však obeznámen s tÍm, jak tyto fiktivní skladby (a tu je zcela nepodstatné, že 
Vinteuilova Sonáta je "složena" mj. z předehry k 1. aktu Lohengrina, Ballady 
Faurého, Kouzla Velkého pátku z Wagnerova Parsifala a především houslové 
sonáty A dur Césara Francka) přijímají hlavní postavy, co jim připomínají, s čím 
se jim spojují, jaké mechanismy paměti vyvolávají v život: "Ve Vinteuilově 
hudbě bylo takto právě něco z těch vizí, které jsou nevyslovitelné a na něž 
skoro ani není dovoleno déle popatřit, protože když při usínání ucítíme něžný 
dotyk jejich neskutečného kouzla, v tom okamžiku, kdy nás rozum už opustil, 
uzamykají se zároveň i naše oči, a ještě než člověk měl čas poznat to, co je takto 
nejenom nevyslovitelné, ale i neviditelné, upadne do spánku [ ... ]. A tak 
neexistovalo nic, co by se podobalo ~íc než nějaká krásná Vinteuilova věta té 
zvláštní slasti, kterou jsem ve svém živoťě občas zakoušel, například tenkrát při 
pohledu na martinvillské vížky, při pohledu na stromy podél balbecké silnice, 
nebo prostě i jeri když jsem na počátku tohoto díla pil jistý šálek čaje." Ve 
Vinteuilově hudb~ je Marcelovi dána možnost znovu si zpřítomnit imprese 
svého dětství; v septetu vrcholí osvoboditelská úloha hudby vzhledem k času 
a smrti. 

To, že se v literatuře referuje o hudbě takřka důsledně v jazyku percepce (nad 
výpovědí o vlastním hudebním díle zcela převládá zpráva o tom, jak hudební 
dílo slyší, vnímá určitá postava), souvisí možná nejen s nechutí k technickému, 
odbornému jazyku, ale i s přesvědčením, že hudba se slovnímu popisu, překladu 
do jazyka literatury vzpírá. Vždy jakoby zůstává pocit, že to nejpodstatnější při 
překladu uniká. Když Adrian Leverkiihn popisuje svému příteli čtvrtou větu 
Beethovenova smyčcového kvarteta a moll, opus 132, končí: "Je jen k zlosti -
jestli ty tomu neříkáš potěšitelné -, že existují v hudbě - přinejmenším v téhle 
hudbě - věci, pro něž v jazyce při nejlepší vidi nikde nenajdeš opravdu trefný 
přívlastek, ba ani s žádnou kombinací přívlastků tu nevystačíš. Já se s tÍm v těhle 
dnech něco natrápil - prostě neobjevíš žádné adekvátní označení pro ducha, pro 
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postoj, pro gesto tohohle tématu. Je v něm totiž gesta ažaž. Tragicky smělé? 
Vzdorné, emfatické, elán vyhnaný do vznešenosti? To všechno neobstojí. 
A 'nádherné!', to je pochopitelně trapná kapitulace. Nakonec člověk stejně 
skončí u věcného předpisu, u pojmenování 'allegro appassionato', to je pořád 
ještě to nejlepší." 

I přesto, že se hudba slovnímu popisu "vzpírá", může v literárním díle plnit 
symbolické funkce, mnohdy však už díky své literárnosti, kterou nabývá 
prostřednictvím titulu, programu, resp. textu, který ji doprovází (píseň, opera 
s libretem). V Hrabalově textu Večerníček pro Cassia, napsaném bezprostředně 
po tragické smrti Alexandra ("Sašenky") Dubčeka, symbolickou roli hraje 
II.symfonie Gustava Mahlera, zvaná Auferstehung (Vzkříšení). "Vyšším řízením, 
náhodou, která má smysl", vysílá ji vídeňský rozhlas právě ten den, kdy přinesl 
i zprávu o Dubčekově smrti. Mahlerova symfonie se svým poselstvím o vzkří
šení (v závěrečné větě za základ vokální složky posloužil text Klopstockovy 
básně Die Auferstehung, jenž je v souborném vydání spisů obsažen v oddílu 
Geistliche Lieder: "Vzkříšen budeš, vzkříšen po krátkém spánku") "vstupuje" do 
textu, aby plnila funkci jakéhosi leitmotivu - hudebního doprovodu k literár
ním obrazům, v nichž mrtvý hrdina Sašenka stoupá na "oběžnou dráhu 
křestanských i komunistických nebes" (připomeňme, že text je uvozen 
Kristovým citátem: Pohané víry neznajíce pravdy došli): "Raketou Apollo byl 
vynesen na oběžnou dráhu nebes. Auferstehung Symfonie [ ... J je ze Sašenky už 
za života [ ... J Titan [ ... ]." Ten Titan z Mahlerovy 1. symfonie, moderní hrdina, 
kterého skladatel - podle svých vlastních slov - v první větě II. symfonie nese 
ke hrobu, aby ho ve větě poslední vzkřísil. Hrabalova hra s literárními tituly 
Mahlerových symfonií je sice v novinové verzi věcně chybná (" Vídeňská 
filharmonie pod řízením Claudia Abbada v 12.45 hod. skončila II. symfonii 
Gustava Mahlera, Auferstehung, která se jmenuje i Titan") a v knižním vydání 
zase nedůsledná, nebot "chybu" opravuje pouze v závěrečném P.S. ("Aufer
stehung, · zatímco 1. symfonie se jmenuje Titan"), ale žádoucího efektu bylo 
dosaženo ,i tak: nad Hrabalovou tryznou za jeho "Sašenkou" se klene mohutná 
klenba Mahlerovy symfonie se závěrečným hymnem o vzkříšení: "Umřu, abych 
žil! . Až do těch chvil srdce mé - Bohem napiněné, lidskostmi příliš unavené, 
krátce odpočineš sobě." 

Claude Lévi-Strauss, jeden z filozofů kladoucích hudbu do centra lidské 
kultury, označuje hudbu za most mezi člověkem a nesmrtelností: "Poslech 
hudebního díla vzhledem na jeho vnitřní uspořádání plynoucí čas zastavuje; 
obvijí ho a svinuje jako pokrývku rozvátou větrem. Jen při poslechu hudby 
a jen po tu dobu, co ji posloucháme, se přibližujeme čemusi, co je podobné 
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nesmrtelnosti." Literatura se může pouze snažit takový zážitek zprostředkovat, 
ztvárňovat pomocí slov. Samotní autoři jsou, jak jsme viděli, vůči tomuto 
snažení a jeho výsledkům skeptičtÍ, ale nemohou je vzdát, protože vést zápas 
o . pudbu v literatuře znamená svádět zápas s přirozenými omezeními a ohraniče
ními materiálu. Jakkoli může být tento zápas předem prohraný, zisky z něj jsou 
nemalé. 

Petr Málek 

Užívat symbolických platností, jejichž novost překvapuje, je privilegium básnlků. Pojmenování 
plástev se např-íklad užívá v hovorové řeči nanejvýš jako symbolu pro něco hustě proděravělé· 
ho. Básník však mluví o plástvích rovin a vytýká tím s krásnou působivostí zároveň jejich 
plochoů rovnost i jejich bohatou žírnost. , , 

Vilém Mathesius:Řel a sloh (1942) 
Cit. podle V. M.: Jazyk, kultura a ,slovesnost. Praha 1982, s . 100 

UmenfZkfatky . 

Opět pozdravil, ale nikdo inu neodpovídal. 

"To jsou Turci, " pravil na vysvětlenou, "kten nerozumějí naší řeči. " 
Ale byly to spíš pouhé zbytky. Tam, kde pokrývka byla shrnuta, bědně vyčuhovaly 

jen konwlé údy a strašily rány, které vítězně předstihovaly každou představu. 

výjev ze špitálu; 
J. Durych, Služebníci neužiteční I. Křestanská akademie, Lisle-Řím 1969, s. 122 

Ticho (nikdo neodpovídá). Zbytky, obvykle používané ve spojení se jmény látkovými; 
jenže podívejme se, čeho zbytky. Koho zbytky. 

Bědně. Vyhublé sloveso vyčuhovat. Konwlé: v geometrii zní to slovo navýsost civilně 
(konwlý kužel); málokdo si je spojí se slovesem konwlit - a ještě méně je takových, kteří 
vědí, že konwlit = mrzačit: třeba useknout kus končetiny, právě tak jako špičku kužele. 

A k dovršení hrůzy příslovce vítězně, v jiných kontextech tak vítězné. .. Svrchovaně 

mistrovský efekt. V závěru druhého dějství Rusalky zpívá cizí kněžna: V hlubinu pekla 
ro'ljívenou / pospěšte za svou vyvolenou! A do poslední slabiky řízne orchestr durovým, 
takzvaně veselým akordem, který je strašnější a démoničtější než všechny mollové 
harmonie předtím i potom. Hlubina pekla rozjívená. Triumf zla .. 

-jš-
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významové aktualizace ve Variacích pro temnou strunu 
Ladislava Fukse 

Ve Fuksově románu Variace pro temnou strunu (11966, citujeme podle 31988) 
jsou variace vskutku základním principem výstavby textu, jak ve vyšších 
význanlOvých rovinách, tak i na základní rovině výstavby jazykové: nacházíme 
tu důmyslně využívaná opakování a variování slov, slovních spojení i celých 
vět . Již svým zapojením do těchto procesů se jazykové jednotky výrazně 
zvýznamňují a bezprostředně se podílejí na výstavbě vyšších významových 
vrstev prózy - zejména motivické. Takto usouvztažněné jazykové jednotky 
se nacházejí v textu v bezprostřední blízkosti, ale i ve velkých vzdálenostech; 
v takových případech na sebe obvykle váží množství dalších významových 
prvků, a vytvářejí tak celé svébytné motivické roviny díla. Z rozsáhlé 
problematiky si povšimnemé lexikálních prostředků aktualizace významu. 
Závažnou složku lexikální výstavby románu tvoří nejrůzněji aktualizovaná 
slova a slovní spojení, v několika případech je snad možno hovořit dokonce 
o neologizaci. 

a) Osobitou funkci mají některá výrazně expresivní slovesa, která obvykle 
uvozují hlasitě pronesené promluvy. Jde o slovesa jako zaskučet, vypísknout, 
přednášet apod. Velká expresivita těchto uvozovacích sloves obvykle kon
trastuje s emocionálně nevýraznými promluvami, jež jsou jimi uváděny. Toto 
jejich kontrastní působení je tak prostředkem k vytváření napětí, ovzduší 
tajemna, či naopak zdůrazňuje ironický odstup vypravěče (např. Růženka si 
chytila kýtku na svém novém klobouku a vypískla: "Bože, tahle bílá kopretina," 
a pan učitel se usmál a řekl: "Tak se mi zdá, že se změní počasí. .. " - s. 31-32). 

b) Expresivní zabarvení mají i jiná použitá slova. Některá navozují jakýsi 
přízračný charakter běžných úkonů - jde např. o slova chňapl, schlamstl, 
vycenil (např . Muž v šeru křesla schlamstl kořalku, upřel zarudl)í zrak na rádio 
a vycenil zuby - s. 12), či jakousi ironickou obřadnost - např. slovo odebéře se 
v souvislosti ~ Růženkou. Jiná patří do osobité jazykové zásoby jednotlivých 
postav - např. slovo rochala je však použito nejen v Růženčiných promluvách, 
kde je asi jeho původ, ale i v promluvě vypravěče a otce. Jiné příklady 

takových slov: pntelka, pračka - pro pranici, bohačka apod. 

c) Některá slovní spojení získávají přízračný charakter díky tomu, že je v nich 
obsažen rys, jenž je v daném kontextu zcela obecně uznávaný, či vyplývá 
přímo z obsahu daného pojmu, takže jeho uvedení je výrazně překvapivé . Jde 
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např . o několikrát opakované spojení čtyřnohý pes či pozemní zvíře apod. Jindy 
se v takových spojeních objevují obvykle nespojované pojmy - např. roj myší. 

d) Významová nebo zvuková podoba slov je zdrojem nejrůznějších jazykových 
hříček. Jde například o "zbytečné" opakování slov se stejným významem 
nebo zvukově podobných - např. vzácná vzácnost (s. 124), křepce jako křepelka 
(s. 278), nebo o využívání mnohovýznamovosti slov (např . Pak ke mně 
přistoupil Buka a řekl, jestli bych po přestávce nehrál za Bernarda na levém křídle, . 
protože dovedu dobře kopat levou nohou. »Ty dobře kopeš levačkou, " řekl mi, 
"nejsi trochu levičák?" - s. 249). Jindy se prolíná několik významových 
kontextů v souvislosti s významem slova, jež je užito jako příjmení - např. 
Sysel, Buka. 

e) Jedna z postav románu - hrůzný zeměpisář - je vlastními jazykovými 
hříčkami plně charakterizován: "znovu a znovu se usvědčuje svými podivín
skými řečmi jako fašista a rasista" (Zdeněk Kožmín, Umění stylu. Praha 1967, 
s. 29) . Své žáky zeměpisář týrá neustálou nespokojeností s jazykovou 
výstižností jejich odpovědí, "nesprávnost" pak dokazuje právě obludnými 
jazykovými hříčkami, jež zcela mění význam původního sdělení - např. A on 
se skutečně zeptal, sotva se zapsal do třídní knihy. Co jsme měli minulou hodinu. 
A opět ryvolal Císaře, přestože měl sehnutou hlavu. A tu na podiv všem Císař 
vstal a řekl, že jsme "minulou hodinu neměli školu". Zatajili jsme dech, cítili jsme, 
že tentokrát našel Císař správnou odpověď za nás všechny, a mně se v té chvíli 
strašně ulevilo. Ale vn se opět zamračil a řekl, že škola není naše, nýbrž státní, 
a Císař je drzý. Sotvaže zemře prezident, Císař si už osobuje panovnická práva. 
A do notesu si zapsal: "Císař myslí na trůn," a dal Císaři pětku - (s. 98). Skrze 
tyto zeměpisářovy eskamotáže se také dozvídáme většinu údajů o politické 
situaci v předvečer války, jimž se jinak vypravěč úzkostlivě vyhýbá. 

f) Hlásková podobnost některých slov či jejich eufonická souvislost je také 
bohatě využívaným postupem. Někdy jde jen o jedno místo v textu, jindy jsou 
slova takto spjatá rozmístěna v celém textu a několikrát se opakují - . stávají 
se tak důležitou součástí motivické výstavby. Příkladem prvního jevu může 
být například tako skupina slov: pán, paní, pikolík (str. 13). V druhém případě 
jde vždy o navození významové souvislosti mezi danými výrazy, přičemž je 
budto 1) důležitost usouvstažněných výrazů shodná - vytváří se tedy skupina 
významových jednotek téhož řádu, jež jsou mnohostranně spjaty intenzivními 
sémantickými spoji (nejjednodušším příkladem je významem "paralelního 
světa" svázaná skupina Michal - medvěd Míša - tanečnice z Míšně), nebo 
2) jeden výraz jen poukazuje k druhému - s obecnějším významem, či na sebe 
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b V'VI I , . II b' ' ( \I O v, "" tento o eCne}SI vyznam v semantlce textu pre Ira napr. ruzova mas.e ;:-
Růženka, sekl zrakem - sekera). 

g) V textu se objevuje řada přirovnání, některá ve své ustálené 'podobě, jiná 
však v podobě výrazně aktualizované. Nejpozoruhodnější je ovšém užití 
přirovnání zcela originálních: 
1) V přirovnání je užito zdrobněliny - např. těšil se jak jelínek (s. 125), telefon 
byl hluchý jak pařízek (s. 158); zde je navíc přirovnání použito pro objekt, 
vzhledem k němuž je už přirovnávaný výraz v obrazném poměru - jde tu 

vlastně o metonymické užití původního, tradičního přirovnání. 

2) Přirovnání je založeno na významově paradoxním spojení slov, jeho užití ' 
působí přízračně či dokonce absurdně - např. vypa.#4~ jako motýl nebo koza 
(s. 12-13), já jsem dřímal jako na žhavém uhlí (s. 3j~. ·: :j~L . , : 

3) Přirovnání je variováno, mění se jeho význam ,.J :*-~piH~~Vrjádření rychlosti 
k vyjádření tvaru, přičemž ovšem jeh.9 jazyWiiv.~ st~l~~~;~~'ní novému použití 
náležitě přizpůsobena - přirovnánCpQdruIié p.ůso~Uako lehce ironické -
např. vypadají jako houby po d,~~!i (dhY:~::~r~stLi :1#.~);ouby po dešti) - s. 234. 

4) Přirovnání je jen první fáz{p}~:~Menfhložitějšího básnického obrazy -
metafory či symbolu - jenž se q~:~aČ~~ :~ osamostatňuje - např. Pouliční 
lampy sklopily své skleněné ~r.'ii,yy ~:P1?a::jáko oběšenci v stepi, po jazycích jim 
začaly chrčet proudy ka~~ ~h~'t4i .~~iij (s. 13). Ve dvacáté třetÍ kapitole je 
původní přiroy~ání '1f:~fj~:f.ed';J.h4hké a zkalené jako oči nějakého záhadného 
starce dále boh~tě roiV.~p.ci: ~ :~ho: variace se stávají leitmotivem celé kapitoly. 

h) Už v předchQ'iíb od~ 'j~~e se dostali k obrazným básnickým prostřed
kům. Obeqlě l~~~:~bn~aťg~at, že přirovnání či obrazná pojmenování nejsou 
v próze p9:ůŽha ·:~~9.~'čelně, jen v jednotlivých případech . Obvykle se např. 
jednou p6t.#~~::~~t~fora či přirovnání stává - díky svým dalším variacím 
objevivším ~.eV:::podobných kontextech - symbolem nějaké významové 
dominanty te~i:u. Význam těchto symbolů pak získávají i znovu se vyskytu
jící prvky obrazného vyjádření či jejich variace, nebo dokonce jen významové 
jednotky, jež jsou s těmito prvky v nějakém významovém vztahu. Jde např : 
výrazně o přirovnání: být zticha jako ovečka a související sedět jako beran -
ovce, beránek a další variace v textu pak přímo symbolizují významovou 
rovinu slabosti, ohroženosti, vydanosti na pospas zlu apod. Také variace 
jednoho metaforického výrazu se mohou stát obrazným pojmenováním vývoje 
jisté situace - např . variovaný obraz růže , jež je v celém románu spojena 
s motivem zla, je ekvivalentem vypravěčova pocitu rozvoje zla Ýe dvacáté 
první kapitole. Uvedeme zde postupný vývoj tohoto obrazu v celé kapitole 
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(třetí a čtvrtý výskyt není primárně obrazný): Tak se zlo za dopoledne rozvilo 
nevinně a tiše v růžové poupě a má horečka stoupla (s. 246); Zlo nenápadně a tiše 
osnovalo svou síl a nevinná poupata se rozvíjela v růže ... (s. 249); Doubek je 
kejklíř ... z kytice čněla ta nejkrásnější, nádherně rozvitá růže (s. 253); Ale o jeden 
zlomek vteřiny dřív, než jsem se na něho mohl podívat trochu klidněji, sklenulo 
se v jídelně nesmírné ticho, v němž jako by pohasínal rozsvícený lustr nad stolem, 
a ještě dřív, než se to stalo, ba ještě o zlomek předtím, než Růženka vyřkla, že je 
odtroubeno, a matka vyřkla, že je po mobilizaci, válce, a host řekl: "bez výstřelu, 
milosrdně, bez kapky krve", zjevila se mi žhavá červená rozkvetlá růže (s. 255). 
V některých případech není snadné rozhodnout, zda je jazykový výraz míněn 
vypravěčem primárně jako přímý, či jako přenesený. Přenesený metaforický 
význam ale v textu získávají tyto obrazy bez ohledu na vypravěčovy původní 
motivace (např. pak se přede mnou objevil koberec utkaný z barevných květin, 
z něhož vanula vůně voskových růží, přeběhl jsem kolem, jako by to tam bylo 
posypáno žhavým uhlím, nade mnou a vedle mne se objevily nové stromy, keře 
a jakási postranní cesta do hlubiny - s. 101). Nacházíme i expresivní či 

patetizující obrazná vyjádření typu zšeřelý stín ve mně (s. 96), sklenulo se 
nesmírné ticho (např. s. 255), či oxymoricky zabarvené rozlehlo se strašlivé ticho 
(s. 219) ap. Slova ticho, šero či klid bývají spojována s básnickými přívlastky
v každém z užití je však skupina těchto přívlastků nově variována: těžké, 

mrtvé, prázdné ticho; mírně černé šero; velké mrtvé šero; tiché, chladné, šedobílé 
šero. 

Alespoň krátkou zmínku věnujme na závěr dvěma lexikálním jevům, jejichž 
důležitost pro smysl textu je nesporná. Zaprvé jde o obousměrné přecházení 
slov mezi promluvami vypravěče a zobrazených postav. Nejvýraznější je 
z tohoto hlediska přítomnost prvků publicistického slqhu v promluvách 
vypravěče, který je jinak proti takovému z;lcházení s jazykem imunni. - Užití 
cizojazyčných prvků v textu je pak tématem k samostatné studii, připomeňme 
jen to, že i klíčové slovo-motiv seelenlos je německé a vypravěčovo postupné 
"překládání" tohoto výrazu do češtiny (i do vlastního vědomQ je jedním 
z nejdůležitějších prvků kompozice celého románu. Emotivně působivé je 
významové rozlišení dvou "verzí" německého jazyka ve vědomí vypravěče: 
němčina "rakouská", babiččin "vídeňský dialekt" je vnímána spíše kladně, užití 
druhé - "německé" němčiny, němčiny fašistického státu - má jednoznačně 
negativní konotace. 
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Jestliže shrneme všechny dosud uváděné způsoby i konkrétní příklady vý
znamové aktualizace na úrovni lexikální výstavby románu, můžeme u nich 
konstatovat velmi nápadné společné rysy. Ve své rozmanitosti přispívají 

k vytváření fantazijního světa naplněného přízračností a tajemstvím, jenž se 
však nikdy zcela neodpoutá od reálné skutečnosti: jednotlivé výrazy význa
mově oscilují mezi oběma póly. Právě toto neohraničené prolínání reality 
a fantazie, dané téměř absolutní subjektivizací výpovědi, se zdá být - spolu 
s principem variačním - základním rysem utváření významu v románu 
Variace pro temnou strunu. 

Michal Hrričíř 

•• 1 

vývoj literatury v posledních letech, která přinesla řadu významných děl, ukazuje, že poměrně 
složité diferenciace jazykových útvarů, jíž se vyznačuje náš jazyk, může umělecká tvorba 
využívat velmi rozmanitě a že ani občasné hromadnější výkyvy na tu nebo onu stranu 
podstatně neovlivňují základní tendenci, jíž je v nejlepších dílech citlivé a různotvárné 
využívání Živých podob dnešní češtiny, mezi které patří jak čeština spisovná (vnitřně 
bohatě diferencovaná, zvl. stylově), čeština obecná a na části území i útvary nářeční, tak 
i přechodné formy, představující kombinace uvedených útvarů základních (jejich popis patří 

mezi důležité aktuální úkoly bohemistiky). Specifičnost umělecké literatury po této stránce se 
projevuje v tom, že žádný z jazykových útvarů, které jsou umělci slova uk dispozici", nepřejímá 
pasivně, nýbrž že jej aktivně přetváří (stylizuje) v souladu se základním tvarotvorným 
i významotvorným principem výstavby díla. 

Karel Hausenblas: Čeština v dílech slovesného umění 
In: Kultura českého jazyka. Liberec 1969, s. 97-98 
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Zapadaj{c{ slunce a hrobové ticho 

V tomto čísle ČDS se hodně píše o dílech tzv. vysoké literatury. Na co 
naproti tomu narazíme v literatuře triviální? 

Zapadající slunce zbarvilo cimbuří hradu krvavou červení. Tak rudě zářily 
hradby naposledy před dvěma sty léty, tehdy to byla předzvěst blížícího se neštěstí. 

Pan Withers spal ve vyřezávaném loži s nebesy, které snad ještě pamatovalo 
onen krvavý zločin. Péra postele vzdychala a vrzala při každém pohybu ..:... a pan 
Withers sebou tu noc házel opravdu vydatně. Trápily ho zlé sny. Probral se 
s výkřikem, který jako by zlomil obruč, jež mu svírala prsa. 

Pan Withers zaklel jako dlaždič, zvedl se ze skřípající postele a zamířil 
k vyřezávané dubové truhle, na níž stál jeho kufr. Vyňal z něj pistoli ráže 45. 

Pan Withers tlumeně zaklel a pak odpověděl: 
"A no, Davide. Zůstaň ve svém pokoji, než rozsvítím. Mám dojem, že se tady 

honí duchové, čert aby je sprall" 

Butler Henry podával snídani. Ačkoliv byli hladoví a snídaně chutná, jedli jfri 
málo. Noční události jako by lpěly na všem a na každém, ačkoli je plně prožila 
jen hlava rodiny. fen Marek, nejstarší syn, se cpal jako nedovřený. 

"Neseženeš nikoho, « řekla Daisy, jejíž zlatorudé vlasy zářily v denním světle. 
Byla až hříšně krásná. 

Výkřik se už znovu neozval a opět panovalo ono nepřirozené hrobové ticho. 
"Ďáblovi spratci, « řekl sám pro sebe a jeho hlas zněl jinak než jindy. 

Nejnebezpečněji vypadaly špičáky, poněvadž byly celé od krve. Přízrak se sklonil 
a položil ženu na zem, aniž by spustil oči z pana Witherse. Když se narovnal, 
pravil s příšerným úsměvem a dutým hlasem, jako by mluvil z hrobky: "Po ránu 
potřebuji čerstvou krev, lidský červe!" 

Gordon Walby: Pil krev svých obětí. Praha, Ivo Železný 1992 
-pm-
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Hrajeme si: 
Jak je to dál aneb pOkus s prediktabi/itou 

Při četbě nebo poslechu se nám text otevírá postupně; každý okamžik 
přitom skýtá řadu možností jeho dalšího rozvoje, z nichž jen jedna se 
naplňuje. Prediktabilita, tedy míra předvídatelnosti pokračování textu, je jistě 
značně různá podle funkčního stylu a žánru (např. administrativní písemnosti 
mají většinou značně ustálené pořadí složek) a zřetelně se proměňuje také 
s průběhem textu. 

Budeme-li prediktabilitu zkoušet na příkladu začátků uměleckých textů, 
máme co dělat s úkolem dosti nesnadným. Nejde ale o to, uvést přesně, jak 
autor postupoval. Cílem je spíše zamyšlení nad tím, jak by se text mohl 
rozvíjet, a porovnání vlastní představy s autorskou realizací. 

Pokuste se tedy doplnit k úvodním větám různých českých próz další větu, 
která by na citovaný fragment mohla navázat. Dodatkovým úkolem pak je 
uhádnutí autora, příp. názvu textu, nebo alespoň doby, kdy próza vznikla. 

1. Tichá krajino! jak často vábila mne samota tvá v stíny své, aby pobouřenému 
srdci poklid se navrá.!il! 
2. Chci psát událost smutnou, ale hledi mně do ní co veselá iniciálka obličej páně 
Vojtíškův. 

3. Bylo to v druhém poschodí velkého, palácovitého domu v ulici Giulia, založené 
samým Bramantem na rozkaz papeže Julia II., jehož jméno posud nese, bylo to 
v tom starém domě , nedaleko paláce Falconieri, navečer, že ve vlastním svém 
pokoji paní Giovannína Bassi rouhavá ta slova slyšet musila, která ji sice 
nerozčilovala, avšak podivením plnila. 

4. "Pozor, ~' zavolal Lhota na neznámého rybáře, "bere!" 
5. Blázniviny se rozsévají nazdařbůh. 
6. Na samém okraji města, uprostřed nahnilých chatrčí s rozčepýřenými 
střj!Chami, stál obecní chudobinec. 
7. Jsou tomu necelé tři měsíce, co mne došla zpráva o úmrtí Cyrila Hajna. 
8. "Pane, dejte mi cigaretu," řekl ten člověk, a účetní Mikulášek o krok couvl. 
9. ' Sofie Syslová jde v přízemí kolem výtahu, přes rameno nese koberec 

s rpeandrovým vzorem na okraji. 
10. Slunko bylo u samého západu, ale svatojánští broučci ještě nevstávali. 

Řešení najdete na s. 283n. 
-pm-
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potíže s překladem: 
První věta Olivera TWista 

Každý sS! občas ptáme: jaké rozdíly vznikají mezi originálem a překladem? Pro 
odpověd nemusíme chodit daleko, vždy! povaha překladů je často vidět i na 
malém kousku textu - třeba hned v první větě. Nebude to náhoda, když si 
vybereme právě větu počáteční - odpadne nám starost se zkreslením kvůli 
vytržení z kontextu a navíc vak se všeobecně souch') je začátek knihy 
předznamenáním celého díla. Zaměřme se tedy například na první větu 
románu Oliver Twist od Charlese Dickense: 

Among other public buildings in a certain town which Jor many reasons it 
will be prudent to refrain Jrom mentioning, and to which I will assign no 
fictitious name, it boasts oj one which is common to most towns, great or 
smalt, to wit, a workhouse; and in this workhouse was bom, on a day and 
date which I need not take upon myself to repeat, inasmuch as it can be oj no 
possible consequence to the reader, in this stage oj the business at all events, 
the item oj mortality whose name is prefixed to the head oj this chapter. 

Souvětí je to úctyhodných rozměrů a čekali bychom, že podobně tomu bude 
i u našich překladů . A přece - jeden slovenský překlad upravený pro mládež 
zní takto: V chudobinci istého anglického mesta narodil sa chlapec. Pokud 
bychom stáli jen o nejzákladnější jádro originální věty, stačilo by to, je to 
stručné a jasné. Jenže nabízí se otázka: co tu vlastně ještě zbylo z Dickense?! 
Má být úprava pro mládež jen vyprávěním obsahu knihy? 

Mohli bychom sledovat, jak se autorův začátek románu snaží zkracovat i jiní 
překladatelé. A ptali bychom se, nakolik je Dickensova "rozvláčnost" známkou 
jeho osobitého stylu, či zda všechny jeho odbočky něco důležitého sdělují. 
Nebo jestli snad v jeho době takovým způsobem začínala všechna literární díla. 
Není ale naším cílem řešit zde rozpor mezi překladatelovým úsilím o tvorbu 
přítomného, moderního textu a jeho současnou snahou o přiblížení atmosféry 
devatenáctého století či Dickensova slohu. 

Zajímavé problémy totiž nalezneme i v "nižší" rovině, v překládání jednot
livých slov. Zvolím jeden nepříliš výrazný, ale zato typický příklad - slovo 
workhouse. To spojuje v angličtině dva významy, pro které v češtině používá
me samostatné výrazy. Workhouse je dům zřízený obcí pro opatření ubytování 
nezaměstnaným chudým čili chudobinec, jsou v něm ale navíc tělesně schopní 
lidé odsouzení k práci, a tedy je to i donucovací pracovna (zastarale robotárna) . 
Tento druhý význam zřejmě nebude v příběhu směrodatný, a tak čtyři 
překladatelé logicky zvolili slovo "chudobinec". Vyskytl se ale i takový 
překladatel, kterému přišlo zatěžko ochudit nás o jeden z významů a nazval 
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workhouse "chudobincem a pracovnou". Tato snaha ovšem ostře kontrastuje 
s tÍm, že tentýž překladatel velkoryse vyškrtl celou jednu třetinu úvodní věty. 
Extrémně postupoval také náš nejstarší překlad, který z neznámého důvodu 
preferoval do příběhu nezapadající variantu "robotárna" . Ale i překlad 
nejnovější si vedl podivným způsobem. Workhouse převedl jako "chudobinec 
čili špitál". Špitál je sice archaický název pro chudobinec, avšak dnes jej už 
všichni chápeme jen jako nespisovné synonymum slova nemocnice. Význam 
se tedy posouvá jinam, než kde je originál, a tak je tato volba zbytečně 
zavádějící. 

Jen jsme lehce načrtli otázky, které se mohou u překladu objevit, a jak je 
vidět, nebyl na to potřeba žádný rozsáhlý text. Naopak, i na malém prostoru 
se dá najít překvapivé množství problémů a i zdánlivě triviální překládání 
známých slov se může změnit v zapeklitý oříšek. 

Miroslav Svoboda 

Kdy se objeví překladatel? 

Nakladatelství Svoboda nám umožnilo přečíst si v češtině neobyčejnou, 
krásn<;m a moudrou pr6zu Člověk se objevuje v holocénu (praha 1996), jedno 
z posledních děl švýcarského spisovatele Maxe Frische. Při četbě to však někdy 
nepříjemně zaskřípe, protože pod českými . slovy náhle pro svítá německý 
originál, překlad vystupuje ne jako překlad, ale jako mechanické převedení: 

Burácivý hrom neboli hrom-rachot (..) vyvolá7;Já představu rolujících sudů (s. 9) 
- německé sloveso rollen má význam 'kutálet se, valit se'; milovníci rockové 
hudby si vzpomenou na obdobnou situací v angličtině, na Rolling Stones čili 
valící se kameny. 

Pak člověk odklidí šálky, vděčný za krátkou návštěvu, pan Geiser přibližně 
pochopit, co jsou to protuberance (s. 19) - výraz člověk se do překladu jistě 
dostal jako ekvivalent německého všeobecného podmětu man, pochopíme ale 
zcela jednoznačně, že pojmenování člověk a pan Geisér označují tutéž postavu? 

Naštěstí toho není v mrazničce (..) moc: tři řízky, mleté maso na plněn~ jedna 
kotleta (..) (s. 24) - německý výraz die Fullung, který nepochybně stojí 
v originále, sice může mÍt význam 'plnění', zde však půjde o jiný z jeho 
významů, o 'nádivku'. . 

Jistě je možno mávnout rukou a prohlásit; že jde o nepodstatné detaily. Ale 
v uměleckém textu je každý detail podstatný. 

-pm-
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Co jsme se dozvěděli 
o filmech promítaných na festivalu .Praha 1996" 

aneb Jak překládat z angličtiny 
Herecký a režisérský veterán Alessandro Benvenuti hraje lva, jednostranného 
génia, který bojuje proti své osamělosti řešením křížovek. Později se setká se 
sociální pracovnicí Sarou (Francesca Neri) a lámání si hlavy s odpovědí na 
dvacetčtyrce vodorovně pro něj najednou ztratí přitažlivost. Sara vezme lva)od 
křídlo a pozve ho na víkend ke svým rodičům. 

Stalo se to během protiíránské kampaně, kdy se poručík Colonel 4
) Oliver North, 

vlastenec, šarlatán a občas obchodník se zbraněmi, nesmazatelně zapsal do 
povědomí americké veřejnosti. 

Třináctiletý génius Lex je zmítán mezi Bobbyho nebezpečnou podobou existence 
a Alanovými tvůrčími ambicemi. 

Nezletilý vrah Marc, kterého Stefanie potkává, je metaforou, stejně jako další 
postavy a události, které jsou reflexí Stefaniina nitra. 

Studoval architekturu na univerzitě v Naples. 5) 

Z katalogu festivalu a z bulletinu Moving Pictures vybral -pro-

Řešení ke s. 280: 1. Jak často vrátilo ticho tvé, rozhostivši se v duši mojí, zrakům 
mým ztracený mír!? (Karel Hynek Mácha, Cikáni, 1835) - 2. Obličej tak zdravě 
svítivý a do červena lesklý jako nedělrú pečínka, politá čerstvým máslem. (Jan Neruda, 
Povídky malostranské, 1878 - povídka Přivedla žebráka na mizinu) - 3. "Vychva
lujte si Řím, jak chcete," řekl ten mladý přibledlý, tmavovlasý krásný muž s plavými 
krury , který sedě na hlubokém kanapi, unaveně tak dalece do polštářů klesal, jak to 
slušnost dovolovala, "vychvalujte si Řím, jak chcete," řekl, "- mě zklamal." (Julius 
Zeyer, Jan Maria Plojhar, 1891) - 4. "Ach, děkuji vám," odpovídal oslovený 
přívětivě, "nechcete si ji vytáhnout?" (Karel Čapek, Boží muka, 1917 - povídka 
Odrazy) - 5. Popřejte této příhodě místa v kraji mladoboleslavském, za času 

nepokojů, kdy král usilovalo bezpečnost silnic, maje ukrutné potíže se šlechtici, kteří 
si vedli doslova zlodějsky, a co je horší, kteří prolévali krev málem se chechtajíce. 
(Vladislav Vančura , Markéta Lazarová, 1931) - 6. Byl vystavěn z odkazu místruno 
dobrodince, který obezřele rozmnožoval své statky a cítě, že se blíží konec života, 
chtěl si dobrým skutkem podmaniti Boha. (Karel Poláček, Okresní město, 1936) -

4) Anglicky lieutenant-colonel, tj . "podplukovník"; vzpomínáte si na cimrmanovského 
plukovníka Colonela? 

5) tj . v italské Neapoli 
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7. Docela stručná a chladná zpráva, jaké docházívají v takových případech a za 
podobných okolností: "Oznamujeme Vám, že zemřel včera o půl deváté večer na zápal 
plic." (Jaroslav Havlíček, Neviditelný, 1937) - 8. Tohle je totiž 'uznaný válečný 
pokřik nočních dam nebo podnikavců, kteří nás praští dlažební ' kostkou zabalenou 
v kapesníku a seberou nám hodinky. (Karel Michal, Bubáci pro všední den, 1962-
povídka Silná osobnost) - 9. A jak se Sofie Syslová přibližuje k proskleným dveřím 
na dvůr, uslyší najednou zvláštní svištivý zvuk. (Daniela Hodrová, Kukly, 1991)-
10. Vstanou až později, až se udělá tma, ale snídat nebudou. (Jan Křesadlo , Zámecký 
pán aneb Antikuro, 1992) 

-pm-

soundtracky, bookletv, gamebooky 

Tentokrát nebudeme uvažovat o tom, zda jsou anglicis,, 
potřebné, zda kazí náš krásný jazyk atd. Když už jednou v,ýP~jFIt o 
v českých textech jsou, objevuje se tu další potÍž. oof"ť~.oii{i/b 

Jestliže tyto výrazy ohýbáme, jak to důrazně yy~~j~;;č"e;ká morfologie, 
dochází k tomu, že se na anglicky psaná sl~Y~o"W\WUjí české koncovky, 
a výsledkem je nejednou zvláštní, dvojjazyčPYhlhýhrid. Jako činitel s výrazně 
defonnačním účinkem pak navíc, figur'4je~ ~ské střídání souhlásek před 
koncovkami: '0.'\' " 

Soundtrack je navíc vybaven~f4sirJ~·;o;bookl;~em. 
Ně,kolik úvah o gam..~bo9c{fh,;!;J if} ....•. 

Jestliže někdo p.-aJ~~,, # adglickýini výrazy zachází jako s "cizím tělesem", 
narážíine pak o~~ "ii~ti\! která působí negramaticky - a může n~m i uějakou 
chvíli trya~l~rt:~,ž'~p6éhopíme, o co vlastně jde: 

-,"·tl;: 'N& ·'·'·ii·~· 

!:1~~i"?4rq~rti prázdninová společnost hledá promotion manager. 
':.':i . 'i-i!" . ! "" i!;!,) 

X~~ ';~ešit tento těžko řešitelný problém? Co si o tom myslí naši čtenáři? 
* ~ 

Recenze (1): 

čteme je správně? 

Slovníček VýSlovnosti cizích jmen. Albatros, Praha 21996 

Př) příležitosti druhého vydání chceme poděkovat čtenářům za jejich zájem i ohlasy. 
Netušili tehdy (v době 1. vydání 1981), že kniha málem skončila ve stoupě 
a nemohla se - vzdor tomu, že byla ihned rozebrána - znovu vydat. K tomu 
dochází tedy až po více než 15 letech a bohužel už po smrti jednoho z autorů -
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profesora Milana Romportla. Vedle této smutné zprávy však máme pro čtenáře 
i příjemnější. Knížka je díky pochopení nakladatelství Albatros doplněna o mnoho 
dalších osobností a mezi jinými i o názvy hudebních skupin, jejichž zařazení dříve 
nebylo mozné. I když dnes obsahuje na 3200 hesel, nebylo samozřejmě možné 
zařadit všechny. 

Citovali jsme ze závěru mluvné před
mluvy Marie Honzákové a Františka 
Honzáka (s. 26) ke knížečce sympaticky 
kapesního formátu AS, ale přitom vyso
ké grafické i typografické úrovně, na 
jakou jsme za poslední léta nepéčí rych
lokvašených nakládate1ů málem zapo
mněli. - Předmluvu by si měl přečíst 
každý, kdo chce nahlédnout do proble
matiky návodných výslovnostních pře
pisů (srov. také minulé číslo, s. 203), 
a také každý, kdo chce posoudit sám 
slovníček; i my z ní budeme číst. 

Nejprve aspoň některé z lexikografic
kých oříšků, o jaké při sestavování 
podobné příručky není nouze. Jak seg
mentovat starší jména čili Leonardo da 
Vinci pod Leonardo, pod da Vinci, nebo 
pod Vinci? Uvádět pouhý odkaz u pseu

~~l 
--------~--------

donymu (Mark Twain viz Samuel Langhorne Clemens), anebo naopak? Jaký 
návod podat v případě polského Žida, který se proslavil v Americe (lingvistům 
dobře známý Noam Chomsky), přičemž i tam se jeho jméno vyslovuje jednak 
podle angličtiny britské, jednak podle americké, jednak "původním" způsobem? 
Co dělat, když sedm příruček uvádí sedm podob jména dobyvatele Cortése? Co 
s jmény rozšířenými ve více národních podobách čili Maga1haes, Magallanes 
nebo Magellan? Co dělat s více nositeli téhož jména? 

Všimněte si, kolikrát a v jakých podobách výslovnosti se může vyskytovat jméno 
Castro. Vy zřejmě znáte z tisku či televize kubánského diktátora Fidela Castsa 
Ruze. Jeho jméno se česky vyslovuje na základě španělštiny [fidel kastro ruzj. Zil 
však portugalský spisovatel Fereira de Castro, jehož jméno musíme z portugalštiny 
převést jako [ferejra dy kaštruj. Kdyby se v našem slovníčku vyskytl další Castro 
z Brazílie, museli bychom jeho jméno v češtině vyslovovat [kastruj. Snad z tohoto 
příkladu pochopíte, proč je i ve výslovnostním slovníku nutné uvádět další údaje, 
nemá-li dojít k záměně osob. s. 12n. 
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o samotných nabízených výslovnostech se chystám k dost důsažnému 
zamyšltnÍ. Abych pro ně připravil p4du, budu opět citovat: 

V každém jazyce je jiný způsob, jak se třeba stejně napsané jméno čte. Často je 
odlišná i výslovnost jednotlivých hlásek. Budeme-li mluvit oním cizím jazykem, 
budeme se samozřejmě snažit, abychom i vlastní jméno vyslovovali podle zásad 
výslovnosti tohoto jazyka. 

Zcela jinak tomu však je, jestliže budeme cizí jméno vyslovovat v české větě. Tam 
by výslovnost se zachováním původních hlásek působila strojeně, někdy až směšně. 
Proto v takovém případě nahrazujeme hlásky původm'ho jazyka hláskami českými, 
a to takovými, které jsou půvo.dním nejbližší. Nebudeme zachovávat ani místo 
přízvuku v původním jazyce, aie umístíme ho na první slabiku, jak je tó!iof?uýklé 
v O~~štině. To se týká např. mnoha jmen ruských. Třeba jméno sovětského -sJ#k9vatele 
Polevého nepřizvukujeme na slabice poslední, ve jménu chemika Me.Il~lej~\{~ nebo 
hudebního skladatele a současně éhemika Borodina neklademe pří'iv,,,ek: na:}##.b,iky 
·le· a ·ro·, ale vždy tu v . české výslovnosti bude přízvuk na prť'#(!/abidiU;tpójf:dbně 
budeme přesouvat na počátek slova přízvuk ~Ie jménech fi/tnci/4i$,kýc.~. t#,poslední 
slabiky), polských nebo italských (většinou ze slabikyj1&.dpd.i!~nt);~ v/'{;šéch dalších 
případech, kdy je přízvuk na jinénež na počá,~{ sf4l#.ce."'!!\ . . / 

Nedejte se mýlit tím, když třeba v.94.~é }jfk.t~íffi.Q,/ o· ft~ncouzské literatuře 
zaslechnete, že přednášející vysloví jnWiiffr.aifr.cou#k.éhó':spisovatele s přízvukem na 
poslední slabice, že tu'Pffoloví nffs'ťii!l!Zebd.!i.4bkroiihlené slabiky (I; samohlásky) [oj 
a fuj, tedy hlásky, které'?eftina/'b.erri4if:V t~/d.J1Jém případě je možné tuto výslovnost 
v českémp!ojevu připuii.ii!; vtii#e jfiide vsak budeme jednoznačně . dávat přednost 
výslovnoiifs hiásJtiiW tťiliýrriii!!4,}hakové výslovnosti vás chce vést náš slovní· 

ček. /" Efj; <!7!!Ui;,:; <Uj " . . s. 15n. 
Nevírú;,J.~:,yám, ak diM ve věcech jazykové kultury nahánějí požadavky typu 
'P#*-/f:y, ď1Jf.i(4ijinde:-ji/dnoznačně hll;Sí kůži. Z mnoha možných komunikačních 

::5J~tC~; v nicfi~ je nále,žitá výslovnost důležitá pro porozumění i pro společen
skqii::;p~~,stiž, ď#edestřu aspoň osm: mluví laik k odborníkovi a nerad by se 
dekl,#oval; ::-m'luvíte (česky, pro~ to vylučovat) s představitelem jinojazyčné 
kultury; provádíte národnostně smíšenou výpravu; uvádíte koncert nebo 
vernisáž a nevíte, kdo všechno je přítomen; chcete si ve vídeňském obchodě 
koupit Debussyho; konverzujete ve vyšší společnosti, kde jsou elementární 
znalosti jazyků samozřejmOStÍ; přednášíte v Kruhu přátel českého jazyka, kam 
chodí i přátelé jiných jazyků; mluví češtin~ř-občankář ve třídě s výukou 
angličtíiíy (francouzstiny, španělštiny .. ) A ted každý ten případ važte: je na 
úrovní odborné oborové přednášky, kde jinojazyčné jevy (přehlásky, nosovky, 
inrerdentály, přízvuk) platí za dovolené - anebo si budeme trvat na své 
pohodlné a tolik vlastenecké prostopravdě všude jinde jednoznačně i s rizikem, 
že nepochodíme? Třeba v té Vídni: na dgbisi tamní prodavači neslyší; dorozumí
vání usnadníte, vyslovíte-li zrovna jako v Paříži debusl. Rovněž v Moskvě by 
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neškodilo vědět (anebo moci si nalistovat!), že na rozdíl od české výslovnosti 
bQrodin zní ta původní ruská barQdin. Potíže můžete mít dokonce i v Praze.' 
Začátkem 70. let vydávala ETERNA souborně symfonie Antona Brucknera. 
Chtěl jsem si koupit Druhou a poprosil jsem prodavačku kulturního střediska 
NDR (Němka, ale česky uměla) o toho bruknera - s naprosto českým, 
nešizeným e. Nerozuměla. Musel jsem ukázat. Aha, bruknr, usmála se, a pak už 
to šlO. Jaké barbarství slyší anglický mluvčí, angličtinář i laik angličtiny znalý 
ve výslovnosti interdentál typu Thackeray [sekeri / tekeri} (Honzákovi uvádějí to 
prvnQ, o tom srovnej v minulém čísle na s. 152-153. 

Univerzální výslovnost provždy a pro každého není. Realitě jazyka i jazykové 
kultury by daleko lépe odpovídala výslovnost rozrůzněná podle stylových 
zřetelů: komunikační situace (viz výše), míra odbornosti projevu atd. Příručka 
k výslovnosti by tedy měla nabízet varianty charakterizované , jejich použitel- ; 
ností. Recenzovaná příručka variantní výslovnost někde:, naznačuje. Např. 
fakultativní výslovnost e ve jménech typu Bohnel 6) je naznačena [bén(e)lj; 
bohužel v tom není důsledná: Schiller [šil(e)r], Oppenheimer [opnhajmr]a zrovna 
Bruckner [bruknerj. Němec ovšem všechna ta tři -er vysloví stejně, přičemž toho 
e tam bude nanejvýš trochu - a k tomu by měla směřovat i kultivovaná ' 
výslovnost česká, která se zřekne striktního bud-anebo (ponecháváme obvykle na 
vaší úvaze, zda chcete vyslovovat s rej, nebo jen slabikotvornou souhlásku -
předmluva, s.23) . Ojediněle jde slovníček ještě dál a předjímá náš požadavek 
různé výslovnosti pro růzrié situace - jde jen o to jak. U Mozarta je uvedeno 
mócart volfgang amadéus, obvykle čes.: mozart. Všimněme si: 1) neméně tradiční 
volvgang amádeus je tím vlastně zapovězeno; 2) požadovaný 4madéus zní 
s přízvukem na první slabice a s délkou na třetí asi jako martý.nu (= Martinů). 
Takový spletenec vytvořila snaha najít zatrachtilý kompromis mezi neuvedenou 
a neodlišeno u výslovností původní, mezi představou o náležitém počeštění 
a mezi živou praxí. 

Nikterak nechci horovat pro původní výslovnost (třeba pro moderátory na 
stanici Vltava) - to by byla druhá krajnost. Chci jen zveřejnit přesvědčení, že 
opravdu kultivovaná výslovnost cizích jmen není ani ta otrocky zčeštěná pro 
potřeby kulturtrégrů (uíljem serou jen, u Honzákových naštěstí aspoň viljem 
serojen), ani ta zcela angloamerická (arménskou pomine11le); že kultivovanou 
výslovnost musíme citlivě nalézat mezi původní a důsledně . počeštěnou. Za 
mých gymnazijních let připutovala do Čech televizní a pak i románová podoba 
Galsworthyho Ságy rodu Forsythů. O Forsajtech se tehdy mluvilo několikrát 

6) Nahlédněme , s kým vším máme ve slovníčku čest : Miroslav Bedřich Biihnel (1886-1962) ~ydal mj , 
ve 20, letech prózy Nemravní, Stud, Nefest, Mužstvf a román o vědci Chlapík, ve 30, letech romány 
Divoká, Zralá (srov. dnes a denně na Radiožurnálu Ondřej Hejma a jeho Náruživá, SametovL .), 
Rozmafilci, Rozpuk; z jeho odborných prací uvedme Demokratický bonton pro dospívající mláde! 
(1948) . Vydavatelé růžových knihoven, jakož i milovníci kouzla nechtěného, pospěšte do knihoven 
a čtěte : tituly vás nezklamou , 
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denně; autorovo pnJmení pntom nejčastěji zaznívalo v podobách gálsvorty, 
menšinově galzverci. Podle recenzované příručky by se mělo vyslovovat 
golsvérdzi. Nevím, pro koho bude taková výslovnost - obyvatelem Plzně nebo 
Brna ještě vylepšená o tamní é - platit za výrazně kultivovanější než ten 
nepoučený gálsvorty/galzverci. Jistě ne pro ty, kteří něco vědí o výslovnosti 
anglické, kde se ozývá O a před ním temný redukovaný vokál (v lepších 
učebnicích angličtiny 11., odlišené od ;)); víme přece, že Čechů, kteří vědí 
o anglické výslovnosti docela dost, valem přibývá. Pokud chce někdo umřít na 
svém géte podle vzoru drogérije a za celý svět ho 'nechCe zatemnit směrem 
k německému gote - raději ještě jednou: směrem k; 'nikoli do' -, pak pro něj 
platÍ slova Václava Havla, pronesená na setkání české a německé mládeže 
v Poličce (září 1996): Jsem-li pyšný na to, že J~em Če,c~ (mutatis mutandis: že 
všechno vyslovuj u pěkně česky), a to mi stačí k jakémt:tsi sebev.ědorní, pak jsem sice 
Čech, .ale vůl. Odvažuju se říct, že v komunikačP,~ch , .situacích; jaké , jsem 
předestřel výše, neodpáře jadrnou charakteristiku ani záštita akademické 
příru~ky Výslovnost spisovné češtiny (Výslovnost slov přejatých) z roku 1978. :> ; 

K citlivé volbě kompromisů ovšem potřebujeme vidět pův6dní výslovnost ve 
standardním fonetickém přepisu, tak jak ho běžně uvádějí zahraniční encyklo
pedie (bude to jen vrácený dluh za 'dupt J ek ap.) Podíváme-Ii se do nich na 
jméno la rošfuko čili La Rochefoucaud, najdeme v nich sice lecjaká národní 
specifika (polská Encyklopedia powszechna, PWN, 31987: la roszfuk<;>; The 
Encyclopedia Americana, 1987: Li rosh-f66-ko'), ale na evropském standardu, 
jaký prezentuje Brockhaus nebo Meyer Oar J J fu'ko), bychom se snad shodnout 
mohli. Standardní přepis výslovnosti pokládám za první předpokl~d každého 
dalšího vydání ' či zpracování, má-li být kvalitnější a na výši doby. Druhým je 
systematický sběr (třeba s využidm některé encyklopedic~é databáze): nepříliš 
těší prezence Michaela J acksona při absenci Arvo Parta a desítky dalších 
podobných případů. Neúplnost ostatně autoři s pokorou přiznávají a beze
zbytku uspokojivě nesestaví podobný slovníček asi nikdy nikdo. 

7) K výslovnosti cizích jmen a slov ve škole připojuji redakční .autopoznámku": Chceme-li do 
Evropy, jak praví vetšející slogan, měl by středoškolák získat přehled o výslovnostech aspoň v těch 
jazycích, s nimiž nás spojuje naše poloha a kulturní tradice: němčiny, latiny, italštiny, francouzštiny , 
polštiny, madarštiny, angličtiny (a ruštiny). A když nic jiného, měl by maturant umět přečíst 
mezinárodní fonetický přepis. V osnovách nic takového zatím není: mělo to do nich proniknout už 
dávno. V přípravě učitelů na filozofických a pedagogických fakultách se na výslovnost cizích jmen 
a slov . 'pokud vím, nepamatuje speciálním kursem ani v kombinovaném studiu např. češti
na-francouzština; a přitom: co ví franštinář-češtinář o výslovnosti francouzských výrazů víc než jen 
to, jak je to správně francouzsky? Vůbec pak dlužno pomlčet o tom, co ví o výslovnosti třeba jmen 
norských; a přece i on bude v literární výchově oůuvit o Bj0msonovi: o bjérnsonovi? 

Za ideálního stavu věcí by si tuto potřebu uvědomilo ministerstvo školství, po autorech učebnic 
a osnov mateřštiny by zpracování této problematiky žádalo, ti by vytvořili komisi fonetiků (bohemistů, 
anglistů , romanistů , germanistů, slavistů atd.) a společným úsilím by se vzdělávání na všech stupních 
zkvalitnilo. Jak to bude za reálného stavu věcí, uvidíme. 
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Ještě se chci vyjádřit k jednomu příslibu: Na dalších stránkách úvodu vám 
poradíme, jak byste se mohli přiblížit správné české výslovnosti cidho jména, které 
ve slovníčku nenajdete (s. 8). Tak třeba hledejme radu, jak vyslovit jméno Jean 
Fran<;:aix. Porovnejme, co a jakou formou k tomu nabízejí Honzákovi a co 
nabízí mnohokrát vyšlý Kapesní atlas světa: 

jak je to se jmény francouzskými? Ně
která z nich k nám patrně přišla němec
kým prostřednictvím, a to mělo za 
následek, že se v české výslovnosti vžily 
některé výslovnostní rysy, které není 
možno najít v původní francouzské 
výslovnosti. Jestliže se např. ve francouz
štině vysloví jméno, které má na konci 
vyslovenou (nikoli psanoulj samohlásku, 
pak je to · samohláska krátká. Tak také 
označujeme koncové samohlásky v našem 
přepisu výslovnosti. V češtině se však 
vžila výslovnost, kdy v některých přípa
dech se na konci slova vyslovúje samo
hláska dlouhá, jindy krátká (tobbvykle 
tehdy, když se v psanépodóbě posa
mohlásce píše souhláska). Tak např. 
jméno Bruneau se v češtině vyslovuje 
tradičně na konci s dloubým {áj, kdežto 
jméno Brunot s {oj krátkým. Přitom ve 
francouzštině se obě jména vyslovují 
naprosto stejně s {oj krátkým, takže je 
převedeme jako {brino}. Vzhledem k to
mu, že v češtině je vžita v takových 
případech výslovnost dlouhá, není ji 
možno pokládat za nesprávnou a tam, 
kde se délka samohlásky prosadila, je 
možno ona jména takto vyslovovat, 
i když náš přepis tu důsledně zachovává 
krátkost. Jinak je třeba i zde zdůraznit, 
že čeština nahrazuje hlásky francouzské, 
které v ní nejsou, jim nejbližšími hlás
kami českými. 

s.23n. 

FRANCOUZŠTINA 

A. . i -.á : Chatelleroult (!ítel'r61). 
ae - a: Caen (kon). 
ai - e: Rouboix (rube) . 
aln - ~n: Saintes (sent). 
aa - 6: Saone (s6n) . 
au - 6 : Honuubon (m<>n.tóban). 
ay - é: Annonay (anoné) . 
e - nepf/zvučné, často n"hll,ně: Redon ('don). 
é - e: ~pin.1 (epln.I). 
• - é: Ardeche (ardH) .. 
I - é: An,oul~me (an,ulém). 
!au - 6: Bordeaux (bord6) . · 
el - é: Selne (sén). . . . . 
em, en - an : Wissembourc (vlullbúr). 
eu - ó : Péri,ueux (perllč). 
I - I: Nimes (ným). . " 
I. - je, jé: Vienne (vjen). 
II - 6: Vendóme (vAnd6rn). 
ol - ()'" n. uo: Poitiers .(poáťjé,. ,té! puťťjé). 
ou - u, ů : Vesoul (vezůl) . , 
oy - oa nebo ua : Troye. (trol, té! trua). 
II - i1: Vanclus (v6klil). . . 
un - 6n : Verdun (verdon). 
y - i, j: Vlchy (vili), Yonne (jon). 
Na konci slov se odsouvi e: Valence (valans), 

es: Rennes (ren). 
B. C - pfed e, I, y je s: N~ncy (nansi), jinak k : 

A.urill2C (6r;jak). 
~ - s: Hontlu~on (monIUso"). 
I - pfed @, i, Y I@ f: Hontar,is (montar!i), 

jinak , . 
ln - ň : Dra,ui,nan (dr21i/lan). 
'u - I (p~ed @, i, y): Dralullnan (drocillan). 
h - nevy!lovuje se: le Havr@ (I'.ivr). 
eh -- i : Rocherort (roIl6r) . 
I - 1: Dijon (dylon). . 
11.1 - I: Marsell'e (marnI), ale lill@ (lil) . 
qu - k: Qulmper (kenp~r). 
, - met' umohlhkoml z: Be .. n~on (b·unson) . 
U - s: Men (mes). 
Zdvojené souhlásky se n@vyslovujl. Na konci 
odpad'lí mnoh~i souhlásky: Strubour, (stros
búr), Parls (pari), ale "Ix (@ks) . 

Nalevo se šaman bije v prsa a na dílčím problému ukazuje: já tomu rozumím, 
mně věřte. Napravo strohá, ale věcná a přehledná informace. - Určitě se 
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opakuji: výklady vyžadující složité luštění (kdyby byly nevímjak teoreticky 
podnětné) plus uvádění příkladmo (např . ... ap.) jsou pro uživatele jazykových 
příruček nanic. Ale když ono je to pro autory tak pohodlné ... Nejsmutnější je, 
že takové lamentace o nerespektování potřeb adresáta nezazněly před sto lety, 
kdy příručky publikovali gymnaziální profesoři, ale jsou naléhavé dnes, kdy 
davy lingvistů publikují stohy studií o lingvistice pojaté komunikačně, 
orientované na (efektivnQ sdělovánÍ. 

Přes to všechno: i tak, jak je, se slovníček jistě stane vítaným, praktickým 
pomocníkem spíkrů, studentů, učitelů - ale třeba i redakroru, v neposlední řadě 
pro své cenné další údaje. Jako jeho vlastníci můžete nosit s sebou v kapse 
miniencyklopedii osobností a snadno naleznete, že Husserl byl německý filozof 
původem z Cech a žil v letech 1859-1938 nebo že úplné jméno knížete 
Metternicha zní Clemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich- Winneburg-Och
senloausen. 

Na závěr si otestujte, zda knížečku potřebujete. Zkuste ' si' svou vý~lovnost 
zapisovat a pakporóvnat se s. 299; všímejte si taky, jak moc váháte a jak moc 
vás uspokojují přepisy, uvedené jako správné. 

d'Allembert - Burro~ghs - Clavijo - Doctorow - Emerson - Feydeau -
Gesualdo - Hammarskjold - José Benito de Churriguera - Léon Jouhaux -
Kotzebue - Lamarti1ie - lmre Madách - Newcomb - Oxenstierna - Planta
genetové - Queneau .,.... Ruysdael - Max von Sydow - 1homdike - Adriaen van 
de Velde - Willoughby - Yeats - Zamora y Torres 

Josef Šimandl 

Jazyky velkých národů si nelámou hlavu výslovností malých neznámých jazyků - ostatně ani 
velkých jazyků. Američané, Angličané, FrancolJzi, Rusové... Slyšel kdo Rusa, aby správně 
vyslovil jméno Hitler, ačkoliv to jméno se donekonečna opakovalo nekonečnou řadu let a stále 
opakuje? Vždycky to byl bud Gitlěr nebo Chitlěr, dokonce i Itlér. Takové národy nelze 
přesvědčit ani porazit. Těm maličkým nezbývá než se stále učit - anebo s nikým nemluvit. 

Jaroslav Putík, Momenty a pointy. Tvar 17/1996, s. 11 
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Tisk, reklama atp.: 
co můžeme číst v deníku 

-II. část 

zevrubný (pozn. redJ 

DNES 

-pm-

Václav Jamek dosvědčuje ve své Krkavčí múze (Odeon, Praha 1992, s. 52), že 
matení významu titulního adjektiva existuje už léta: 

Nějak mi ještě uvízlo v paměti, že nám < prof Černý> doporučil několik dílů 
Šustových Dějin k zevrubnému prostudování, a bude to tím, že dodnes nevím, 
zda tím mínil prostudování zběžné, nebo důkladné: zevrubný má oba významy. 

Oba významy zaznamenává také SSJČ - jenže: u adjektiva je význam 3 
'přibližný' opatřen hvězdičkou, tj. příznakem řídký, a doložen je Havlíčkovým 
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jerifJm. v zevrubněfším a relativním smyslu; najdeme tu také doklad na adverbium, 
a p,é ~(aebolševizátoři, nepřehlédněte) z Tvorby: zevrubně jsme dosáhli cíle. 
~~~;,. : ;: " : 

Jak vznikl význam'podrobný'? Zevrubně prohlížet znamenalo 'prohlížet vrub po 
vrubu; (v primitivním zápisu). Jak vznikl význam 'zběžný'? Tak, že adjektiva 
užil kdosi, kdo už v tom ty vruby neslyšel, nenamáhal se je slyšet, ale adjek
tivum~l!11Ulíbilo, připadalo mu takové "onačej~í", a přitom v sobě nenašel dost 
studl.i'.d~á.~hě, aby se poučil, anebo si nebral do pera, čemu 'nerozumí. Takovým 
počínáním sé ovšem jazyk otevírá nikoli dílu, jak praví označení Jamkových 
sloupkúv Literárních novinách, ale destrukci. 

Lze ;l~i:~, hájit i stranu protivnou a zaštÍtit se synchronním, dokulilovs~ým 
chápáním' lexikálního významu, jaké najdeme nejnověji zformulováno v práci 
I. B~,~qfE~()vé.Tvoření slov skládáním (ISV, Praha, bez vr. - 1994): 

Zéslovotvornýzákladzpravidla (!) považujeme to, co v běžném jazykovém 
povědomí (?) přirozeně (?) spojujeme s daným pojmenováním. 

s. 52 

Pak lzikdejaké maténí'významů označovat za vytváření významů nových; pak 
lze t>aké -něshledávat- nic závadného na tom, že už po staletÍ pleteme movitý
mohovitý (viz slovníky Jungmannův, staročeský a další, srovnej dnes znovuoblí
bené rfen .. .pro , movitěfšÍ' ap.). · A začne-li být pro další generace Stará Paka 
nomimíiiV: plurálu, pak ti starší spolu s etymology -i s původním singulárem se 
mohou jíti klouzat. Důležité přece není, co je, nýbrž co MY( = JÁ) cítíme a co 
prav( rn4šgu.ru; .píše-li Fuks křepce jako křepelka, pak bude pro fuksovce, 
(post)moqernisty a . (syn)chroniky kř.epelka ne snad jen křepká, nýbrž přímo 
podle své křepkosti pojmenovaná ... 

Co dm chci říct? Čirý liberální synchronismus je snad únosné metodologické 
východisko pro zkoumání dobové reality jazyka; ale pro jazykovou kulturu je 
scestÍm. Ostatně čtěte domnělého proroka synchronie Ferdinanda de Saussura 
(Kurs obecné lingvistiky. Praha, Odeon 11989; Academia 21996) a užasnete, že se 
skoro. pořád zabpá historickou mluvnicí. Jazyk je kulturní dění (kultura 
znam~nr'zab~ání se něčím,pěstování něčeho') - ani muzeum nedotknutelných 
antikvit, ~ni pouhým ted a tady. Zásadní rozdíl mezi tÍm dvojím je v tom, že 
naivi\.H\.6;,"spómánního ted a tady je schopen každý. Každý moula. Chceme-li 
s jazý'kéhT'< a, "vjazyku hospodařit jinak než jako koza v bezinkách Gejíž 
nažrdt'st:'ti)oduPát je ' krystalicky čistý synchronismus), pak si především 
zap~yě~m~ ·jgnorbvat; co dobrého nabízí tradice. Co dobrého nabízí jazyk jako 
dílol g~~rad. 

-man-
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Dočetli jsme se v Blesku aneb Co způsobí chybějící čárka 

Michal Mařík (19), který tragédii na Nilu přežil ve štastném objetí na letišti 
v Ruzyni. 

popisek:fotografie na titulní straně, 18.11.96 
-pm-

Xenofobie, závist, škodolibost 

v 
S "medourem" se již nevytahuje 
Za krásami našeho hlavního města přijel minulý víkend 'dvaapadesátiletý 
Otto R. z Rakouska. Nevytahoval se pouze valutami, ale i nablýskaným 
kabrioletem Mercedes Benz. Po prohlídce města se pak ubytoval v penzionu 
Cikáda v Praze 5. Zde po zdravotní vycházce krátce po půlnoci sppkojeně usnuL. 
Ráno však bylo pro něj více než krušné. Neznámý pachatel mu te:ti,.ž "rriedoura" 
za téměř dva milióny korun vyfoukl. Milý Rakušan tak domů 'Odjížděl nejen 
bez sebevědomí, ale i bez luxusn{ho vozu. 

Pražské noviny 15. 10. 1996, s. 3 
autor neuveden ani značkou 

Jakpak by asi panu novinářovi bylo, kdyby byl přepaden třeba ve Vídni 
a tamní plátek napsal cosi ve stylu Pisálka z Prahy očesali čiperní homelesové? 

Pražské noviny, nástupce Dobrého večerníku, se vcelku sympa~icky 
pokoušejí konkurovat Večerníku Praha a Praze DNES. V křečovité snaze 
pobavit kriminalitou však sestupují na úroveň billboardů , jimiž se zviditelnily 
koncem srpna 1996. Kdo si na nich přečetl ZA TO ČíST, pozvedl - veden 
horrorem nonsensui - oči k řádce první, kde se dozvěděl: už ZASE MI -STOJf. 

Abych nesestoupil na úroveň toho, jejž kritizuji, nezbývá mi než se p'6d to 
podepsat. 

Josef Šimandl 
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Předplatit Si? Nepředplatit si? 

RESPEKTlB28 
V případu Kreditní banky ..... ------
první zatčení 
Politici se snaží obnovit 
důvěryhodnos t 
finančního 
trhu 

t 
/ '// 

Gabčíkovo vidět, a zemřít 
Ráj divokých 7.Vířat čtyř i roky po napumní 

Osamělost a naděje 
Ja nnusc.:hův 1'1rlvý mui. jeho pú"od a. diváci 

...... 

Zdravotnický roh hojnosti ...... 
~1inistr Stráský opč l <líhil. ~e 7.."'C7.( plýlv~n( 

Poznali je podle kalhot ~ 
Jednotky M.,úd, 1J,,,Aníhn nvl.d l)' celý irácký KlITdi,tán 

,._--

!ofreifa 
a e-iaIfOhrl'fa 

---

Týdeník RESPEKT je oblíbeným zdrojem informací 120 000 převážně vy
sokoškolsky vzdělaných lidí v produktivním věku. Jako politicky a 
ekonomicky vyhraněný časopis oslovuje většinou podnikatele, odborní
ky. politiky a tvůrce veřejného mínění. Mnoho z nich považují týdeník 
Respekt za titul jenž je nutno nejvíce sledovat. 

Respekt, Sokolská 66, 120 00 Praha 2, 
tel. 02-24 23 19 83, fax 02 - 24 2.'3 19 09, 
e-mail: respekt@mbox.cesnet.cz. 
http://respekt.cesnet.cz 
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Aby Lidovky nespaly na vavřínech ... 

(i) Libor Budinský o levočských domech: Mnohé z nich disponují renesančními 
arkádovými dvory. (31.8.96, s. VII) 

Jednoslovné disponují vzniklo možná na základě spojení mít ve své dispozici, které se 
užívá o stavbách. Naproti tomu něčím disponuje člověk: znamená to 1. že to má 
& dispozici, tj. může s tím po libosti nakládat; 2. nakládá s tím. Kultivovaný pisatel 
by si neměl vyloučit otázku, co mohou starobylé domy dělat se svými dvory. -
Jiným zdrojem pozoruhodného novotvaru může být interference některého ze 
západních jazyků: například v německé erotické inzerci bývá občas poptávka po 
amantech, kteří mit korperlicher Behaarung verfůgen čili disponují tělesným ochlupením. 
Patrně mohou svému porostu zavelet vpravo / vlevo hled. 

(ii) Martin Nodl o knize Z. Hojdy a J. Pokorného Pomníky a zapomníky: 
představují významné obohacení našeho poznání dějin 19. a 20. století, a to především 
v otázkách mentálního chování a dobově podmíněného způsobu myšlení a jednání. 

(31.10.96, s. XIV) 

Mentálně se chovati? 

(iii) Kamila Pojslová: O tom, že již nikdy nechce hrát německé divadlo, se Helena 
Waldmannová rozhodla však dávno předtím, v době okupace. (14.9.96, s. V) 
Výraz však je příklonná spojka. Když už v té větě musí být, at stojí za prvním 
slovem, za něž ji lze vsunout: O tom ... se však H W. rozhodla ... Nemůže stát 
kdekoli; na důkaz nabízím verze ... se H W rozhodla dávno předtím však I dávno 
však předtím; o moc uspokojivější by nebylo ani ... se H W však rozhodla. 

Pro útěchu připomeňme, že (a)však je bolavou patou snahy o kultivované vyjadřo
vání už hezkých pár sez6n, jak o tom svědčí parodie z prvních let normalizace: 

Kupodivu avšak ale 
zmýlila jsem se v šakale 

Jan Vodňanský (S úsměvem idiota, premiéra 1969, Dívčí lovecká) 

Jsem stařičký poustevník Rudi Schroder a sbírám tady v lese houby. Oči mi už avšak 
neslouží - a houby jak jen můžou, tak nerostou. 

Jiří Suchý (Kytice, premiéra 1972, Zlatý kolovrat) 
-jš-

Kronstar nade vše 

Universální čistič koupelen KR ONSTAR (.J čistí účinné, rozpouští skvrny a fleky 
z vodního kamene. 

Pro návod k použití už na nádobce místo nezbylo. 
-pm-
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Hlas o volbách '96 

Všichni, kdo se k volbám nedostavili, neuvážili, že tím ohrožují pokračování 
ekonomického vývoje a poškození naší vlasti v zahraničí. 

Z dopisů redakci, Mladá fronta Dnes, 5.6.96, s. 13 

Všichni neuvážili: někteří tedy uvážili? A kolik jich vlastně ohrožuje 
poškození? 

-mar, man-

právní rada v právním státě 

Z dotazu: Ke každému bytu patří také sklep, který nám ted chtějí naši majitelé vzít. 

Z odpovědi: Majitel domu nemá právo Vám sklep vzít, ale jestliže by tak učinil bez 
Vašeho souhlasu, mělo by jeho jednání zcela jistě (to však záleží na úvaze toho 
kterého vyšetřovatele policie) trestně právní dohru. 

Odpovídal Miroslav Duda, majitel realitní kanceláře DUDA SVD. Otištěno 
v nóvinách pro každého občana Pra/ry 1 Hobulet, 16/1996, s. 2. 

-jl-

Překlep a přehlédnutí zrcadlem duchovna 

Nakladqtelství lmpreso Plus vydalo novou knížku pardubického prozaika 
Lubomíra Macháčka, románovou "kriminovelu" Krvavý anděl, kupodivu 
s dvojím vročením - 1995 v tiráži a 1996 v copyrightu. V tomto případě jde 
samozřejmě pouze o drobnou nepřpnost a o menší past na literární bibliografy, 
nicméně i tento moment - a ted pozor, držte si klobouky - výstižně zrca
dli jednu dimenzi a jednu tematickou linii Macháčkovy kni/ry: snahu zac/rytit 
nadčasovost, mimočasovost či specifickou sou-časovost psychických procesů 
v člověčím nitru, věčné drama zločinu a trestu, jakož i utkvělou potřebu 
postiženého lidského jedince přivlastnit si právo odvety a odplaty, splynout 
s nevidoucí a nevědoucí spravedlností a dát jí prohlédnout v aktu chladnokrevné 
a dokonané pomsty, čili novým zlem reagov(1t na dávné zlo nezapomenuté 
a neodčiněné. . 

Vladimír Novotný v Tvaru 15/1996, s. 22 

A to se sekli jenom o rok. Tuhle jsem někde četl 1966 místo 1996, ba dokonce 
1978 místo 1897. Víte, lidi, co se v tom zrcadlí?!? 

-ndl-
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Latina v titulcích aneb Čtvrtpalcové boty 

(i) Okřídleného úsloví N~lla dies sine linea (Ani den bez řádky, heslo připisované 
mnoha pilným spisovatelům i sepisovatelům, počínaje Pliniem, který prý je převzal 
a významově obměnil od malíře Apella, a Balzakem nekonče) se chopil- ne že bych 
měl na něj spadeno, ale týž - Vladimír Novotný v Tvaru 18/1996, s. 20. Aktivní 
obrněna je duchaplnější (a postmodernějšQ než pasivní citování; Novotný tedy 
s pomocí slovníku nazval svůj článek Nu/la dies sine gaudium. Leč běda: sine je 
předložka s ablativem, což na substantivech 1. deklinace při běžném způsobu psaní 
není vidět (lined = linea); ani den bez kanady / srandy by se tedy řeklo NulLa dies sine 
gaudio. - Vodňanský uzavírá jednu svou kvazipřednášku: ... takže se hned vidí, že do 
toho vůbec nevidí. Srov. též ČDS 2/96, poznámku na s. 126. 

(ii) Forum, časopis Univerzity Karlovy Gejíž mateřštinou latina bývávala), otisklo 

na s. 2 svého čísla z 18. 10. 1996 příspěvek podepsaný šifrou 6ak), nadepsaný Zářijové 
laudatium. Při udílení vědeckých hodností a čestných doktorátů je součástí obřadu 
laudatio aneb chvála: některý z hodnostářů připomene zásluhy uchazeče. V češtině 
máme možnost 

a) skloňovat - ovšemže latinsky, a to i s předložkou, stojí-li bezprostředně před 
substantivem (samozřejmě pokud to umíme): pronesL laudationem, obsah jeho 
laudationis, mluvilo se de laudatione; 

b) ponechat nesklonné (srov. ČDS 2/96, s. 129, pozn. 24); tento případ doporuču
jeme tehdy, pokud by se dostaly do kolize latinská a česká rekce (třeba latinské ad 
+ ak. x české k + dat., latinské sine + abl. x české bez + gen.) nebo pokud by 
latinský tvar vyvolal představu jiného jazyka, třeba italštiny (ve své laudatione; raději 
ve své laudatio); 

c) vytvořit podle zásad subsystému latinismů v češtině slovo počeštěné: collaudatio 
--- kolaudace, laudatio -laudace. Tuto dosud nevyužívanou možnost hodnotím jako 
nejlepší. 

Nikterak nelze nazvat šetrností vůči staroslavnému univerzitnímu jazyku ani 
projevem obeznalosti, vytváří-Ii se - jak je to dnes v médiích běžné - neutrum 
laudatio skloňované jako studio, rádio (ve svém laudatiu, před koncem svého laudatia 
ap.). Právě takové podoby nepřímých pádů daly vzniknout rádobylatinskému 
nominativu laudatium. 

-jš-
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Recenze (2); 

Od tvaru /( smyslu 
Karel Hausenblas, Od tvaru k smyslu textu. stylistické reflexe a interpretace. 
Uspořádali Alena Macurová a Petr Mareš. Vydal DeskTop FF UK v Praze roku 1996 
v nákladu 300 výtisků. Vydání první, 226 stran 

"Stylistika Hausenblasova," píše ve své stati otevírající soubor klíčových 
studií K. Hausenblase A. Macurová, "dokázala ' hranice úzké tradiční lingvis
tické stylistiky ( ... ) překročit. ( .. . ) Neexistuje mnoho mezioborově pojatých 

V· vv I h k I k () 0'1 I h I V a slroce zamerenyc oncepCl nau o textu ... vyrustaJ1clc prave ze 
stylistického základu a budovaných přitom jako složka obecné nauky 
o komun~kaci. Soudím, že hausenblasovská stylistika je tím - a nejen v našem 
domácím vědním kontextu - výjimečná." 

Takového názoru jsou jistě nejen Alena Macurová a Petr Mareš, Hausen
blasovi žáci, .kteří ze studií svého učitele sestavili pozoruhodný výbor. Jsou do 
něj zahrm.l.ty zásadní práce, které autor napsal v posledním čtvrtstoletí 
(1970-19-9'?) ' - a které jsme dosud museli pracně hledat po časopisech 
a sbornících. Editoři je rozdělili do čtyř tematických okruhů: 1. Text 
a komunikace, 2. Styl a styly, 3. České myšlení o stylu a 4. Styl a smysl 
uměleckého textu. 
K~ncepce souboru dovoluje - v souladu s editorským záměrem - spatřit 

"hausenblasovskou stylistiku" v její komplexnosti a v nejrůznějších, dříve třeba 
nespatřených souvislostech. Ukazuje také její postupný vývoj a hlavní 
směřování, naznačené ostatně už v názvu knihy: od tvaru k smyslu textu. 
V tomto duchu také vykládá Hausenblasovo pojetí stylistiky již zmíněná 
úvodní studie Aleny Macurové. Cennou součástí souboru je také bibliografie 
p~ací prof. Karla Hausenblase, o jejíž zpracování se zasloužil Petr Mareš, stejně 
jako o sestavení jmenného i věcného rejstříku. 

Nedávno se na nástěnce katedry české literatury objevil vzkaz přibližně 
tohoto znění: "Chcete-li se naučit interpretovat umělecký text, kupte si knihu 
K. Hausenblase ... " Těžko říci, zda to tahle (či jakákoli jiná) kniha může 
někoho "naučit": jisté však je, že - pokud jde o umělecký text - může její 
čtvrtá část nejednoho studenta podstatně "osvítit" a dát mu nečekané nástroje 
pro jeho vlastní interpretační aktivitu. Zkuste to sami, a pokud je ještě 
neznáte, přečtěte si Hausenblasovy proslulé interpretace Nerudovy povídky 
U tří lilií nebo některou z méně známých studií: Ženské oko v Nerudově 
próze či Jízdu vehiklem v příbězích B. Němcové aJ. Nerudy, a také třeba 
pojednání o obraznosti K. Poláčka nebo o funkci vlastních jmen v umělecké 
literatuře. 
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Na (vlastnQ cestě "od tvaru k smyslu" textu (a nejen uměleckého) může být 
tento soubor Hausenblasových studií průvodcem z nejlepších. Zároveň je však 
také publikací zásadně reprezentující a ukazující vývoj a stav české stylistiky 
posledních let. Bohemista - a student bohemistiky - se bez ní neobejde, 
a neobejde se bez ní asi nikdo, kdo se chce dnes zabývat úvahami o podstatě 
textu, smyslu - a jeho intergretace. 

Irena Vaňková 

Nemluvíme ve verších. Verš je speciální forma rytmizované řeči, forma nikoli nepřirozená, ale 
přece zvláštní, a proto v rukou skutečného umělce neobyčejně působivá; všechny stránky 
jazyka v ní přicházejí nebo mohou přicházet k uplatnění, mohou přispívat k účinku celku: 
vlastnosti hlásek, přízvuk, rým, intonace, mluvnické vlastnosti, zvláště ve větné stavbě, 

a ovšem zejména výběr, povaha a kombinace pojmenování, tj. slova slovních spojení a obratů 
v mnohotvárném využití jejich významových možností. 

Karel Hausenblas: Úvodem o jazyce poezie 
In: Knížka o jazyce a stylu soudobé české literatury. 

Praha 1962, s. 115 

Umělecké kvality jazyka a stylu literárního díla si ( ... ) čtenář, zejména mladý 
a malý, většinou výslovně neuvědomuje. A přece právě jazyk je základním, 
i když ne jediným nositelem literární informace a na jeho souladu s ostatními 
složkami díla do značné míry závisí přitažlivost, působivost a čtenářský ohlas 
prozaického díla. Čtenářská nevšímavost k jazyku krásné prózy zřejmě tkví 
v pocitu samozřejmosti jazyka vůbec. 

Oldřich Uličný: Prostor pro jazyk a styl. 
Lingvostylistické analýzy současné české prózy pro děti a mládež. 

Praha 1987, s. 5 

Řešení ke s. 290: dalambér - barouz - klabicho - dokterou - emrsn - fedo 
- džesvaLdo - hamaršeld - chose benýto de čurigera - Leon žuo - kocebu -
Lamartyn - imre madáč - njúkoum - uksenšérna - plentedžinytové - keno -
rojzdál - maks fon zído - sórndajk - ádriján fan de feLde - vilebi - jejts -
samora i tores 
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Lidsky obyvatelné místo 

Opravdovým edičním počinem je vydání knihy Zdeňka Kožmína Studie 
a kritiky (TORST, Praha 1995 - ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR 
v rámci projektu Literatura a autoři České republiky). Autor, dnes profesor 
brněnské Filosofické fakulty, je osobností známou a váženou zejména na poli 
interpretace uměleckého textu - té se po dlouhá desetiletí věnuje z různých 
perspektiv: jako literární teoretik, historik i kritik, ale (zároveň) také jako 
středoškolský a posléze vysokoškolský učitel české literatury. Dobře známá 
jsou např. jeho nevšední skripta Interpretace básní (1986) , kniha Zvětšeniny ze 
stylu bratří Čapků (1989) či kongeniální výklady poezie Jana Skácela, ~rcholící 
monografií Skácel (1994). . . 

Zdeněk Kožmín je žákem dvou osobností, které zásad~ěo'vliv~ily duchovní 
klima moderní české společnosti: Jana Mukařovského a Jana Patočky (Kožmín 
absolvoval v roce 1949 na pražské Filosofické fakultě obory čeština a filosofie). 
Vliv obou těchto učitelů se v Kožmínových interpretacích (i úvahách 
o interpretaci) pozoruhodně propojuje a vyrůstá z něho svébytný přístup 
k literárnímu textu, respektující jak text sám, zákonitosti jeho struktur 
. a strukturního dění, tak i nutnost filosofického, existenciálního pronikání za 
a mimo tyto struktury: k situaci (textem) otevřeného individuálního lidského 
bytí. 
. Tuto skutečnost si neustále uvědomujeme i nad stránkami knihy, která 

shrnuje nejpodstatnější (většinou ovšem již dříve časopisecky publikované) 
Kožmínovy sfudie a kritiky, vztahující · se tak či onak k české literatuře 

20. století: nejprve ty napsané v letech 1964-1970, potom ty, · které autor 
vytvořil po nucené publikační pauze, tj. v letech 1989-1994. Tyto dvě části jsou 
pak pokaždé ještě dále rozděleny na pododdíly Próza - Poezie - Drama. 
(Odbornou hodnotu knihy ještě zvyšuje jmenný rejstřík, a zejména úplná 
bibliografie Kožmínových . prací, hodnotu estetickou pak vazba a grafická 
úprav~.) 

Knihu na tomto místě nelze podrobně představovat: lze ji jen vřele 

doporučit: studentům, učitelům české literatury - a vůbec všem, kteří 

bytostně potřebují číst a interpretovat, hledat "lidské napětí textu", jak říká 
autor. 

A ještě . říká (o smyslu interpretace): "Jsou texty, které se nám chce 
interpretovat, které jsou tak živé, že se pro nás stávají místem, kde se dá nějak 
podivuhodně žít. Jaký by to mělo jinak smysl, kdybychom svou interpretací 
nestvořili lidsky obyvatelné místo jakéhosi štěstí. A platí snad v tomto 
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autentickém štěstí objevování svého místa ve slově a ve světě ono zlověstné 
PQst? Což tohle štěstÍ není skutečně původní? Sókratovskou věčnou negativitu 
umožňující stálou transcendenci tu ovšem neradíme opouštět. Vědomí 

neobydlených míst nevylučuje štěstí z místa, kde můžeme pocítit - byt jen na 
chvíli - svou autentičnost a domovskost." 
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Vlídné pozdravení 
vhlídnému čtenáři 
Nad knihou Alexandra sticha 

-táž-

Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi 
(/jngvoliterární studie) 
Torst, Praha 1986 

Knižní prvotina Alexandra Sticha, profe
sora na katedře českého jazyka FF UK 
v Praze, představuje 13 studií, jež se na 
první pohled zabývají pouze několika autory 
- Havlíčkem, Nerudou, Vrchlickým, Jirás
kem, Holanem, Halasem. To je ovšem jen 
velmi povrchní, řekněme biograficko-/menné 
vymezení problémů, jež si A. Stich předse
vzal nahlédnout. 

Sám autor ve svém vlídném pozdravení 
I1jTimr 1ijT'NI. 11:IlI:I\ 1\:rIIl:I\ vhlídnému čtenáři vymezuje okruh metodo-

logických postupů, jež jsou pro něj určující -
nebo možná přesněji: jež jsou obecně určující pro toho, kdo chce nebo snad i musí 
literaturu (novou, starou i starší) nezkresleně vnímat. Jednak je to sestupování do 
pozapomenutých období české literatury - slovy autora při současném naznačení, 
do jakého kruhu míří se svou knihou: vykladatel literatury nové, at vědec, at 
kritik, at učitel, který nemá pevný a objektivizovaný prožitek toho, co 
předcházelo, nepoví mnoho podstatného ani o té nejpozoruhodnější novince. 
S tím souvisí další problém, a tím je jazyková nesrozumitelnost starších textů; pro 
někoho možná překvapivě už i literatura 19. století - ba i jejlho konce - je 
z tohoto důvodu odsouvána do pozadí čtenářského zájmu, takže již dokonce 
existují návrhy jazykově adaptovat nejen texty starší literatury, ale i díla 
minulého, zanedlouho už předminulého století. A konečně třetí rovina úvah 
A. Sticha je rovina historie a historismu, tj. jinými slovy vědomí sounáležitosti 
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a kontinuity našeho věku s epochami minulými. S nedovařenými extrakty 
především naší publicistiky se setkáváme na každém kroku; ještě mrzutější je 
nerespektování těchto vzájemných vztahů na poli odborném: v literární historii 
či jazykovědě. 

Do těsné blízkosti jmen bossů literatury 19. a 20 století se ve Stichových úvahách 
dostávají zapomenutí autoři a díla zdánlivě už odsouzená do nevědomosti. Vedle 
Jiráska vystupuje osobnost]. B. Pitra, benediktina z 18. století, spolu s Adámkovou 
Salomenou se objevuje historiografické dílo 16. století Akta aneb Knihy památné 
Sixta z Ottersdorfu atd. Autorova zasvěcenost v literárním a jazykovém vývoji 
nejen posledních dvou století je obdivuhodná: jeho znalost lexika spisovatelů třeba 
2. poloviny 19. století představuje téměř dokonalý frekvenční slovník jejich děl. 
Samozřejmost, s jakou A. Stich tyto texty vykládá, zůstává mnohým odepřena. 
K tomu zde přistupuje i aspekt literárně-lingvistický: máme dosti silné podezření, 
že lingvistické znalosti některých literárních historiků se až příliš často omezují na 
znalost ich- a erformy_ .. Ale to vše jsou jen poznámky na okraj. Cennost knihy 
je především v přínosu metodologickém: naznačuje směr, kudy by se český 

bohemista měl v nejbližší době vydat a vydávat. Stichova kniha je totiž mimo jiné 
i o vydávání se ve smyslu novozákonním. 

z historie: 
spisovná čeština od 16. do 19. století 

- dokontení z minulého tísla 

Jaromír Linda 

Štajerova kniha (vl. Knížka), koncipovaná jako rozhovor dotazujícího se žáčka 
(odtud běžný název) a odpovídajícího mistra, nezachovává úplně způsob Kralické 
bible, ale přijímá navíc některé hláskové jevy běžné už od 16. stoletÍ. Tak na s. 44 
konstatuje: "Někteří velmi často místo čárkovaného Ý kladou ej, jako: rychlej, 
rychlejm, rychlejch ec." Na s. 93: "Ale kdykoli se k ej udělá y, má to býti 
s proužkem, jako když se píše dobrý, mnohý, výmluva ec. místo mnohej, dobrej, 

. I « A 79 P y Y , L..(L' , , l' 'Y Y h 'b' veJm uva ec. na s. :" rocez mtsto uytJam, mzvam ec., epe naptses e; am 
bejvám ec." Podobně asi souhlasí s úžením é, jak svědčí na s. 40 skloňování hlásný, 
hlásnýho, hlásným u, o hlásným, hlásným a "mnozí píŠÍ vorel, vosel, vopice, vokousati, 

" 78 Y'k' k YI b ' ' U ( ' Y d ad'l N' 'Y Y dY vovoce ; na s. rl a: "a ta me o y se psatl tj. vra ,vp ,/." tcmene poneva z 
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nyní vyslovujeme au, já raději píši au řad, aupad. "8) Takto píše Štajer i ve své 
Postylle: zejskal, ukrejtí, rozdmejchá se, vejpověd, vejstraha, ourazu, k ouřadům, 
ourodu, ouzkostí, vonuci, svatý Voldřich, nahlídli, líbati, k okýnku. Tyto jevy 
přijímají skoro všichni gramatikové té doby. Ale velmi málo tyto jevy přijímá 
jazyk katolické bible. Tak Nový zákon, vydaný roku 1733 v Praze-Králově Dvoře 
píše v evangeliu Matoušově halíře, vytejkatí, ourok, v skrejších, ve mlejně, oudolím, 
vorány, v Janově hejbala se voda, mejtí; ve vydání Svatováclavské bible z roku 1778 
čteme v Matoušovi oud, vytejkati, v skrejších, ve mlejně, oudolím, vorány, v Janovi 
hejbala se voda, mejti. Ve větší nebo menší míře pronikají tyto jevy i do jiné 
literatury 17. století. Můžem k ní přiřadit i Kupidovu střelu Šimona Lomnického 
z Budče, kterou napsal i proto, jak říká v předmluvě, "aby naši českou řeč šířil". 
V jeho jazyce je nejvíc zastoupena změna é > í, např. přehlídati, za pravý, násilé 
i násilí, ale čteme u něho také tejral, stejskala, vosykový list, vokénečkem, vopLatky, 
oudův, ouklady atd. U Lomnického, stejně jako později u Adama Michny 
z Otradovic, je základní podoba jazyka humanisticky spisovná; dobových znaků, 
tedy podob ej, í, ou', '00', je velmi málo, např. nejvejš, hejbati se, mejliti se, srdýčko, 
slunýčko apod. Zdá se, že leckde volil Michna lidové podoby kvůli rýmu: dětátko 
maličký - jesličky, slunce jasný - rým krásný. Vědomou snahu vyhnout se 
protetickému v dosvědčují i podoby olek a oslíček, olečku. Velmi málo se na 
počátku 17. století objevují lidové podoby i v Pamětech Mikuláše Dačického 
z první čtvrtiny 17. stol. Ve velké převaze se zachovává ý, podoba s ej je asi ve 4 
procentech případů . Nezúžené éje skoro výhradně (na s. 1-25 jen 2 případy z 312), 
častější je změna počátečního ú > ou (outery, oudolO, skoro vůbec není protetické 
v (Vostrovec). 

V pozdější literatuře je ohlas změn u jednotlivých autorů různý. Nejméně se jeví 
u autorů kněžských. Dá se to tuším poměrně dobře vysvětlit. Už jsem ukázal, že 
na jazyku bible katolické byl silný vliv překladu kralického. Katolíci však neradi 
viděli bibli v rukou laiků. Není prý vždy jasná, a proto se má čtenář obracet se 
žádostí o výklad na odborníka, na kněze. Těm bylo takřka vyhrazeno čtení bible 
celé. Jazyk bible byl jazyk sváteční, lingua solemnis, jak řekl r. 1795 ve své 
mluvnici Jiljí Chládek, přítel Dobrovského. Konečně podobně mluvil i Blahoslav, 
jak jsme tu už řekli. 

Proto se ani nedivíme, že skoro na konci tohoto období celkem slušně vypadá 
jazyk známého kazitele českých knih pátera Koniáše v jeho Postille z roku 1756. 
Ve velmi malé míře do něho pronikají jmenované nářeční vlivy. Některá slova se 
tu nacházejí výhradně s ej, jako pejcha, vejklad, vejtah, jiná velmi často, jako 

8) K liteře v- v platnosti u- srov. Poznámku ke grafice, tDS 2/95, s. 145, a text tamtéž, 
s. 102-103. Vyslovované ou se psalo a tisklo důsledně au, takže Štajerovo vyslovujeme au 
= vyslovujeme ou. 
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vejstupek. Nikde tu není tato změna v koncovkách, vždy jen v základech slov. Tak 
je to i skoro u všech autorů starších. Zato druhá změna, úžení é > í, je velmi častá 
právě v koncovkách: svatýho Matouše, každýho, malý hříchy, v trůnu tvým apod. 
Velmi početně jetu zastoupeno i počáteční ou, ale vůbec tu není protetické v. 

Tím jsme se octli na počátku obrození, v. 2. pol. 18. stol. V té době se začal národ 
probouzet. Na samém počátku hrála velikou úlohu česká divadla. První z nich 
otevřel Zebererův překlad Knížete Honzíka, jehož jazyk byl zpočátku velmi 
chválen, ale později, od poloviny 19. století, velmi haněn. Jaký vlastně byl? Měl 
charakter doby předcházející, tj. silně do něho pronikaly obecně české hláskové 
jevy, které jsme sledovali předtím, a to dokonce u Komenského. V jeho Labyrintu 
čteme hlemejžd, vyhlídl, nalívání, oumyslem, oudy. Tyto jevy pronikly silně do 
lidového dramatu pobělohorského, vydaného Hrabákem, .9J,šem jednotlivě podle 
autorů (41%,3,10,24%). 9) Ba dokonce v hře Sels~~:rebeHi: · :v.#liklé asi krátce před 
rokem )781, čteme oba jevy, tj. ej a í za é, v"Š3,i:a 59,! :éoc~ntech. V Knížeti 
Honzíkovi jsou oba jevy také, ale v menšině: zejS#'#Úmejft.(; :Ylf{sejpce, ale i každej 
den, ten jedinkej; v německým jazyku, přehlídla[~:!id:zijC4ý/;,~úFPodobný charakter 
má-i jazyk obrozeneckých her, následujících :p:6.o.dběhi~z lásky synovské z roku 

1785. .: /:::\Uh '\;ff!!:" 
V celku lze říct, že změna Ý > itf:~p~Anikfu!ibbečtiě nikde, jako neproniklo úžení 
é > í. V posudku Porákovy kh.i~y d!!!l:',lmilbistickém jazyce vysvětluje Mir. Ko
márek (NŘ 1984, J9.8n.), : Pr.~ nefuo~aťHd~měna ý > ej. Cituji: "Stejně by však 
bylo třeba uvažovat' Q tdID.!; ;;Pto,čs~hd spisovném jazyce neuplatnila změna Ý v ej. 
Tato změna totiž PQi.n.lp~f(Hii.~1J V ruce se změnou é v í.. poněvadž nepronikla 
soustavn:ě.: 1iIllě~~é >'!i nebyl::tlak na provedení změny Ý > ej, např. dobré -
dobrý zůst4;iLtPij~ndiH!M bych k tomu dodal, že tento výklad je možné obrátit: 
změna é> :%~~p:&ii:l~l~;;proto , že nepronikla změna Ý > ej. Ai tak či onak: na 
počátku obrd~í sei'Vcelku změna Ý > ej objevuje častěji než úžení é > í. Např. 
ještě v. Lindov~iŽáři nad pohanstvem z roku 1818 čteme vejskot, nejvejš, vejstavná 
pořadí, blejskajr,' oudům, oudolí, ourodných, zahlídl, lítání, na dví atp. Obdobné jevy 
čteme u obrozeneckých autoru až do poloviny 19. století. Ba proti změně Ý > ej 
nic ve svfch mluvnicích nenamítali ani Pelcl a Dobrovský. V mluvnici Dobrovské
ho z roku 1819 najdeme s. 3-4: dlouhé é vyslovuje většina Čechů jako í.·líp m. lépe, 
lík m. lék, . mlíko m. mléko, Ý rozpouštějí rádi v ej: bejk m. býk, sejr m. sýr, bejvá m. 
bývá. Že to uznával, svědčí další příklady s. 33 mlýn mlejn die Muhle, s. 62 slepejš, 
vejš die.Hohe, 67 ovčí sejr, 77 dýl Langer, obdýlný apod. 

9) , Cuřín ve svém strojopisu nekladl mezery po čárkách, tečkách, závorkách ap. Interpretaci 
těchto číselných údajů ponecháváme na čtenáři - zvláši píše-li sám také tak. 
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Z tvaroslovných jevů, které by zde zasluhovaly pozornosti, by byl instrumentál 
plurálu maskulin a neuter na ·mi a 3. os. pl. sloves na ·ejí. Ty se objevují po celé 
baroko, ale jsou velmi málo, ba skoro nejsou v Kral. ani v pozdějších biblích 
katolických. Nejsou ani u Pelda a Dobrovského. 

Po celé obrození se Matice česká, tenkrát rozhodující činitel v názorech na 
spisovný jazyk, odvolávala na Dobrovského. Neodvolávala se na něj, když r. 1842 
na návrh Šafaříkův při schvalování tzv. opravy skladné přijala i usnesení, aby se 
psalo Ý místo ej, kde je do Ý stáhnouti lze. 

Na závěr je možno tedy říci, že český spisovný jazyk se ve svém vývoji od 
16. stoletÍ přiblížil stavu nářečí východomoravských a stavu slovenskému. Nebot 
slovenština byla dlouho pokládána za nářečí české. 

František Cuřín 

FRANTIŠEK CUŘÍN (1913-1988), žák O. Hujera, M. Weingarta, E. Smetánky 
a V. Šmilauera, působil na Pedagogické fakultě UK v Praze a Českých Budějovi
cích. Bohemistům je znám předevšún jako autor vysokoškolské učebnice vý
voj spisovné češtiny, Praha 1985, která je syntézou starších studijních textů vývoj 
českých náfečí a dialektologie (Cuřín a kol.), Praha 1964, a vývojové tendence sou
časné spisovné češtiny (spolu sF. Novotným), Praha 1974. Do pole jeho odborných 
zájmů patřila také historická onomastika, obrozenecké divadlo a jeho čeština, 
první obrozenecké gramatiky. 

Recenze (5J: 
Publicistika Josefa Capka (Karolinum, Praha 1995J 

Recenzovat knihu O Čapkově publicistice v čísle ČDS věnovaném jazyku 
v literatuře není rozhodně od věci. Už jen proto, že se v ní Petr Mareš vrací 
ke svému autorovi a doplňuje tak svou práci Styl, text, smysl (1989), ve které 
se zabýval Čapkovým dílem literárním. A především: kniha o nejméně známé 
aktivitě (stále ještě) méně známého z Čapků je velmi informativní, promyšleně 
vystavěná a psaná střízlivým jazykem. 

Mareš charakterizoval Čapkovu publicistiku co do žánrů a tematického 
zaměřenÍ. Především ale vyložil, jak se v těchto textech dělá např . ironie či 
kontrast mezi vysokým a nízkým. Tam, kde to bylo potřeba, uvažoval 
i o vztahu mezi slovem a obrazem. Parafrázovat autorovy důkladné rozbory 
by bylo škoda, proto jen stručně připomenu etapy, do nichž Čapkovo více než 
třicetileté publicistické působení rozdělil. 
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Čapek sice svůj první výtvarný referát napsal už v roce 1905, skutečný 
začátek jeho publicistiky představuje však až rok 1907, kdy začal spolu 
s bratrem Karlem psát o výtvarném umění do moravských kulturních 
časopisů. Bratři psali učeně, virtuózně a ironicky - např. v referátu o F. Bíl
kovi je složité a významově přetÍžené souvětÍ "shozeno" přehnaně patetickými 
výrazy. Jejich hodnocení - a Mareš to dokládá na textech - ale bylo ještě 
příliš vágní, založená jen na pocitech. Teprve postupně se jejich referáty 
"jazykově zklidňují" (uvozovky nejsou citátové) a sílí v nich snaha uchopit 
obecné tendence, založit soudy na vlastní koncepci výtvarného umění. V této 
době, a to bude pro neznalce asi překvapení, byl ovšem jejich vztah k moder
nímu umění rezervovaný. Spolupráce Čapků-publicistů skončila v roce 1910, 
kdy se oba rozjeli do ciziny. 

V období 1911-1914, po návratu z Francie a Španělska, se Josef Čapek stal 
aktivním prosazovatelem moderního umění. Redigoval Umělecký měsíčník a po 
odchodu ze_Skupiny výtvarných umělců a vstupu do SVU Mánes Volné směry 
(v obcm p,řípaclech ovšem jen krátce). Vedle glos a referátů publikoval i velké 
studie, jako např. Tvořivá povaha moderní doby (Volné směry 1912-13) nebo 
Krása moderní výtvarné formy (přehled 1913-14). V nich kladl důraz na 
vývojový aspekt umění - v Kráse .. . např. najdeme paralelu mezi moderním 
uměním a gotikou - a umělecké dílo chápal jako tvůrčí akt člověka, v němž 
jsou si rovnocenné "vnitřní exprese" a "tvárná úloha" (Mareš, s. 43). 

Po válečné přestávce se Čapek k publicistice vrátil až na podzim 1917, kdy 
začal pracovat v Národních listech a jim blízkém satirickém časopise Nebojsa. 
Od jara 1921 až do roku 1939 pak působil v r~dakci Lidových novin. V tomto 
období už nebyl mluvčím avantgardy; zajímalo ho~ umění a kultura vůbec. 
V knize Nejskromnější umění (1920) nepředpojatě prozkoumával pomezí mezi 
uměním a ne-uměním (vývěsní štÍty, fotografie atd.), ptal se, proč na nás ta a ta 
věc působí. Na tyto úvahy pak navazují články o užitém umění v knize Málo 
o mnohém (1923) . V ní obsažený názor, že věci vyrobené jen účelově "bývají 
velice často esteticky výraznější a čistší než potom vyzdobený a vypravený 
výrobek" (Mareš, s. 59), je pro mě osobně potvrzením, Že funkcionalismus byl 
Oe) víc než pouhý umělecký směr. 

i V článcích jako např. Cestou (Musaion 1920) navazoval Čapek na svou 
předválečnou evoluční a kreativní koncepci umění, ale přibyl nový rys: dílo 
je chápáno jako prožitá a působením ducha znovu vybavená skutečnost . 

Umění pak je v souladu se světem a zároveň odhaluje a vyjevuje jeho tajemství 
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(Mareš, s. 60-61). Z Čapkových textů se postupně vytrácí tendence k odborně 
laděnému vyjadřování, texty jsou subjektivnější a také více zaměřené na 
čtenáře. Jejich velmi zajímavým a podstatným rysem se stává stylizace 
spontánního mluveného projevu, charakterizovaného přerývaností, nadbyteč
ností vyjádření, a naopak nedořečenostÍ... Analýza tohoto jevu je víc než 
pozoruhodná. 

Čapek ale nepsal jen o umění výtvarném - proto si jeho monografista všímá 
i odpovědí na různé literární ankety a s pochopitelným zaujetím věnuje 

pozornost Čapkovu názoru na film (ten Čapek na rozdíl od fotografie 
považoval za uměnQ. A Čapek nepsal také jen o umění - z entrefiletů 
vzniklých po Mnichovu (např. V co věřit nebo Bez nářku), vyzývajících 
k překonání nepříznivé situace a hájení základních hodnot, je vidět, že to, co 
nepřesně nazvu pozitivní myšlení či naladění k světu, bylo oběma bratřím 
společné. 

Chválil jsem už v úvodu, takže na úplný konec jen upozorním na aktuální 
"doplňkovou" četbu: Pavla Pečinková: Josef Čapek. Praha 1996 (Malá galerie, 
tentokrát ovšem ze Svobody); Oleg Malevič: O vzájemném vztahu bratří Čapků 
(Literární noviny, leden 1996); Jaroslav Slavík - Jiří Opelík: Josef Čapek (Praha 
1996). 

Jiří Homoláč 

vyprávění sibiřskejch EVenků 

Nelze dost vítat studium podložené praxí. Pavlínu Brzákovou vybavilo ke 
studiu etnologie několik pobytů mezi obyvateli Sibiře. Letos (1996) vydalo 
Gejí?) pražské nakladatelství Citadela její knížku kapesního formátu Goromomo 
goroló. V překladu titul znamená (podle slovníčku v knize) jednak daleko, 
daleko (snad lépe předaleko), jednak dávno, pradávno; obojí, očima českého 
čtenáře, jistě o mýtických vyprávěních Evenků platí. Záložka informuje 
o chystané další knize téhož nakladatelství a téže autorky Jamtana -
Vyprávění sibiřskejch Něnců. Možná že i druhou knížku doprovodí autorka 
pohlednými vlastními ilustracemi, které - jak vysvětluje v doslovu - vytváří 

metodou autóriúti~~é kresby. Řeknu to prostořece přízemněji: metodou "C9 

mně napadlo, když jsem se nad námětem pohřížila do meditace". Ale je pd 
to nový psychologicko-výtvarně-kreativní obor. 
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Blejskavice 

ZalOlil" se mi Hlejsbvice . 
Ona je blesk:']á člověk - díte!. 
llělostně její oheií z,Hí, 
libu ji, In,u, krev se vařf. 
Mú Illej,kavice 
milují tě. 

Ve vzduchu s ní se py~ně nosím. 
A její pokřik le,y ko .. í. 
Nevidím nk, jen (uš ím asi , 
v bouřce se vzn,íkj na!e hlasy. 
Ln,lI ji, InlU, krev mi 

, kvasí. 

Ne~ílllc nic. Já tuším asi. 
Oi\"okoll silou nezřízenou, 
lib,j mě, w{,cím zemi milou . 
A pod jediným úderem 

ncch těně z'lbíjí múj Den. 
Má Blejskavice. 
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Pt:í.ček 

To se .,kutečné stalo. Goromomo, goroló, na řece 

Katarambě. Nebo to bylo u SlIrindy? Už je to dávno. 
Rod Kurkagir byl mocnej a b"hatej . Tolik sobích stád 
měl. A těch dětI. Budoucích stameleh lovců a krá,nejch 
hospodyň. To je tak, když země" tajga dává . 

Už tenkrát se věřilo, a věří se dodnes, že lidská duše, 
když opustí tělo, je jako malej pI ,íčck. Cvrlik<i a Iflá. 
kde se mll zlíbí. Než se vrátr tam, kam patří. Kde to je' 
tkun sárun. Kdo vi. Neví to nikdo . Možná jen !am"ni. 

Tenhle příběh se stal jedný malý tunguzský holčičce . 

Rodiče neměla . Jen dědečka a babičku . Cum byl malej, 
tři lidi moc místa nezaberou. Stařečky k zemi klonilo 
stáří. Co bude s malou Arčače . až oba odejdou? Kdo 
jr d,j najíst? Kdo bude hUdat její sen? Casto na to 
mysleli. Ale ta doba byla vzdálená a Arbče jim d,j,,"la 

tolik sil. jak jen to dovedou mladý duk Slaříci vedle 
ní mlád li . Měli ji rádi. Chránili ji. Báli se jen jednoho. 
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11f!11.l . Vl :,.,'f.:na o/~Yt'ate'slVa byla dos/oua 1)/Zicky zUkt'i· 

dOl'dna. j('/I 'Iepalrnd édsl skončila u znje/í. Později 

C;/lgiscbám;u ~1'11. chdn Kublaj, do zp"slo'<e/lé ob/asi i 
posí/ci 300 rod/II pie/mine MOll; a 190 rodin DŽli r

čem;, os/cl/Cludnf však probfhd s uelik.I'1Il nelís/lěcbem . 
V polovině 17. stol. je oblast osfd/e/la, krOll/ě PO/oll/A,,; 
starého o.'iidlanf, Nanajcu, U/Čll a Giljakzi. l1/sk.1ím o/~y~ 

/XIlelswem . To vše probíhalo rJ 0"'''_<1' kolem sll'edlllho 
11/11/1'11 a Přímořského kraje. N<'A'de lam se jomuwali 
pfedchíidci dnešních Evel1ků . 

V sOl/IAs/osti s ťin~f?iscbdI7O[':J!mi l17žen{mi dochdzi 

k pohyb" obyrJalel žijících kolem slledního Am"nI . 
Ni'ltterď rrxIY .'f! lak poslllplll dosldmj( až ll(! 1I/18am 
(I PO</kamf!/lIl"" Tungllzlm.je dOSl praudr!podobllé. že 
jedn<'lIli z nic/) jsoll Mačdk/lgi/Vl'é (od sloua mačdly 
- krrilXl). paslevcl dobylka . Ti až pozdt1ji tJ sO/lui.,losli 
s jin/1Il klimalem přechdzejf /la p"sle.'C!clrJ( sobll. 

V současné .Iobě sihil''$ké ndmrly p1urli'/dl1ajf I1Il1n
ba zm('I1 . élnr /SOIl El:c:nkot;é dnes? - \')'m(rnjfc{m 
nc1rrxlem. 

" sOllu;slosti .\" ekonom;dffill reformou LI Rrl.ft~/f Se! 
rnZf>ntfojí ku/cbllZY a .'i()(:chozy. N~j(,11 Cl ('l""0f'.r:ké Cd."';. 
a/e i II (Isijsk~ /ta 1J.ýchod od .I"l1 isflJ'e. Zmél1y Jt! 11('· 
uyb.l;I}((jí (lili tamějHm osaddm jakl) ,HlIforoj. Sfl'r:/ko, 

SlIril1da, BajkU, Čenrda!sk (l V'alulty,,.a . T;L 'C!I1/.mr:é i ro
diny rll,~k.Ú:b starollsedlík,;, .tijicr /I flsad(íc.:b od 2nlc·, 

krdlo' [>0 jejich uZl/ik". zisktÍu(~ií ZPc.'1 sl .ni<- ()ozemJ.:.I'. 
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Lidová slovesnost odráží myšlenkový svět svého etnika. Překladatel se tedy 
může omezit jen na převod jejích obsahů, jazykové ztvárnění pak uzpůsobit 
jakési obecné představě o mýtu jako o zpěvu důstojných a ctěných bardů -
anebo svým vlastním představám o čtivém vyprávění. (Za příklad tohoto 
druhého přístupu pokládám kreace Vladimíra Hulpacha.) 10) Pavlíně 

Brzákové šlo o víc: jak vidíme v nadpisu recenze, který je podtitulem knížky, 
rozhodla se polohou překladu zviditelnit, že jazyk Evenků postrádá vypracova
nou spisovnou varietu. Za obecněčeské básnění se pravda schová ledacos, třeba 
i místy chybějící interpunkce: to konečně náš čtenář může vidět. Povážlivější 
je, že .produkty tohoto »hovorovění" jsou místy 

a) chtěné: například dvanáctistrunnej nástroj, ne bot terminologická kompozita 
s číslovkami typu .hlasý, -strunný, ·radlicový ap. vznikají na značně vyšší 
jazykové úrovni, než kde se pohybuje obecná čeština (potažmo jazyk 
předliterárního etnika); co třeba s dvanácti strunama? 

b) neumělé: pochybuji, že čtenář-labužník - ke konzumentům se knížka mířit 
nezdá - bude jako autorčin záměr hodnotit narušování slovotvorně pravopis
ných zvyklostí (Evenkové: evenkský/ej m. evencký podle Inkové: incký). 

Záměrnost zpochybňují i jiné detaily zacházení s jazykem: vytisknout Kniha 
vychází za přispění Nadace Český literární fond znamená pominout, že 
adverbiales časovým za vyjadřuje trvání zároveň s přísudkovým dějem (za 
deště, za podpory, za protestů) a že to nejde dohromady s jednorázovým, 
dokonavým přispěním: tedy raději s přispěním, díky přispění. Zejména doslov 
(kurzivní ukázka) připomíná nepříliš zdařile formulovanou seminární práci se 
stereotypními začátky odstavců: V souvislosti s Čingischánovými taženími ... / 
V současné době... / V souvislosti s ekonomickou reformou... Stálo by autorku 
nebo nakladatelství tolik, kdyby si s někým ze studujících bohemistiky 
dojednali jazykovou revizi? Ty knížky by za to stály určitě. 

-lm- ·· 

10) např . Ossianův návrat. Keltské mýty a báje. Albatros, Praha 1985 
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Pruliny 

Zbrafl 
indiánu 

Oprat 

Jméno 
refiséra 
Wellese 

Druh 
hvAldy 

Cilos1. 
drnčeni 

Na závěr roku místo křízovky: 
Luštíme a reflektujeme 

Nedělní příloha Lidových novin ze 14. září devatenáctsetdevadesátŠEST je 
provázena kresbou Miroslava Kemela - dva pánové, z nichž kterýsi povídá 
kterémusi: Přiznávám, že jsem minulému režimu lezL. do zadku, ... TAJENKA. 

~ Luštitel. se doví: ... ale jenom proto, abych mu potom ležel v žaludku. Obraznost 
docela he~ká (do žaludku vede čistší, ale pro budoucího "žaludečního ležáka" 
bolestiv.ěiš~ cesta horem) - jen kdyby ta polívka nebyla sedm let po převratu 
studená jak psí čumák. Ale konečně o to nám tolik nejde. Spíš chci poukázat 
na některé dorozumívací .. . proč já se jenom neučím být up to date: KOMUNI
KAČNÍ problémy křížovkářských legend. 

Problém společné zásoby znalostí: Do nápovědy se dává, že sbírka Zarathuš
trových knih se jmenuje Avesta (což lze přinejhorším prachsnadno nalézt 
v encyklopedii pod heslem Zarathuštra, Zoroaster či jak bylo encyklo
pedům 11) . libo); že obec okresu Náchod na tři se jmenuje Spy (což zná 
křížovkářský rutinér stejně jako druh pepře, druh papouška, turecky otec, 
otrok aj.); že ruský houslista na pět je Kogan, ruská předložka na dvě je iz 
a rusky svět na tři že je mír (!; čímž se čtenářům Lidovek na vědomost dává, 
že se dnes sluší ignorovat ruštinu sakumprásk). Do nápovědy se naproti tomu 
nedává, že -balkánský smrk na sedm je omorika (máte po ruce atlas dřevin?), 
že latinsky pták na čtyři je avis Oatina je už zase IN, zatímco ještě nedávno se 
nám napovídal i hněv na tři: ira) a že druh novotvarů - propánakrále ja
kých? - na sedm jsou ateromy. 

Problém stylových příznaků: Podle legendy je flákač k povaleč synonymum 
bezpříznakové, zatímco amant k milenec je prý »obecně". Tedy in genere? Ale 
ne: to je zkráceně» v obecné češtině". To zkrácení přijmout lze, zvlášt taky s 
ohledem na minimum místa, které legendě poskytují dnes oblíbené čtverečky 

+--+-přímo v obrazci. Diskutabilní jsou spíš ty (ne)charakteristiky. SSJČ a podle 
něho i Klimeš uvádějí ob., hanl. a zast.; také tentokrát je zkrácení legitimní, ale 

+--+-proč potom není u flákače rovněž "obecně", když SSJČ má ob. expr.? I pro mě 

II) Máme velociped a rotoped. Proč by se jim museli podobat jenom ortoped, logoped, ale 
ne encyklopedisTa? 
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je flákač s amantem co do vysokosti stylu na stejné úrovni, ne-li níž. - Verh 
je prý "pracovní nářadí Islang./"; srovnej k tomu Klimešovo 

1. zaSL ob. dílo, výtvor, zprav. technický, stroj; ob. hanl. (rozbitý, nepotřeb
ný) stroj ap.; 2. slang. nářadí, náčiní; 3. nář[ečně] dílna, továrna 

R
v 

" , 'bd' dn'pv h" 1 ( azelll vyznamu tu nem ez uvo e. roc vyc azet z vyznamu ve s angu te D I. 
y bývá znám jen v určité profesi či zájmové sféře), když existuje obecně znám 

význam 1, v dnešním jazyku jeho druhá část, nadto když jak ve slangu, ta 
v obecné češtině se pro nářadí daleká častěji než verk užívá vercajk? - Nen 
bez půvabu, že oba izolované prvky vercajku (Werkzeug), totiž verk i cajk, jso 
schopny pojmenovat totéž, a sice předmět nefunkční, porouchaný, překážejí 
- zkrátka krám, klump. Kdybychom dali do legendy právě klump, ušetři 
bychom si onu problematickou stylovou charakteristiku, protože jde o slov 
z téhož strata. 12) Jenže achich ouvej: klumpv Klimešově Slovníku Cizích 510 

51994 není uveden vůbec (máte-li 61996, zkontrolujte), SSJČ ho má a 
v dodatcích - a co by si počal luštitel-předplatitel, který by ve slovník 
nepochodil a ve vlastní makovici taky ne? Vždyi by si mohl stěžovat ... ! 

.11 

U 

ci 
li 

I 

't 

2 

U 

, 
a 
ě, 

SI 

iz 

Problém synonym: O tom existují celé regály knih, protože vak známo) čist 
synonymie je v jazycích stejně vzácná jako chemicky čistá voda v přírod 
obojí lze ještě nejlíp připravit v laboratorním skle. Pokud čtenář nevěří, at 
zkusí sepsat rozdíly mezi slovy verk a cajk, o jejichž částečné synonymii v 
výše. Například lze být v cajku, ale ne ve verku, ledaže by to mělo význam 
úplně jiný. 

Funkcí synonym a definic v legendě je návodnost. Některá synonyma jsou sic 
vázaná jen na jistý kontext (telefonovat: volat), ale to nemusí vadit. Nezřídk 

e 
a 

k "b'" o , ( V" k lik' v dl v k d V;) se vepsam na 1Z1 vyrazu VIC spoc1tate, o mame pre oze na ve. ); 
1" nezřídka jsou legendy nenávodné (pročpak je v citované křížovce "malý Anta 

zrovna Antek, a to ještě bez upozornění, že máme zdrobňovat nebo spíš tvoř 
hypokoristikon po moravsku?). Svět křížovek mívá i takové dvojice synonym 
kde běžný uživatel jazyka nerozumí bez slovníku ani jednomu (Sarmat: Ala 

dymník " sopouch); křížovkáři znávají jejich vzájemné přiřazení, ale se znalos 
významu o moc dál taky nebývají. Příkladem takového párečku v oné neděln 

it 
, 

n, , 
tl 
, 
1 

křížovce je obhrobkovat : oborat 

12) stratum _ vrstva (jsou nižší a vyšší strata); odtud stratifikace jazyka; výrazy vrstva, 
rozvrstveni byly už použity tolikrát a v tolika významech, že si nejsem jist jejich srozumitel
ností 
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Pallták 

I (zasl.) 

JeviMnl ! 
. závěs 

i VěWk ----
Znafka 

kancelál. 
---.e?lfeb 

~ 
Zbrar"l 
Indianů 

Nocleh 

lVII/rodě 
umivé 
vlno 

I-----

~ Jméno 
relJséra 
Wellese 

Dary 

~ 
zbraně 

Druh 

~ Cilosl. 
drnčeni 

Slalec 

---cést 
skelelu 

C------



Jaká hrobka? Jaká obora? Samá voda. Podle SSJČ: obhrobkovati, obhrůbkovati 
dok. zeměd. k hrobkovati, hrůbkovati; to pak je ned. zeměd. dělat hrůbky, sázet do 
hrů~ků; přiorávat, oborávat, kopčit; hrobek, hrůbek je jednak zdróbnělina k hrob, 
jednak - a pozor: zeměd. hrůbek - hlína navršená l v pruhů nad řádkem 
okopaniny (pro lepší vývin hlíz); kopeček země pro výsev . n. wibu. Proč pozor: 
ačkqli jako zemědělský výraz (nebo termín? ach to neblahé normování názvů 

. pro kdejakou násadu od vidlO je tedy možný jen hrůbek, hrobek nikoli, máme 
hrobkovací I hrůbkovací pluh čili hrobkovač / hrůbkovač. Nemůžu si pomoct 
jako Čech, ba dokonce nemohu si pomoci jako češtinář: ekonomičtější 
i ja~nější mohlo být · v legendě nakopčit. Pravda je, že v éře xeroxů slýchám 
kopčit také ve významu kopírovat - tak dobrá: oráním nakopčit. 

Pohled do SSJČ mě posté ubezpečil, že neumím česky. Ale abyste si nemysleli: 
vy snad vÍte, co je třeba hrslovaUea nebo hrubovati? Pokud jsem vás nezlákal 
ke hledání v lexikonu, nabídnu vám 

joutěž: odkud je tento citát? 

~,Nevíš, paní, kdo vybíral daně v sedmnáctém století v západním Sedmihradsku?" 
Dáma se skřipcem a stuhou se zadÍ7.'ala na strop, potom na hřib, který držela 
v r~ce, a po krátkém myšlení si povzdychla: "Nevím ... « 

"Neuhodnu-li, jak se nazývali ti výběrčí daní,« bručel rada, "pak jsem s celou 
křížovkou .. v koncích." 
Násl~d~je~~vilka ticha a potom hovor s tématem dcery-vdavky-nápadníci, 
na ně~ je 'paní radová zainteresována velice, pan rada nepříliš. 
"Na tpm nezáležL Jestli se mládenci líbí našim holkám, pak jseš v drtivé menšině. 
Své minoritní V(Jtum si můžeš dát za čepici. Co se má stát, stane se, to je osud 
člověka. Raději mi, paní, konečně pověz, jaký byl úřední titul oněch výběrčích 
daní, . ťfbych mohl klidně spát.« . 

. "On j~, qn je ... « koktala manželka rozhořčeně. 
,JJ jsem, luštitel křížovek," odvětil rada pokojně, "a nemohu za to,_ že dávají tak 
těžké hádanky. Však já těm novinám napíšu, že si myslí, že jejich čtenáři se oženili 
s Naučným slovníkem. Mám vzdělanou ženu, ale je mi to houby platné, " 
"Ach!" vzkřikla paní radová /3) trpitelsky. 

Josef Šimandl 

13) Na tomto místě stojí příjmení, ale jím bych prozradil příliš. 
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Opravy 

(i) Na s. 168 éDS 3/96 se vyskytují v textu dva Pražákové, jeden v textu, druhý 

v poznámce. Křestni jméno má v obou případech znít Alois. 

(ii) Poznámkou na s. 141 éDS 2/96 mínila autorka článku poukázat na publikaci, jejíž 

náležitá citace zni Olga Mullerová - Jana Hoffmannová - Eva Schneiderová : Mluvená 
čeština v autentických textech. H&H, Jinočany 1992. 

(iii) V 1. části Cuřínova textu (éDS 3/96, s. 184nn.) si prosím opravte: první odst.: 

V nářečích českých; ... omezené_Českomoravskou vysočinou; odst. Všechny tyto 
jevy ... : Svědčí o tom i edice děl; Podobný charakter (už v nadpisgl - dezinterpreto
vané Cuřínovo "v nadpise§)"; odst. V tvarosloví jsou v Prefátově ... : okénečkuom; , 

odst. Jsou v něm vedle ... : smíSJ.i; vejsoce,-vejstupek; odst. Přitom je dopis ... : 
smejšlejí; sejr; odst. Pečovatelkou ... : protelické; odst. Tím jazykem ... : jistě 
pohůnkové na pastvilli; poslední odst.: .. . se neprojevuje ani na jazyce. 

Výkonný redaktor se loučí a veřejně prohlašuje, že je žabař. Nebot: 

Nejvíce tiskových chyb. celkem 97. vyšlo 22. srpna 1978 na 19. stránce 
The Times v článku o papeži Pavlovi Vl. 

128stranový Večerník Praha 
(aspirující na zápis do českých dodatků Guinnesovy knihy rekordů) 

ze 6.12.96, příloha MIKULÁŠ, s. 2 
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o autorech (1996) 

Janko Baěvarov: profesor bohemistiky na Univer· 
zitě sv. Klimenta Ochridského v Sofii 
Pavel Blatný: hudební skladatel 
Darren Crown: občan USA; soukromě učí v Praze 
angličtinu 

František Cuřín - viz s. 305 
Petra Doležalová: studentk~ bohemistiky 
na FF UK v Praze 

Petr Málek: odborný asistent na katedře české 

literatury a literám! vědy FF UK v Praze; zabývá se 
vztahy mezi literaturou a médii 
Romana Mázerová: doktorandka na FSV UK 
v Praze 
Veronika Mistrová: odborná asistentka Ústavu 
východoevropských stud i! FF UK v Praze, ru~istka 
Tomáš Němeček: student bohemistiky na FF UK 

Václava Eliášová: studentka bohemistiky v Praze, novinář 
na FF UK v Praze 
Břetisla,; Hodek: anglista, překladatel 
Michal Hrnčlř: student bohemistiky na FF UK 
v Praze 
Helena ;Jarošová: odborná asistentka na katedre 
estetiky FF UK v Praze; zabývá se .užitou· este· 

[ubica Ob uchová: vědecká pracovnice Orientálního 
ústavu AV CR, sinoložka 
František Ondráš: odborný asistent Ústavu 
Blízkého Východu a Afriky FF UK v Praze 
Miloň Potměšil: ředitel Institutu pro neslyšící 
v Berouně 

tikou, mj. zdvořilostí Jaromíra Rakušanové: bohemistka na Katedře 

Alice Jedličková: vědecká pracovnice Ústavu pro obecného jazykozpytu, Clarenton Univ., Ottawa 
českou literaturu AV ČR; zabývá se literaturou 20. Ivana Ryšková: bohemistka, ředitelka letní 
století 
Josef Greš: redaktor časopisu Občanská / obecná 
škola 
Olga Klauberová: lektorka českého jazyka na uni· 
verzitě v Uppsaie 
Monika Kiihlerová: studentka bohemistiky 
na FF UK v Praze 
Ivana Kolářová: odborná asistentka bohemistiky 
na PedF UJEP v Ús!f n. l. 
Jana Králová·Kullová: odborná asistentka Ústavu 
translatalogie FF UK 
Jaro Křivohlavý: sociální psycholog, zabývá se 
komunikaci 
Eva Lavická: dlouholetá pracovnice v televizním 
dabingu 
Jaromlr Linda: asistent na katedře české litera· 

pražské univerzity 
Alexandr Rosen: odborný asistent Ústavu teore· 
tické a komputační lingvistiky FF UK 
Zdeněk Salzmann: etnolog (Arizona, USA), hostu· 
jlc! profesor Ústavu etnologie FF UK v Praze 
Vladimír Staněk: didaktik a stylistik českého 

jazyka 
Miroslav Svoboda: student Institutu základů 

vzdělanosti FF UK 
František Štícha: vědecký pracovn!k ÚJČ AV CR; 
zabývá se teorií gramatiky a korpusovou lingvis· 
tikou 
Jaroslav Švagr: učitel na speciáln! škole pro 
sluchově postižené děti a mládež, tlumočník čes· 

kého znakového jazyka 
Miroslav Svoboda: student Institutu základů 

tury a literární vědy FF UK v Praze; zabývá se vzdělanosti UK 
barokn! literaturou Irana Vaňková: odborná asistentka KČJ FF UK v 

Praze; zabývá se lingvistikou textu 
o ostatních autorech Hana Zahradníková: studentka češtiny a ang· 
viz tDS 2/93, 4/94, 4/95. ličtiny na FF UK v Praze 
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čeština doma a ve světě 4/96 
téma čísla: Literatura je hlavně/taky jazyk 

Jazyk v literatuře - kvalita a kvantita: Zaříkání slov (I. vaňková) 236 
Frekvence gramatických jevů v literárních dílech (F. štícha) 239 

COde-mixing - míšení (směšováníl kódů: Angličtina v češtině (P. Mareš) 242 
"Vy gražny bračny ... " Mechanický pomeranč Anthonyho Burgesse 

v českém překladu (P. Doležalová) 246 
Jak číst současnou českou prózu: Syntax fragmentu, syntax kontinuity. 

Nad prózami Sylvie Richterové (A. Jedličková) 249 
Malý kurz postmoderní poetiky 

- s pomocí románu J. Kratochvila Avion (J. Hoffmannová) 255 
Topolův výlet k nádražní hale (S. ČmejrkOvá) 260 

Jazyk - hudba - literatura: O hudbě v literatuře (P. Málek) 267 
Umění zkratky UŠ) 273 
Významové aktualizace ve Variacích pro temnou strunu 

Ladislava Fukse (M. Hrnčíř) 274 
Zapadající slunce a hrobové ticho (pm) 279 
Hrajeme si: Jak je to dál aneb pokus s prediktabilitou (pm) 280 
potíže s překladem: První věta Olivera TWista (M. Svoboda) 281 

Kdy se objeví překladatel? (pm) 282 
Co jsme se dozvěděli o filmech .. . (pm) 283 
Soundtracky, booklety, gamebooky (pm) 284 

Recenze (11: čteme je správně? (J. šimandll 284 
Tisk, reklama atp_: co můžeme číst v deníku Mladá fronta Dnes II (pm) 291 
Zevrubný (pozn. redJ 291 

Dočetli jsme se v Blesku aneb co způsobí chybějící čárka (pm) 293 
xenofobie, závist, Škodolibost (Josef šlmandll 293 
předplatit si? Nepředplatit si? (mar) 294 
Aby Lidovky nespaly na vavřínech ... UŠ) 295 
Kronstar nade vše (pm) 295 
Hlas o volbách 96 (mar, man) 296 
Právní rada v právním státě Ull 296 
Překlep a přehlédnutí zrcadlem duchovna (ndU 296 
Latina v titulcích aneb Čtvrtpalcové boty (jš) 297 

Recenze (21: Od tvaru k smyslu (I. Vaňková) 298 
Lidsky obyvatelné místo (táž) 300 
Vlídné pozdravení vhlídnému čtenáři (J. Linda) 301 

Z historie: Spisovná čeština od 16. do 19. století 
- dokončení z minulého čísla (F. Cuřín) 302 

Recenze (3): Publlcistika Josefa Čapka (J . Homoláč) 305 
Vyprávění sibiřskejch Evenků (im) 307 

Na závěr roku místo křížovky: Luštíme a reflektujeme (J. šimandU 310 
Dvě opravy 313 
O autorech (1996) 314 
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