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ÚVODEM 

Milí čtenáři, 

toto číslo Češtiny doma i ve světě vykračuje více za hranice času než za 
hranice České republiky: soustřed'uje se na dobu národního obrození a nabízí 
Vám některé pohledy jak na jazyk té doby, tak na dobóvé literární a kulturní 
poměry. 

Najdete tu nejen informace o některýchjazykových a komuníkačníchjevech 
z počátků novodobého spisovného jazyka českého, ale také o tom, jaké postoje 
nebo přístupy k jazyku od nás vyžaduje časová propast, jež nás od otců spisovné 
češtiny odděluje. Kromě článků zaměřených přímo na první půli devatenáctého 
století však nabízíme i širší časové okolí - jazyk období předcházejícího, 
barokního, i jazyk doby následné - jazyk Nerudův, i několik příkladů, jak se 
archaičnost jazyka zachovává v některých žánrech literárních nebo užitných. 

Věříme, že í v pohledu na češtinu jako na novorozeně dokážeme rozpoznat 
podobu a typické rysy dnešní češtiny - jazyka téměř dospělého. 

Vaše redakce 
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Jak se v obrození psalo o povodních 

Zážitek z toho, jak se masy vod valí proti bezmocným lidským červíčkům 
a odnášejí jim majetek, štěstí i životy, není nic nového a letošního. To pouze 
v pojištěneckém dvacátém století si někdy myslíme, že se nás život netýká. 

O povodni v Dolním Sasku a Frízsku 3.2.1825 máme dokonce i literární 
svědectví. V. R. Kramerius zabudoval líčení oné hrozivé povodně na 
Labi a Vezře (Weser) do své povídky Kšaft anebo Šlechetná msta za nedůvěru . 
Příběh dle pravdivé události od Václava Rodomila Krameriusa, vydané roku 
1830 v Praze. Kramerius mladší měl toto líčení zřejmě z německé předlohy, jak 
o tom svědčí některé přímé germanismy v textu (např. teď zmužilých lidí 
zapotřebí,jako vy jeden jste). Bouře a vzápětí povodeň tu vstupuje do milostně
-mravokárného příběhu jako příležitost seslaná shůry k osvědčení pravé 
oddanosti milence, čekajícího věrně, až osud odstraní nepohodlného manžela 
jeho vyvolené. 

Tehdejší povodeň sice měla jinou povahu než povodně naše v roce 1997 : 
kromě přívalů způsobených průtrží šla i z moře ústím řek proti proudu, jako by 
se snad i úplňkový příliv spojil s nějakým výbuchem podzemní sopky v Severním 
moři (věc geologicky značně nepravděpodobná, ale obyvateli dosvědčovaná). 

Silné a vysoké hráze ve východním Frízsku nemohly takovému násilí odolat. 
Napínající vysoké vlny přesáhly hráze a náspy a kolik mil dlouhý spád vody 
mořské - září měsíčnou ve vší své strašlivosti osvětlený - naplnil hrilzou málo 
několik bdějících, které v tuto strašlivou hodinu povinnost nebo strážné 



opatrování od spaní zdržovalo. Nedaje se zadržet přenáramný tok mořský 
bědováním lidstva, rozlil se rychlostí okamžení v plné širokosti po všech rolích 
a lukách; hráze, náramným dorážením vlnobitu mořského rozmoklé a prodra
né, na mnoha místech se potrhaly, a jako syptící vodní hadi valily se slané řeky 
po nížinách, pobraly s sebou lodě na nesjízdné luhy, opět se spojily, a tak víc 
a víc se sílily. Všecka stavení moc jejich rozkotala a pobrala i s obyvateli; zdě 
městské pobořila a dlažení po ulicích vymlela; spěchajícího jezdce zachvátila 
a chvátající máti i s dítkem pohltila; mrtvé vybrala z hrobů jako zvukem trub 
na soudném dnu a po Ia:yvech skryté rodiny hladem umořila; zatopila ouzkostli
vě skučící dobytek ve chlivech; strávila slaností svou zaor.a1)é, símě a vyvrátila 
takto všecku mohovitost, štěstí a naději tisíc pilných občanů v jediné noční 
době na množství let. 

(OHs) 
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ČTEME SI 
O OBROZENCíCH 

Citová exkurze do národního obrození 
aneb Macurovy "mikroděiiny" 

(Rozhovor nad prózou "Guvernantka" vedl s autorem Vladimírem Macurou 
O. Hausenblas) 

Dr. Vladimír Macura, DrSc.,je nejen známým badatelem o obrozenské kultuře 
a :,polečnosti a ředitelem Ústavu pro českou literaturu éeské akademie věd. 
Je takéjedním z nemnoha odborníků, kteří dovedou své vědecké myšlení 
a poznatky o době obrozenské i dnešní předestřít inteligentní veřejnosti 
esejistickou formou, a tak usnadnit lidem z odlehlých profesí pochopení význa
mu řady dobových symbolů, idolů, stereotypů. (Pamatujeme se asi např. na 
objevnost knihy Znamení zrodu v roce 1983, anebo na nemilosrdné eseje z knížky 
Masarykovy boty z roku 1993.) Už dlouho je nadimír Macura také oblíbeným 
spisovatelem literatury krásné. Poprosil jsem autora, aby nás nechal 
nahlédnout, jak se říkávalo, "do své autorské dílny", v níž jsou dosud 
rozloženy nástroje a materiály ke knize Guvernantka, která nedávno vyšla 
(Mladá fronta 1997). 

Guvernantka je třetím dílem tetralogie Ten, který bude z doby českého 
národního obrození (předchozí díly nesou názvy Informátor a Komandant, 
závěrečný se bude jmenovat Medikus). V Guvernantce se před čtenářovýma 
očima rozvijí vztah mezi Františkem Ladislavem Čelakovským a Antonií 
Rajskou, jeho druhou ženou. Nemělo by však jít o jiráskovský historicky zdobný 
román, ani o beletrizující kulturněhistorickou studii. Autor je sice znalý doby 
víc než většina z nás a jeho postavy mají (až na vědomé výjimky) historickou 
předlohu. Krásnou literaturu - Guvernantku nevyjímajíce - však čteme 
pro příběhy a prožitky lidí, nikoli pro studium doby a mravů. Toho si je Vladimír 
Macura vědom: psát o lidech, nikoli o učebnicových postavách, je jeho cíl 
a radost. 
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Položil jsem Vladimíru Macurovi několik otázek. 

Jak dalece zapouštíte do psaní beletrie své výzkumné zkušenosti? 

Příběhje z devatenáctého století a devatenácté století mě po stránce odborné 
baví a zajímá. Jenomže psaní beletrie vás pustí i tam, kam se odbornými nástroji 
pustit nemůžete . Zároveň mě však okouzlovala ta možnost hry s dvojími 
pravidly: s pravidly vědeckého diskursu a pravidly tvorby beletristické. Snažím 
se, aby se texty mých beletristických knih faktograficky nedaly vyvrátit - aby 
dotčená fakta byla spolehlivá. Aby se z dostupných pramenů nedalo vykutat 
tvrzení, které by vyloučilo to, co se o tehdejších lidech, jejich životě, reáliích, 
ježje obklopovaly, ve fiktivním příběhu říká. Beru to ovšem jako docela osobní 
výzvu, baví mě prostě psát "do těch mezer" mezi dokumenty. 

Z dobových korespondencí známe asi jen málo o tom, jak opravdu lidé 
tehdy žili, jak mysleli, co cítili. Kam tato sféra faktů o obrození vlastně 
patří? Do vědy, nebo do beletrie? 

Když jsem dokončil Znamení zrodu, uvědomil jsem si, že vytvářím 
konstrukci, že interpretuji kulturu 19. století jako určitý sémiotický model. 
Uvědomoval jsem si, že ten teoretický model hanebně ignoruje skutečné zázemí 
kultury, "mikrodějiny" lidských vztahů, pletivo sympatií a antipatií, setkávání 
a rozchodů, příbuzenských a přátelských vazeb. Všechno to mě od té doby, co 
Znamení zrodu vyšlo, přitahuje víc a víc. Vlastně si tak skoro koriguji svou 
fascinaci strukturalismem, ze kterého jsme všichni vyšli a který jsme si skoro 
až zbožštili. Najednou cítím, že je strašně důležité i to, co se děje "za textem", 
o čem tehdejší lidé mluvili, jak jednali, jak se spolu stýkali. Zarytě a docela 
nevědecky rekonstruuji den po dni, dělám si soukromý adresář těch dávno 
mrtvých lidí, a ne jen těch důležitých, ale i těch ostatních, polozapomenutých 
i zcela zapomenutých, kteří se třeba jen mihli v blízkosti těch "proslulejších" 
- patřili do jejich rodinného kruhu, mezi jejich přátele, jejich jména občas 
prosakují do pamětí, do korespondencí, objevují se tu a tam v rejstřících 
těch či oněch knížek. Sepisuji sije aje to takový soukromý "slovníček" obyvatel 
dávno mrtvého českého světa 19. století. 

Při vydáních korespondencí slavných osob se vždycky vynoří neznámá 
jména, která vyc:táv~t~lé musejí tzv. dohledat - zjistit, o koho šlo. Jak 
dohledáváte Vy, když jde o dobu tak vzdálenou? 

Vůbec nepostupuji systematicky, nepíšu s vyhlídkou na odborné zveřejnění. 
Opakuji: je to privátní notes, do kterého si poznamenávám údaje o lidech, na 
jejichž jména narazím - v něčí korespondenci, v pamětech, v archivu, v odborné 
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literatuře, kdekoliv. A mám dětinskou radost, když můj zápisník začíná sloužit, 
když se některé záznamy propojí a totéž jméno se ozve z různých míst. Není to 
víc než pracovní materiál, ale leckdy to pomůže víc než tlustý biografický slovník 
s frekventovanými a slavnými jmény. 

Vůbec mě v poslední době okouzlují a dojímají archivy. Dá se v nich najít 
odpověď na mnohá literárněhistorická tajemství, která od zeleného stolu 
nerozlouskneme. Nedávno jsem na Starých Hradech v Literárním archivu PNP 
v pozůstalosti Karla Slavoje Amerlinga, což čítá osmdesát nezpracovaných 
krabic, našel pokus o encyklopedii, kterou tehdy psal kroužek dam scházející 
se v salonu paní Johany Fričové a později v Amerlingově Budči. Ten projekt 
brzy ztroskotal, už proto, že se jeho hlavní organizátorka Antonie Rajská (právě 
hrdinka mé Guvernantky) provdala za Čelakovského a odešla s ním do 
Vratislavi. Ale těch několik let pravidelných schůzek prvních českých 
encyklopedistek, "Budečských panen", jak jim Amerling říkával, tehdy 
znamenalo nejen důležitou kapitolu českého úsilí o encyklopedii, ale pokládalo 
i základy ženského emancipačního hnutí v Čechách. Také Božena Němcová 
psala hesla do této encyklopedie - a to je věc pro nás nová. Obraz vstupu 
Němcové do Prahy bude od této chvíle třeba pozměnit - vcházela do pražského 
kulturního života jako Amerlingova žačka a její první báseň Ženám českým má 
ještě jiný smysl, než jí dosud literární historie podkládá: vyšla v tehdejších 
Květech přesně v den, kdy se dokončená Amerlingova Budeč otevřela pro 
schůzky dam. Je to tedy báseň manifestační, programová, nejen obecná výzva, 
ale i apoteóza snah, které v Budči a ženské encyklopedii nacházely svůj velmi 
raný výraz. A zpřesňuje to i obraz Amerlinga: Amerlingje jistě postava bizarní, 
podivínská, ale právě podporou ženského kroužku a iniciováním "dámské 
encyklopedie" udělal něco velmi reálného a cenného, co by nemělo být 
zapomenuto. 

Ale uvádím to vlastně z jiného důvodu - jako pozadí k drobnému povzdechu 
na okraj Vaší otázky. Ta skupina pozoruhodných žen se nám postupně úplně 
ztrácí z obzoru, už nejsme schopni z dostupných zdrojů zjistit jejich biografii -
o mnohých ani nevíme, kdy a kde se narodily, za koho se provdaly, provdaly-li 
se, nevíme, jak žily. 

Dá se z dobových pramenů vysoudit, do jaké míry bylo vlastenčení u žen mo
tivováno skutečně národními motivy nebo potřebou osobní emancipace, a do 
jaké míry to byla třeba snaha dostat se do styku se společností a "pod čepec"? 

Tak se to zjednodušit nedá. Šance vdát se v "komunikačním rámci" němčiny, 
v níž byly dívky vychovány, byla mnohem větší než najít partnera mezi 
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nemnohými česky mluvícími "partiemi". Navíc mužská česká elita obvykle 
kladla požadavek, aby jejich žena také dobře česky mluvila. Komunita dovedla 
nedokonalou češtinu silně vytýkat a ironizovat - když např. paní Braunerová 
vyslovila v nějakém projevu namísto ''ve jménu žen českých" ''vemeno žen 
českých", okamžitě to kolovalo v Praze i okolí jako podařený šprým. Ženy, 
které se tedy orientovaly "českým" směrem, si rozhodně život příliš 
neulehčovaly. 

.', ~ . . 
Znáte také nějaké dobové doklady toho, jak ony méně známé postavy 
vypadaly? Když o nich píšete, asi sám vidíte, jak asi vypadaly, ale dá se to 
opřít o nějaké prameny? 

U některých máme k dispozici obrazy a dagerotypie, ujinýchjen útržkovité 
charakteristiky v textech - v pamětech; d~pisech, denících. Vždyť ani portrét 
Máchy se nám nedochoval a podoba ';ktiížete české poezie" je tak předmětem 
četných spekulací. . .. 

Když píšete o obrození odborně, máte asi na mysli jako svého adresáta 
čtenáře kulturněvz<iělaného se zájmem o literaturu a kulturní historii. Na 
jakého adresáta my:sJíte, když píšete svou historizující prózu? Koho to 
dneska bude bavit? 

Nikdy jsem nechtěl psát historickou prózu, která vše iahltí fakty a údaji. Ale 
i když čtete román "nehistorický", jste přece zapl~ven fakty, stovkami 
vymyšlených postav s vymyšlenými jmény, rozmanitými popisy situací. To, že 
mé postavy nejsou vymyšlené, že mají historické předobra,zy, by nemělo ztěžovat 
čtení. V jakémkoli románu se musíte během četby jména, vztahy a osudy 
románových postav naučit. V mých prózách to má čtenář,y,lastně snazší - obcuje 
s postavami, o nichž už cosi ví předem. Problém je možná spíš jinde: buď 
v možném podlehnutí klamu, že předkládaný příběh je svědectvím, historickým 
dokumentem, nebo v touze dopátrat se, jak to se znáIIl~.qú postavami "bylo 
doopravdy". Čtenář si pak,ll známého jména klade neustál~ ptázku "Vymyslel 
si to autor, nebo ne?" - a taková otázka vlastně ruší! Prostě když přijmete hru na 
domýšlení osudů postav za hranicemi románu, je psaní i čtení obtížnější. Rád 
bych měl čtenáře,> kterému by bylo dokonce jedno; jestli Purkyně nebo 
Čelakovský jsou historické postavy. V Guvernantce jsem dokonce schválně tlumil 
historickou identitu p~stav - vyhýbám se jménu Čelakovský, Rajská a Purky
ně tu většinou vystupuje pod svým riěkoejším klášterním jménem Silverius. 

Co mě dráždí na současné literáiTií situaci, Je ta ok~lá, proklamativní nechut' 
k fikci, pocit, že fikce je něco méně hodnotného, něco nezdravého, dávno 
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mrtvého. Mně osobně je cizí takové zbožštění "autentické literatury", 
literatury-dokumentu. Dnes jako by literární normou byly zápisky, zpovědi, 
memoáry, korespondence a konfese, psaní o psaní - jako bychom nevěděli, jak 
silně jsou i korespondence nebo memoáry stylizované. Neštítím se literatury, 
která pracuje s příběhem a s literární konstrukcí a nejraději mám právě onen 
vzrušivý prostor, kde se stýká výmysl s faktografií. 

Jakou očekáváte coby autor radost, již mohou vaše knížky řadovému čtenáři 
způsobit - jaké rozkoše? Proč by měli dnešní lidé vaše knížky číst? 

Rád bych si představoval ideálního čtenáře, který by alespoň v odlesku zažíval 
rozkoše z tvoření, i když - ouha - ty bývají u autora nechutně často překrývány 
pocitem nespokojenosti s napsaným. Přál bych si čtenáře, který by nečetl mé 
knížky jako historické obrazy. Za historickou fasádou se odehrává cosi, co cítím 
jako velice osobní, a těšilo by mě vědomí, že jako osobní zpráva je to také 
kýmsi čteno. U Guvernantky se mi přímo zdálo, že jsem až neslušně 
autobiografický, privátní, protože víc než o Čelakovském a Rajské jsem toužil 
psát o vztahu muže a ženy vůbec, o uplývání života, o smrti, k níž se řítíme, je 
to elegie, ale trochu i modlitba, dialog člověka a Boha, pokorný i vzdorný. 
A třeba i blasfemický. Těšilo by mě, kdyby se k tomuto mému osobnímu vyzvá
ní připojil i čtenář. To pro mě je důležitější než kostýmy a kulisy. Vždyť v těch 
kostýmech a kulisách historicky proměnlivých se pořád vlastně odehrávají stále 
tytéž příběhy. Stále "ten náš příběh". 

Říkává se, že v dějinách lidstva láska, nebo třeba víra, byla vždycky stejná. 
Vy, pane doktore, budete asi velmi dobře informovaný o tom, jestli tehdejší 
city byly stejně rafinované nebo na jakých úrovních byly jiné než dnes. 
Nejsme my třeba dnes v některých oblastech lásky, např. fyzické lásky, 
třeba i kvůli tomu, jak se nás i nechtě dotkne veřejně vystavovaná 
pornografie ap., výrazně rafinovanější než lidé minulého století, kteří takové 
věci neměli nikdy phležitost vidět? Zdá se vám, že oni tehdy se chovali 
jinak než my v lásce? 

Kladi jsem si v poslední době často podobnou otázku, protože v roce 1997 
se v Plzni konala konference na téma Sex a tabu v české kultuře 19. století. 
Téma bylo lákavé, a myslím, že se konference docela vydařila. Při psaní 
vstupního referátu jsem si uvědomoval, jak obtížné je rekonstruovat třeba 
představu () dobové erotice, natož sexualitě. Zaznamenáváme zdá se tehdy větší 
citlivost vůči tomuto aspektu: například Svatopluk Čech vypráví ve svých 
vzpomínkách dávný zážitek, když se při nějakém předčítání v kolektivu mladých 
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lidí nemohl vůbec dostat přes větu, ve které se říkalo, že z lesa vyšla dívenka 
a ve vlasech se jí vinula růžová pentle ... Ta růžová mašle byla tak vzrušující, 
tak "neslušně" rozevlátá, že nikdo z chlapců nedokázal dočíst, každý 
zrudl a v rozpacích zmlkl. V tomjsme samozřejmě kdesijinde, růžová mašlička 
v dívčích vlasech nás už nerozhází. Jenomže když si uvědomíte, jakým 
obrovským erotickým nábojem byla nabita taková obyčejná růžová pentle, 
nejsme také o něco chudší? Nebyla tehdy erotika nasáklá mystériem a ta
jemstvím, nebylo do ní vloženo mnohem víc, nežje tomu za našich ošizených 
časů?! Nemůžeme si však přitom představovat, že by se dnešní praktiky v lásce 
nějak zásadně lišily od tehdejších. Když čteme, co Mácha popsal ve svých 
denících, pak vidíme, že repertoár možností, které svým popisem nabízí, nás 
rozhodně nepřekvapuje, není archaický ani věcně, ani lexikálně . 

Zajímavé je spíš, že je ten máchovský zápis tak unikátní: nemáme jiný tehdejší 
doklad, ve kterém by sexualita byla popsána s podobnou otevřeností, která i nám 
připadá málem cynická. Známe přece Máchu jako "básníka Máje", vidíme auru 
kolem jeho čela, a najednou před námi leží jeho až technicky přesná, suchá 
zpráva o věcech sexuality ve vztahu k dívce, která se stala matkou jeho dítěte. 

Takže se tato oblast lidská špatně rekonstruuje. Božena Němcová snad 
uměla být podobně otevřená ve svých dopisech z konce života. Byla svou 
otevřeností ve věcech fyzis ve své době nějak atypická? 

Těžko říci. Také v dopisech Nebeského bývají věci tvrdě formulované, 
i u Amerlinga nacházíme v dopisech velice střízlivé sexuologické rady ohledně 
orgasmu (byl ostatně lékař). Korespondence Němcové je však rozhodně 
fascinující, Němcová byla schopna nebát se psát o věcech téměř tabuizovaných 
a současně je dokázala vidět i tak říkajíc v duchovní perspektivě . Raná 
korespondence Rajské je plná životních idejí, plánů, emfáze, horování. Rajská 
byla velká a zajímavá osobnost a Němcová se od ní mnoho učila. Ale listy 
Němcové prožíváme jako velkou literární událost, která spojuje do jednoho 
tvaru příběh těla i duše. 

Jakým způsobem zpracováváte to, co víte o jazyce doby? Vy přece znáte, 
jak se skládala věta, jak vypadala slovní zásoba, jak toho využíváte? 

Jazyk devatenáctého století mě fascinuje v celé své šíři - překotné tvoření 

nových slov, slova, která mají dnes patinu starobylosti, všechna ta makarónština, 
citace z latiny, němčiny, mad'arštiny, italštiny, polštiny, "ilyrštiny", různé 
možnosti syntaxe. To mnohořečí je prostě nádherné a byl bych rád, aby mu 
i čtenář přišel na chuť. Nemusí každému slovu hned rozumět, neznámé slovo 
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nevolá po vysvětlivce, má svou barvu samo o sobě. Stále jsme přece obklopeni 
slovy, jejichž přesný význam neznáme - jména květin, například zimostráz, 
zimolez. Vnímáme kouzlo těch slov, a to, že si jejich význam neobsadíme 
představou konkrétního druhu rostliny, není žádné neštěstí. Takže když se moje 
tetralogie pohybuje v 19. století, dává to nádhernou příležitost si s jazykem 19. sto
letí pohrát. Okouzlují mě zapomenutá pojmenování jako "boucharón" (snad 
"politický tlučhuba"), nebo "kuťaláci" (tak se říkávalo německým turnerům, 
podle pozdravu "gut hei!!") a s radostí je občas tu a tam v textu pohodím. Ztěžuje 
to čtení? A co?! Bojím se spíš "hladkého čtení", které se nezadrhne na podtextu 
slov, obrazů, ba ani celých scén. 

A jak je to ve výstavbě textu jako celku? 

Stejně jako si lze pohrát s dobovými slovy, lze si pohrát i s celými dobovými 
styly. 

Každá ta knížka mého obrozenského cyklu byla jakoby psána v jiném 
obrozenském žánru (žánrové označení se pak v textu objevuje několikrát 
v majuskulích jako žánrový signál). Informátor (první próza řady) je psán jako 
novela - je vlastně vybudovaný na prolínání reálného příběhu ajeho reflexe 
.ve formě romantické novely, kterou hrdina příběhu píše. 

Komandant (druhý svazek), psaný jako "živé obrazy", si vyžádal 
upřednostnění přítomného času a potlačení minulého, a navrch spoustu adjektiv, 
vypjatý dekorativní, emfatický a přitom statický sloh. 

Guvernantka je " elegie" - tak jako se v elegii střídá pentametr a hexametr, 
střídá se tu mužský a ženský hlas, hlas Čelakovského a jeho ženy, a také téma 
je elegické: stýskání po vzdáleném, po ztracené vlasti, po neuskutečněných 
snech i prchajícím mládí. Důležité je, že oba hlasy se střídají, ale nikdy spolu 
nekomunikují, jako by byla mezi nimi ocelová stěna. Problémem pro mne bylo, 
jak ty dva hlasy odlišit - snažil jsem se diferenc~~at tempem řeči, dikcí, 
tvaroslo~ím (například Čelakovský zásadně má v 1. osobě tvary typu "píši", 
"studuji", Rajská "píšu", "studuju"). A navíc: Čelakovského part je nasycen 
příslovími - je ostatně autorem souboru slovanských přísloví, zdálo se mi vhodné 
udělat z "řeči přísloví" součást jeho osobní jazykové charakteristiky. 
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Ukázka 

- Tuto hypotézu nepotřebuji, říká Silverius a nemluví o sobě ani o tom listu. 
Vypráví anekdotu o jistém moudrém muží, který tak prý odpověděl císaři 
Napoleonovi na otázku, kde je v jeho soustavě Bůh. A Bonapart se zamyslel po 
té odpovědi a rozhodl se dobýt svět. 

Profesor se krátce zasměje. Maličko rouhavě. 

Můj muž opět zatíží lejstra na stole cukřenkou a přidrží si cvikr v prstech. 

- Víra? Moje víra v Boha? Potřebuji já v Boha věřit? Když vedu pero po 
papíře, věří to pero ve mě, že ho povedu rozumně, že zvolím správná slova? 
Když se rolník opře o pluh, věří ten pluh v rolníkovu paži? Když dělník udeří 
kladivem, potřebuje, aby mu kladivo věřilo? Kdo je nástrojem? A kdo je tvůrcem? 
Pokud je Bůh nástrojem, který já používám, neobejdu se bez víry v něho. Že se 
nerozskřípe jako péro v mé dlani, že se neztupí jako rýč, nezlomí jako násada 
kladiva. Jestliže však já jsem naopak rydlem, perem, kladivem v jeho ruce, pak 
rozhodni onpotřebuje věřit ve mne. Musí pevně věřit, že vydržím, že neklesnu 
pod břemenem, které mi naložil. Že splním úkol. On ať se ke mně modlí, on ať 
prosí, abych neselhal. 

- Františku, říkám tiše, natáhnu se přes stůl a položím svou dlaň na jeho. 
Vzhlédne přísně a vyprostí se. 

Nemám ráda podobné řeči. A on zase nemá rád, když ho mírním, nechce být 
mírný, potřebuje se hádat. Nebouří se vlastně. Vede disputace. (str. 26) 

Znovujsme tedy u toho: míra, uměřenost. Pořád se k tomu vracíme. Ta duševní 
nevyrovnanost mě dráždí, ten neklid duše. Ta nevycválanost v obraznosti. Ten 
spor s Bohem. 

Nechápu to. Proč s Ním. On mě přece potřebuje. Proč bych tu jinak byl, 
kdyby mě nepotřeboval. Nepotřebuje mě jistě pokorného. Nepotřebuje mě jistě 
celý život na kolenou. 

To by nevypustil Adama s Evou za humna Edenu, kdyby z nich toužil mít své 
poskoky. Obšourníky. Své vlezdořitky. Mohli se líně válet ve stínu rajských stromů 
a pojídat granátová jablka a pomeranče a svatojánský chléb, s opicemi se 
pošťuchovat o banány. Navzájem si vybírat muňky v ohanbí. Pokaždé říkám na 
Kováni příteli Vinařickému: První lidé v té zkoušce v ráji obstáli. Neselhali, 
ale obstáli. Oko Páně na nich muselo spočinout se zalíbením, když je pak přistihl 
pod stromem poznání ještě s čůrky sladké štavy na bradě. Poznal, že jsou schopni 
dostát jeho záměrům. Že se na ně může spolehnout. Že jim může věřit. (str. 43) 
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ČTEME SI 
V OBROZENSKÉ BELETRII 

Česká gramotnost v době B. Němcové 

Jak dalece smí vydavatel korespondence současníků velké spisovatelky 
opravovat chyby a vyjadřovací nedostatky obrozených Čechů? 

(Rozhovor s editorkou Dr. Zdenou Novákovou (ZN) připravil Ondřej 
Hausenblas (OH). 

Soubor dopisů, které psali mužští přátelé a příbuzní Boženě Němcové 
(doplněný několika jejími odpověďmi a třemi verzemi jejího posledního dopisu) 
vyšel už v roce 1995 v Českém spisovateli péčí Jaroslavy Janáčkové. Kniha 
Lamentace nese přičiněním trhu poněkud obchodní podtitul Dopisy mužům, 

jako by největším lákadlem měly být spisovatelčiny aféry s muži. Hlavní název 
. Lamentace je však výstižnější, co se týče známých autorčiných osudů. 

Kromě dobových poměrů a personálních vztahů však z knihy poznáme něco 
velmi cenného: jak se tehdy uměly psát dopisy, a to nejen co do kompozice - tu 
se naši obrozenci mohli dobře naučit ve své jazykové praxi německé. Vydání 
dopisů je dokumentem toho, jak milí obrozenci ovládali svůj zbožštělý jazyk 
mateřský - češtinu. 

Dnes už se snad ani ve škole nepředstírá, že obrozenci mluvili a psali plynule 
česky. Mnozí z první generace měli s češtinou potíže jako s jazykem cizím, 
mnozí a mnohé z vlastenců generací následujících se češtině doučovali ještě 
v létech šedesátých a sedmdesátých 19. století před návštěvou českého salonu. 

To, co na obrozenské době a jejích protagonistech však obdivovat můžeme, 
je silná vůle k češství, odvaha, s níž mateřštinu pěstovali a používali. Re
konstrukce a z velké části i konstrukce českého národa v prvé půli 19. století 
byla velkolepým civilizačním experimentem, který pozdějším generacím přinesl 
na jedné straně národní svébytnost, kontinuitu s dějinami, zachování vzácně 
komplikovaného slovanského jazyka, na druhé straně nás vybavil staletými 
potížemi politickými i sociálními a kulturními. Naše nedávné i dávné spory 
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o pravopis češtiny koneckonců svědčí mimo jiné i o tom, jak mladý národ jsme 
- jiní národové se už dávno zabývají kvalitou formulací a soustavností svého 
myšlení. 

Vydávat kterékoli texty dob starších znamená přepsat je do podoby, kterou 
budeme umět číst. Tzv. diplomatická vydání, která zachovávají každé písmenko 
beze změny, nebo dokonce vydání jako faksimile, tedy včetně vnější grafické 
podoby písma a stránky, jsou vzácná a přinášejí čtenářům víc problémů, než 
kolik problémů znamená editace staršího textu pro specialistu - textologa. 

Edice dopisů psaných Boženě Němcové navíc znamená oříšek další: sou
kromé texty jsou jazykově a pravopisně mnohem rozmanitější než díla literární 
jednak proto, že v soukromí se stylizuje a někdy i pečuje o jazyk mnohem 
méně než v díle pro veřejnost, nejsou tu ani zásahy, ani vlastní snaha autorů po 
veřejné "správnosti". Jednak ovšem rozmanitost pramení i z toho, že se v edici 
dostávají na světlo i texty nespisovatelské - lidí, pro něž psaní není denním 
chlebem a profesí. 

Editor tedy musí dopisy najít, shromáždit, vybrat vhodné a přizpůsobit se co 
do rozsahu edice možnostem nakladatelství, pak texty přepsat, upravit 
textologicky - jazykově a pravopisně, případně také získat souhlas k publikaci 
od jejich majitelů, dohodnout se s grafikem a ilustrátorem atd. 

Transkripce dopisů do dnešní češtiny je dost problematická: kvantita 
samohlásek, psaní skupin souhlásek - to jsou problémy u většiny autorů první 
půle 19.století nejen v dopisech, ale i v dílech literárních. V dopisech je ovšem 
jednotlivých lapsů nebo sporných míst mnohem více. 

Jak se vlastně textolog rozhoduje o tom, co je chyba a co ne, co se opraví 
a co nechá? 

Ptal jsem se zkušené editorky PhDr. Zdeny Novákové, která pracovala 
dlouhá léta v redakci Česk( oslovensk)ého spisovatele v edici Slunovrat a později 
vůbec na svazcích klasické české literatury. 

ZN: Výchozí textologické pravidlo je velmi obecné a jedtloduché: zvláštnosti 
necháváme, chyby opravujeme. Prvním úkolem textologa je je tedy především 
zmapovat problematiku materiálu, zvážit účel edice a stanovit posléze hranici 
mezi chybou a zvláštností. Ta nemusí být stanovena vždy stejně - zde přihlížíme 
hlavně k tomu, zda je edice čtenářská či odborná, zda bude pramenem pro 
studium historických reálií ap. 

Lamentace jsou edicí čtenářskou, jejich smyslem je zachytit životní 
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korespondenční dialog Boženy Němcové. Po stránce jazykové však obě strany 
nevstupovaly do dialogu se stejnými silami: velká spisovatelka ovládající český 
literární jazyk se všemi formálními náležitostmi - a osoby s velmi různou, 
převážně však minimální zběhlostí v českém písemném projevu, s množstvím 
písařských i jazykových omylů. 

Pro čtenářskou edici se tak rozvíral propastný formální rozdíl mezi dopisy 
autorčinými a jejích adresátů, kteří se pak zdáli být někdy až na pomezí 
negramotnosti. 

Položili jsme si otázku, zda je možné tento rozdíl našimi textologickými 
prostředky aspoň poněkud vyrovnat, aby neodborný čtenář měl možnost se 
soustředit na obsah dialogu a nebýt rušen formálními problémy, které někdy 
jsou až na úkor srozumitelnosti, a které navíc odporují skutečné charakteristice 
jednotlivých osob - např. Jan Helcelet byl ve své době vzdělanec, Josef Němec 
byl absolventem gymnázia, ale problémy pramenily hlavně z toho, že jejich 
dorozumívacím jazykem v psaní byla němčina. 

Texty adresátů B.N. jsou většinou věrným zápisem mluveného jazyka. Při 
tom dochází k častým omylům v zápisu souhláskových skupin a k omylům ve 
vyznačení délek samohlásek. Mnoho dalších pravopisných jevů se nerespektuje. 

OH: Jak to bylo v dopisech Boženě Němcové s interpunkcí? Byla spíše 
dnešní, nebo spíše chyběla vůbec? 

ZN: Tu jsem doplňovala podle dnešních norem. V celku je text frázován buď 
podle logiky myšlenek, nebo podle formálního zvyku udělat čárku nebo jiné 
znaménko tam, kdé se plynulý zápis nějak přerušil, když píšícímu klesla ruka. 
Podobně jako když v posledním slově bylo na konci -u, elegantně nad ním 
zakroužili tahem pera a udělali kroužkované -ů bez ohledu na to, o jakou 
koncovku šlo. Pro ozdobu. 

Psaní koncovek jmen a sloves je závislé na osobním jazykovém povědomí. 

Pokud bychom všechny zmíněné jevy hodnotili jako chybné, pak by nám 
textologická pravidla umožňovala texty v podstatě přepsat do současné spisovné 
češtiny. Tím bychom však překročili tradiční textologické zásady (známé 
z příručky Editor a text, Praha 1970), podle nichžjsme připravovali "bezchybné" 
literární texty Boženy Němcové, a docela bychom eliminovali jazykové jevy 
typické pro 19. století. 

Po stránce pravopisné a interpunkční bylo třeba texty upravit zcela 
nepochybně. V tvarosloví jsme naproti tomu ponechali zvláštnosti jakožto obraz 
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jazykového povědomí pisatelů. U deformovaných souhláskových skupin nám 
doporučil dr. Emanuel Macek, abychom zápis považovali za omyl ve fonetickém 
přepisu, a abychom si text rekonstruovali tím, že si jej předříkáme nahlas. Zřejmě 
slyšitelné omyly pak můžeme opravovat, ovšem s oporou v jiných dobových 
textech, zejména v dopisech B.N. 

Tak jsme mohli odstranit i část omylů v psaní délek. K úplnému dořešení 
bychom však museli znát povědomí jednotlivých pisatelů - jejich regionální 
původ, nářečí, možné pozdější vlivy jazykové - a to jsou skutečnosti ne
dohledatelné. Např. Josef Němec byl služebně během let na dvaceti místech 
mezi Chodskem a Balašskými Ďarmotami, měl za ženu spisovatelku s její 
bohatou jazykovou výbavou. Není zcela jednoznačné, kdo koho jazykově 
ovlivňoval. 

Proto právě v psaní kvantit byla naše úprava jen velmi přibližná a naše hranice 
mezi chybou a zvláštností se posouvá tak, aby se za chyby považovalo co 
nejméně jevů. 

V dopise z Balašských Ďarmot (1.1.1855) píše Josef Němec : ... Ten hnědej 
kabát mam už předělanej, je teď dost pěknej, stálo mě to přes 8 f šajnů 
dohromady, teď ale potřebuju boty do bláta, neví, jak si k těm pomužu, tu je 
bláto až pod kolená. 

Dopis z 12/12 1856 začíná: 

Milá ženo! Můj Ust s tou lamentaci, pak s popisem mého zdejšího živobytí 
máš dávno snad už v rukouch. Já též jsem tvůj list od 5/ho a 6/ho s tou trochu 
zasloužilou dutkou obdržel, která s té příčiny se hned osladila, poněvadž 
mně v tom samém Ustu oznámilas, že dr. Frič se snad námi smiloval a že kauci pujČí. 

Podle přepisu M. Novotného: 

Milá ženo! Můj Ust s tou lamentaci, pak s popisem mého zdejšího živobyti 
máš dávno snad už v rukouch. Já též jsem tvůj list od 5/ho a 6/ho stou trochu 
zasloužilou dutkou obdržel, láerá s té příčiny se hned osladíM, poněvadž mně v tom 
samgm Ustu oznámilgs, že dr. Frič se nad námJ?...smiloval a že. kauci pujčt. 

OH: My jako laičtí čtenáři nejsme na takovou podobu textu moc zvyklí, 
navíc ani např. ze školy nevíme, jak se vlastně tehdy běžně psalo a mluvilo -
známe hlavně díla ušlechtilého jazyka. 

ZN: Miloslav Novotný ve své edici (Život Boženy Němcové I-VI, 
Československý spisovatel, Praha, 1951-1959) přepisoval dopisy písmenko po 
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písmenku, diplomaticky. Tam pakjsou všechny chyby zachovány. To jsem zde 
udělat nemohla-

OH: Proč ne? 

ZN: - protože komunikace by byla opravdu propastně nerovná. 

OH: Tys vlastně autory dopisů malinko vylepšila-

ZN: Jen v hledisku pravopisně fonetickém. 

OH: Proč se však radši neZmenší ta míra upravovanosti v dopisech B. 
Němcové? Nemělo ~y to být tak, že povídky budou upravovány ohleduplně 
podle kánonu v Editoru a textu, kd~žto její soukromé dopisy můžeme opravit 
hlouběji? '., ' . 

ZN: Její soukromé dopisy nejsou upravovány nijak výrazně proto, že to 
nepotřebují: Němcová byla opravdu zkušený český mluvčí a pisatel, její 
soukromé texty nejsou o nic horší než texty literární. Neupravujeme je o nic víc 
než její literární text. Navíc dokumentární texty jsou zdrojem poznání 
historických reálií i dobového jazykového úzu. 

Ve srovnání s dopisy např. jejího muže upravujeme její dopisy mnohem méně. 

Němcová ,byla schopna dobře česky psát i ve svém posled~í.m dopise, kde 
vzhledem ke zdraví i životní situaci vlastně téměř nevěděla, co píše. 

OH: Dopisy B.N. tedy nejsou vylepšovány o nic ví(; ani míň než její texty 
literární. 

ZN: Ano, když Němcová napíše ve čtvrtém pádě mně, opravíme to, když 
však napíše děvčata plakaly, ponecháváme to. 

OH: A když Němcová napíše naše neštěsti jako její muž? 

ZN: Ale ona to nenapíše! - Je vidět, že B.N. byla v české komunikaci v 50. lé
tech minulého století mnohem dál než její současníci. Byla v grafice, ve zvládnutí 
písemné češtiny o několik desítek let napřed. 

OH: Kde se to naučila? 

ZN: Myslím, že je to tím, že víc česky komunikovala, poslouchala, že to 
souviselo s tou zvukovou stránkou, a ovšem hojně psala. Její povědomí bylo 
zásadně české, třebaže v komunikaci s matkou a sestrou píše německy. Ale už 
třeba HeIceletovi píše česky, i když ví, že pro něj by bylo snazší psát německy. 

Bylo by to však mimo dobový styl, oni psát česky chtěli. 
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OH: Kteří z jejích partnerů v korespondenci byli podobně gramotní jako 
ona? 

ZN: Jan Helcelet má sice v dopise pravopisné chyby, český pravopis ani 
gramatiku příliš běžně neovládá, ale rozdíl od Josefa Němce je hned patrný: 

(Podle Lamentací:) 

( ... ) Co se konečně týče nás dvou: Nuž, jak to mám vyřknouti, nemaje toho 
sám u sebe ještě jasné. Předně dle mínění mého, nepotřebuješ ani ty se za onu 
noc styděti; neboť i já jí neUtuju. Myslímť, že to byl tak kousek entuziasmu 
olympického? Jen prosím tě, nezažehnávejme toho malého okřidlence hned 
štólou, věrností a svěcenou vodou navěčnosti! Vzrostlo by nám z toho málo 
blahého; tobě totiž nepotřebné žárlivosti, mně nesvobody; i obelhávali bychom 
sebe sami a vespolek. Štěstí lásky snad juž samo sebou jenom jest okamžité. 
Tušilťjsem a natoužival jsemť se po blaženosti, jaká musí ve shodlosli s mi/ou 
osobou se zavírati, kterou i po vystřizlivění za hodný předmět entuziasmu svého 
lze považovati. Nedostalo se mi však toho. Jak se zdá, i tobě ne. 

(Místa odlišná v diplomatickém přepisu podle Novotného:) 

( ... ) neboť ij~ jí nelituju. Myslímť že to byl/ol tak kousek entuziasmu 
olympického? ( ... ) Tušilť jsem a natoužival jsemť se po blaženosti jaká musí 
ve shodlo sti s milou osobou se zavír~ti, kterou i po vystřizlivění za hodný 
předmět entuziasmu svého lze považovati. 

OH: Je v souboru dopisů ještě nějaký jiný výrazný autor, kultivovaný podobně 
jako B.N.? 

ZN: Dalším z adresátů je V. Č. Bendl, literát. Upraven podobnými zásahy 
jako Němec, vychází jeho text podobně kultivovaně jako texty Němcové. 

4/12/1856 

Milostivá Paní! 

Velice mě mrzelo, že jsem od vás mi poslaného Puškina obdrže!, když jsem 
lístek pro Vás na poštu poslal; bylo mi psaní Vaše tím vítanější, jelikož jsem si 
nevěděl nikterak vysvětliti, proč tak dlouho žádnou odpověď nedostávám. Měl 
jsem strach, že snad psaní mé Vás nedošlo, a proto jsem předešlý týden žádal 
TzUeho, aby k Vám došel. Potom jsem si myslil, že snad jste na venkově, poněvadž 
jste chtěla jeti do Votic, a proto jsem byl velmi radostně překvapen, když mi 
včera chlapec přinesl paklíček, v němž byl Váš list, kterýmž jsem se po dlouhém 
čase zas jednou pokochal - když jsem i Puškina měl v ruce, po němžto se mi 
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taky už stejslwlo. Můj Bože, vždyť některé ty listy a básně jsou teď mou jedinou 
zábavou, mým Eldoradem. Měl jsem věru strach, že jste zapomněla na mne, 
že snad marně budu čelwti na odpověd'! Ale díky Vám, srdečné, upřímné díky, 
že jste mě zase oblažila. 

- Kdybych takjen mohl s tímto listem Vám poslati též něco, co i Vás by těšilo, 

co by Vám pomohlo - věřte mně, Milostpaní, že by sotvakdo s takovou rozkoší 
to učinil jako já. 

Kromě problémů s rozporem mezi kultivovanou Němcovou a méně zběhlý
mi jejími partnery tu máme ještě jeden problém: vydání dopisů je také čin 
dokumentaristický. Dopisy jsou svědectví doby, a editor by svými úpravami 
mohl setřít mnoho z toho, co může mít pro historika cenu. To je ovšem problém 
i v dopisech Němcové: 

Jde o používání zkratek a značek (značky platidel ap.). To v edici 
neupravujeme, protože by bylo třeba respektovat zásady historiků a dostalo by 
se to do rozporu se zásadami editorskými. Běžné neustálené zkracování slov se 
ovšem rozepisuje, ale značky jako 5 zl r. č. (zlatých rakouského čísla), 20 jl (20 
zlatých), za 2 fr. dostaneš pěknou, to vše ponecháváme; někdy nepoznáme, jak 

. autor vlastně zkratku píše, zda s tečkou nebo bez, je-li na konci věty: platila 
jsem 14 kr. Také Jeho Císařská Milost, zkracováno jako JCM, se píše jako šifra, 
značka. Podobně dnes je těžko zvážit, zda chceme psát zkratku, nebo 
šifru v případě T.G.M. - TGM. 

ZN: V posledním dopise, který v Lamentacích otiskujeme v původním znění 

a ve všech třech verzích,jakjej Němcová přepisovala a opravovala, jsme však 
ponechali všechny omyly a individuální odchylky, protože jsou svědectvím 
o jejím stavu na konci života. 

OH: Je tu např. výraz psaný sukinky, délky samohlásekjsou velice neustále
né, písařské omyly, nedokončené věty, texty svědčí o velkém duševním vypětí 
i rozčilení: I chtěl mě uhodit skočil mezi náš a povídal: Netluč táto mamu ona 
má pravdu proč ji to trháš, ona si to opsat a beztoho si musela ty pohádky 
vypůjčit! ... 

ZN: Němcové se rozpadá kompozice dopisu. Jak se vyjádřila paní profesorka 
Janáčková, když jsme na svazku pracovaly: Ve chvíli, kdy se rozpadne dopis, 
vlastně se rozpadá, končí život. Němcová si chvílemi přestává uvědomovat, 
komu vlastně píše, reflektuje své kroky, zkoumá, co udělala dobře nebo špatně, 
a pak se zase vrací k V. Náprstkovi, jemuž to píše. Třikrát dopis rozepsala a ne
dopsala, vždy začala stejnou větou. 
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Rukopisy přivezla po 60 letech z Ameriky rodina astronoma Kopala. Byla 
to šťastná shoda okolností a lidské péče od samého počátku: Dopisy se uchovaly 
mimo jiné i díky velkorys()stiJosefa Němce, který se s Boženou Němcovou 
rozešel skutečně ve zlém, v posledním svém dopise (V. Náprstkovi) Němcová 
jeho jednání líčí v nejhorším světle, a on přesto dopisy uchoval. Pak se různými 
cestami po světě dostaly do Litomyšle kratince před odevzdáním naší knihy do 
tisku. Jeden z rukopisů jsme otiskli jako faksimile. 

Rozhodnutí o míře zásahů do dopisů adresátů B.Němcové bylo složité, a nejsem 
si jista, jak dalece se podařilo udržet ji ve všech stejnou - jsoÍJtak individuálně 
odlišné. Pomohlo nám považovat řadu problémů za "písařské omyly" a ne
dopatření - to jsou zjevné omyly jako psaní šetrý místo štědrý, množsví místo 
množství, dostabys místo dostala bys, v skustku místo vskutku. Potíženiěli doboví 
pisatelé s hranicemi slov ve větě ap. Oni češtinu hlavně jen slyšeli. Je to, jako by 
zapomněli své první dva roky ve škole a pak psali dlouhá léta už jen německy. 

OH: Jako by používali písma k zachycování řeči podobně jako primitivní 
pravopis středověký: využíval písmen j iného jazyka (latiny) i k záznamu hlásek, 
které latina neměla. 

Ajak to je s psaním a pravopisem v dopisech dětí? 

ZN: Děti byly ovšem v té době mladé, ještě nevzdělané . Měly však lepší 
podmínky než jejich otec nebo rodinní přátelé, protože vyrůstaly vedle píšící 
matky. Nedělaly tolik chyby písařské, ale pravopisné i gramatické chyby ovšem 
mají. Ty jsme však upravovali. Např. ty tvary mně/mně, shodu v příčestí, ale 
rozdíly mezi koncovkami (dnes) spisovnými a nespisovnými jsme ovšem 
ponechávali neopraveny. Zůstaly však také některé jiné dobově v psaní rozšířené 
a původně hovorové jevy: Táta mně psal, že ste se při návštěvě Hynkova hrobu 
usmířili .. .že ~ se to již dříve nedozvěděla, píše syn Karel matce 28.7.1860. 

OH: Psaní jste/ste jsme řešili kdysi při vydání povídek Julia Zeyer~ - ten 
měl zázemí německé, češtině se doučil, ale v rukopisech má spoustu "chyb" 
nebo nejasností jak v délkách samohlásek, tak v psaníjste/ste. Jemu jsme však 
j- ve slovechjsi, jste dopisovali. 

ZN: Zeyerovy texty ovšem vstupují do úplně jiného historického kontextu, 
česká komunikace byla značně pokročilejší i u ostatních jeho současníků. 

Interpungovali však logicky, ale víceméně intuitivně, bez pevných pravidel. 
Koneckonců ještě ve třicátých letech našeho století byla psaná pravidla pro 
interpunkci jen velmi rámcová. 
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Vysloveně gramatické odchylky od dnešní normy se ponechávají nezměněny. 

Takjistě zůstává v textu i u Němcové používání přivlastňovacích zájmen ne
zvratných i tam, kde by dnes mělo být svůj: Po Novém roku dostanu několik 
výtisků mého obrazu. Anebo tvary adjektiv či trpných příčestí v přísudku:jsem 
fotografovaná u Ruppa velmi dobře. 

OH: Sloveso fotografovat se navíc zde používá ve vidu dokonavém, jde 
jí o výsledek "jsem vyfotografovaná". 

Na některá z korespondentů vrhá jejich písemný projev, na rozdíl od jiných 
zprávo jejich vzdělání, špatné světlo. Např. nakladatel A. Augusta, který 
koneckonců rozhodovalo osudech autorčiných literárních děl i o jejím blahobytu 
nebo bídě finanční. V jeho dopisech jsou pozoruhodné nepravidelnosti, jeho 
zvládnutí psané češtiny je možno říci mizerné: 

Na váš dopis od dne musím litovat Vaším požadavkám proto nevyhovitj, 
poněvadž nejsem zvyklý dat se za nos vodit, které Vaše jednání jsem v Praze 
panu Náprstku, Riegrovi a jiným pánům sdělit, kteří se divili, proč dílo nevy
chází. ( . .) pak se s Vámi zase udobřím a vaším požadavkům milerád vyhovím; 
na Vaše slova ale nedám ani zlámanou grešli. 

s uctou 

A. Augusta 

(26.10.1861) 

Nedate-li hned rukopis co dokončení, tak se postarejte, jak živa budete; 
já zapovedel, Vám již co dat.-

(mezi 13. a 24.11.1861) 

OH: Skrze soukromé texty velké spisovatelky a jejích přátel se dnešní čtenář 
může dobrat pěkného rozhledu po variabilitě českého jazyka. Charakteristická 
dvojdomost češtiny, totiž rozpor spisovného kulturního jazyka a nespisovné 
mateřštiny, byla v minulém století od samého počátku provázena ještě tím, že 
pro mnohé Čechy byla jazykem kultury i rodiny zároveň i němčina. Snad se 
tedy silná závislost české kultury na jazyce, a také vyspělý cit pro jazykové 
nuance, hlavně u umělců slova, vyvinuly právě z této vrozené kulturní 
vícejazyčnosti. 
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Syntaktické problémy y porozumění Máchovu Máii 

Čte-li dnešní aspoň trochu zkušený čtenář poezie (dospělý nebo student) 
Máchův Máj, nepochybně z něj čerpá estetický prožitek. Možná, že se v dnešní 
době najde víc čtenářů, kteří si Máchovu poezii přečtou s chutí, než v době 
básníkově, ale jisté to není: tehdy byl jeho čtenářem většinou někdo z jeho 
druhů, vlasteneckých přátel (i odpůrců) - vesměs lidé dospělí, jejichž koníčkem 
byla právě literatura. Kolik dnešních kulturních občanů si večer otevře Máj, 
aby se potěšili krásou Máchova slova a plynutím jeho věty? Školní mládež 
zaúkolovanou učitelem bych za pravé čtenářstvo nepovažoval - čtou Máj 
z cvičných důvodů, nikoli z rozkoše. 

U obou skupin by však bylo dnes zajímavé vědět, jak rozumějí výstavbě 
Máchovy věty v Máji. Dnešní literární jazyk přece jen, přes mnohá díla 
experimentátorská, není - ani v poezii, kterou spontánně čte málokdo - založen 
na složité vznosnosti rozvinutých souvětí, minimálně je využíváno slo
vosledných inverzí. Jak vlastně dnešní člověk odkojený četbou především próz, 

- např. Zd. Frýbové nebo i Oty Pavla, porozumívá veršům, nota bene starším, 
jako např. z 3. zpěvu Máje: 

Leč výjev jediný tu krásu jitra zkalí. 
Kde v šíré jezero uzounký ostrov sahá, 
z nějž města malého i bílé věže stín 
hlubokoť stopený v zelený vody klín, 
náramný křik a hřmot mladým se jitrem vzmahá, 
a valný zástup se zbran mala města valí. 

Jde prostě o to, že básník se tu oprostil od povinnosti dokončovat věty a ja
zykem volně čaruje náladu? Jak rozumět veršům z nějž města malého i bílé 
věže stín I hlubokoť stopený v zelený vody klín? Teprve při drobnohledném 
ohledání a jist~ ~šenosti se starším jazykem si uvědomíme, že výraz stopený 
není dalším z při~iastků slova stín, nýbrž že básník tu prostě elipticky vypustil 
sponový tvarje ze sponově jmenného přísudku (hlubokoťje stopený) a že k to
muto přísudku stojí v dané vedlejší větě slovo stín právě jako podmět. Ani 
bychom snad nepotřebovali takový syntaktický terminologický aparát, abychom 
věc vysvětlili, ale jde o to, zda a jak přirozeně běžnému čtenáři toto kdysi časté 
vypouštění spony v přísudku dojde. Signálem, že jde o predikaci, by mu mohla 
být částice -ť ve slově hlubokoť. 
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Uvedené místo z Máje představuje jen málo důležitý problém - umělecký 

dojem zde nebude porušen, ledaže by se laskavý čtenář rozčílil nebo znechutil 
nad (z dnešního hlediska) syntaktickou neprůzračností vyjádření a knihu odložil. 
Pokud čtenář takové povahy jest, jistě knihu odložil už daleko dřív. 

Jaké asi zažívá rozkoše dnešní čtenář, deroucí se skrze houšť prvních veršů 
Máje: 

O lásce šeptal tichý mech; 
květoucí strom lhal lásky žel, 
svou lásku slavík růži pěl, 
růžinu jevil vonný vzdech. 

Co vlastně to prožíval onen květoucí strom: byl rád, nebo se láskou trá
pil? Co to tropil onen vonný vzdech - jakou růžinu to jevil? Přivlastňování 
k neosobnímu femininu je dnes velmi nezvyklé a neprůhledné. Kromě dvojité 
negativity (lhát, že!), kterou si musíme převrátit v pozitivitu (předstíral, že se 
láskou trápí = byl však šťasten), tu působí k zmatení dnešního čtenáře další 
prostředky: 

syntaktická vazba lhát něco (lhát že!) je dnes nezvyklá (lhát o něčem, nalhávat 
něco, zalhat v něčem), 

hlásková podoba substantiva žel (=žal) a jeho naopak podobnost s částicí žel 
(=bohuže!), 

elipsa určovaného substantiva lásku při přívlastku růžinu, 

básnická personifikace růže zasahuje do slovotvorby: přípona -ina se dává 
kjménům osob (růžinu lásku), 

sloveso jevil ve významu "projevoval, vyjevoval". 

Náladu uvedeného čtyřverší ovšem pochopí i čtenář nedospělý, ale dotazem 
na jednotlivé vztahy mezi slovy zjistíme, že ne každý je chápe. Nernnohý je 
schopen uvést, že jde o lásku té růže, není ani zcela zřetelné, kdo to vlastně 
vorině vzdychal: zatímco větná stavba výpovědi o zamilovaném slavíkovi 
umisťuje činitele děje do role podmětu, ve výpovědi o růži je činitel zakryt tím, 
že růže je v pozici přívlastku k elidovanému (vypuštěnému) jménu láska a že 
podinětem je produkt nebo symptom té lásky - vzdech. Dějová podstata toho, 
jak může růže dávat najevo lásku, je dál skryta tím, že přímé pojmenování 
vonět (růže voněla na znamení své lásky) je rozloženo do spojení vonný vzdech, 
kde se sice vhodně asociuje zamilovanost se vzdycháním, ale činnost vonět se 
opět dostává do pozice pouhého přívlastku (vonný). 

K porozumění takovým spletitě stavěným veršům ovšem stačí jistá čtenářská 
zkušenost. Pro vzdělávání v české literatuře z toho plyne, že si nemůžeme 
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představovat, že stačí ve škole k povinné četbě předepsat stěžejní veledíla české 
literární minulosti. Studenti je bez hojné četby děl psaných jazykem minulých 
dob mohou nejen nepochopit, ale můžeme je tím dotlačit až k odmítání starší 
literatury, nebo odmítání jazykově i intelektově složitějších děl vůbec . 

Na co ani dobrá čtenářská zkušenost evidentně nestačí, jsou však hned další 
verše z I. zpěvu Máje: 

břehje Gezero) objímal kol a kol; 
a slunce jasná světů jiných 
bloudila blankytnými pásky, 
planoucí tam co slzy lásky. 
I světy jich v oblohu skvoucí 
co ve chrám věčné lásky vzešly ... 

Věcně se dá pochopit, že jasnými slunci jiných světů jsou míněny hvězdy na 
obloze (hvězdy v astronomickém smyslu!, tedy nikoli planety - ty nejsou slunci 
jiných světů). Pokud však uslyšíme, jak tyto verše recitovali i věhlasní herci 
pod režií věhlasných režisérů (mnoho z nahrávek se nedochovalo, přesto však 
některé existují), budeme udiveni tím, že nejen studenti čtoucí Máj nahlas ve 
třídě, nejen učitelé škol středních a mnohdy i vysokých, ale i herci čtou verš 
planoucí tam co slzy lásky s jasným důrazem na slově tam, jako by co slzy lásky 
bylo příslovečné určení místa, jako by četli "planoucí tam, kde planou slzy 
lásky" . Výraz však není určením místa, nýbrž přirovnáním: "planoucí v oněch 
blankytných páscích, jako kdyby šlo o slzy z lásky prolévané"). Ověřuji si 
každý rok mezi novými studenty bohemistiky na FF UK, že opravdu tento verš 
chápou jako určení místa. Ptal jsem se i některých dospělců mezi češtináři a mé 
podezření se potvrdilo. (Ovšem mezi dospělými i mezi studenty se vždy najde 
několik, kteří vědí, že jde o přirovnání.) 

Kladu ještě další záludnou otázku: Kdo nebo co to vlastně v onom verši 
plane? První, a chybná, odpověď je ovšem "pásky" - s ním se však adjektivum 
planoucí neshoduje pádem (muselo by být planoucímI). Pakje zřejmé, že jde o slunce 
(světy moc v úvahu nepřicházejí). Konstrukce "slunce bloudila oněmi páskami, 
planoucí tak jako slzičky" je ovšem také velmi nezvyklá - přívlastekplanoucí 
tam co slzy lásky je totiž ob jeden verš a ob dva jiné přívlastky (jasná a světů 
jiných) vzdálen od svého řídícího substantiva slunce. Nevýhodou 
jednovýchodných (tzv. "měkkých" podle vzoru 'jarní") adjektiv je to, že ne
dokážou tvarově odlišit 1. pád j.č., 1. a 4. pád mno č., takže na dálku ve větě špatně 
signalizují, které substantivum je jimi vlastně významově určováno. 
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Podle toho, jak znám syntax a tvarosloví Máchovy doby, mám důvodné 
podezření, že tvary jako planoucí, hlavně takto vzdáleně připojené kjiné větě, 
jsou vlastně míněny jako přechodníky: myslím, že šlo o ustrnující, 
nekongruentní tvar "planouci" (s koncovým -i v ženském a středním rodě 
analogicky k přechodníku minulému -VŠI). 

Mácha používal přirovnání pomocí co velmi často. V Máji je řada míst jako 
jenž po lících co jiskry plynou, a již co čápa vážný let ... bílá se plachta větrem 
houpá, posledně dnes co dítko hraje, atd. Dalo by se tedy myslit, že si čtenář 
na přirovnávací co může zvyknout - avšak místo s přirovnáním co slzy lásky je 
v Máji prvním jeho výskytem. 

I volné napojování přívlastkových konstrukcí tak, že není hned jasné, kam 
přívlastek patří, je u Máchy běžné: někdy tomu silně napomáhá také 
nekongruentní (rodově neshodné) používání vztažného jenž (ocituji pětiverší, 
protože ho budeme potřebovat ještě k dalšímu výkladu): 

V slzích se zhlíží hvězdný svit, 
jenž po lících co jiskry plynou. 
Vřelé ty jiskry tváře chladné 
co padající hvězdy hynou; 
kam zapadnou, tam květ uvadne. 

Dnes by jenž ovšem povinně poukazovalo k substantivu svit, a věta by 
nedávala smysl, protože přísudek se shoduje s plurálovým tvarem podmětu 
(svit, jenž .. plynou?). Jde ovšem o "slzy, jež plynou po lících jako jiskry". 

Toto místo však je pozoruhodné i jinak, důležitěji: je zde převráceno vidění 
světa vyjádřené právě v našem předchozím syntaktickém problému: Nejprve 
Mácha viděl, resp. spíše zobrazil skutečné hvězdy v přírodě nad vodou a jejich 
svit přirovnal k zábleskům slz deroucích se ze zamilovaných očí. Nyní však, ve 
třetí strofě 1. zpěvu, popisuje dívku plačící nadjezerem a v jejích slzáchzahlédá 
odraz hvězd nad její hlavou. Hvězdy odražené v kapce slané vody se třpytí 
jako jiskry a jiskry ovšem jsou původně ohnivé, vřelé, což se náramně hodí 
k upřímnému, vroucímu žalu zneuctěné dívčiny. Rozpor okamžité citové vřelos
ti (vřelé ty jiskry) a dívčiny mravní devastovanosti (Dívčina krásná, anjel 
padlý ... Hodina, jenž jí všecko vzala ... ) je tu zdůrazněn kontrastem vřelých 
slz a chladné tváře, po které slzy kanou, hynou. Každý jejich dopad na líčko 
působí další úpadek: kam zapadnou, tam květ uvadne, pokud ovšem toto místo 
neznamená dokonce, že slzy padají na zem a tam pod nimi hynou skutečné 
květiny. 
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Ztížená syntaktická prostupnost se v Máji objevuje na mnoha místech a je 
způsobena mnoha prostředky dnes nezvyklými: . 

Když zločinec zírá od popraviště v kraj, vidí, jak 

Jasné jezero dřímá 
u středu květoucího dolu. 
Nejblíž se k břehu modro vine, 
dále zeleněji prosvítá, 
až posléz v bledé jasno splyne. 

Z dnešního hlediska vězeň pozoruje jezero poblíž kvetoucího dolu (důl ve 
smyslu "údolí" už také neříkáme) - u středu se samohláskovou podobou 
předložky v (z původní obouretné výslovnosti staročeského v). Dále se pozornost 
vězně obírá barvou, totiž modrem, které se vine k břehu a které později zakvétá 
zeleně, až se promění do bledého jasna. Ve skutečnost však je oko vězně opět, 

jako oko Máchovo, upřeno na jezero, které se vine ke břehu a je modro, je 
modré, oko je upřeno na jezero, které v dálce splývá s bledým jasnem 
nezřetelného pozadí (mlžné krajiny i nebes). 

Tato uvedená syntakticky záludná místa patrně jsou jen zčásti úmyslným 
dílem básníkovým. Vyvolňování slov z pevného větného i slovníkového objetí 
je ovšem rysem poezie, a Máchovy zejména. Mácha však ve známých místech 
o toto osvobození výrazu z ustálených syntagmatických nórem usiluje mnohem 
zřetelněji, např. v sériích oxymor, nebo v líčení popravy: 

Po oudu lámán oud, až celé vězně tělo 
u kolo vpleteno nad kůlem v kole pnělo, 

- i hlava nad kolem svůj obdržela stán 

Zde se propleteností slov kolo a kůl v trojím příslovečném určení dosahuje 
téměř fyzické představy zpřelámaných rukou a nohou vet1qmých do popravčího 

~ 
kola. " 

. P~ ·., 

Uvedeným rozkladem syntaktické výstavby někte~ch míst v Máchově Máji 
jsem ovšem nechtěl naznačit, že máme takto analytickYl'ozšťourávat celé dílo 
nebo dokonce každé básnické dílo. Je snad jasné, že cej tou k zvýšení schopnosti 
překonávat nástrahy, které dnešnímu (zejména mladé'ínu nebo nezkušenému) 
čtenáři klade jazyková podoba starší české literatury, může být jen hojná četba 
vnímatelsky nesnadných textů. V tom, aby čtenář (s~dent nebo dokonce žák) 
takovou četbu podstoupil, mu brání mnoho okolností. Jednou z nich je zcela 
jistě povinnostní charakter literární výchovy v dosud mnoha českých školách. 

29 



Číst hodně znamená číst s chutí. Najít v sobě chuť k četbě je jistě velice nesnadné 
u knih, jejichž obsahje v lepším případě Gako u Máchy) těžko pochopitelný, 
v horším případě skutečně vyčichlý a věcně pro dítě nebo neprofesionála opravdu 
nudný (např. mnohá dramata nebo povídky Tylovy). 

Můžeme přemýšlet, jestli je úpadek obliby starší literatury, její četby 
a schopnosti porozumět jí v populační střídě dobově nevyhnutelný, nebo zdaje 
na vině rostoucí televizní čumilství, nebo zda literatuře vyučujeme špatnými 
metodami na základní škole nebo už v učitelské přípravě. Nejspíš bude pravda 
vše dohromady, a řadu vlivů jsem zde ani neuvedl. 

Ondřej Hausenblas 
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NÁRODNí BOJE V JAZYCE, 
JAZYK V NÁRODNíCH BOJíCH 

Politické tfenice vítězí nad jazykovÝmi 

Doba obrozenská dává nám mnohé poučení o tom,jak..málo se domácí situace 
česká za poslední staletí proměňuje. Připomeňme si, co napsal František Palacký 
v stati Poslední mé slovo, psané jako doslov k výboru jeho textů "Radhost". 
Dobu kolem roku 1930 popisuje velmi pěkně, jako by snad psal dnes: 

"Za nynější doby, v okolnostech podstatně změněných již těžko jest představiti 
sobě snahy někdejších literátův českých v ou plné jejich pravdě a živosti. Nyní 
zaměstnávají mysl národu našeho téměř výhradně otázky politické, průmyslové 
a národohospodářské: na grammatickou a lexikální řeči své bezouhonnost 
pomýšleti nemáme tuším ani kdy. Jinak bylo před třidceti až padesáti lety: 
průmysl byl mezi námi ještě strom cizí, politika ovoce zapovězené, sama historie 
národníjen málo známa; předmětem něžné lásky byla především řeč naše česká; 
všichni byli jsme více méně zamilováni do mateřštiny své, a starali se o zachování 
a zvelebení její tím snažněji, čím patrnější bylo nebezpečí, do kteréhož ji uvrženou 
spatřovali jsme. (. . .)" 

Ovšem již tehdy byly představy o tom, co je mateřštině zdrávo, velmi různé, 
a rozdíly se vyhrotily, jak jinak, ve sporech o pravopisnou změnu au v ou a dvo
jitého w na jednoduché v kolem roku 1842. Sám předmět sporu je dnes věcí 
spíš malichernou, ale zajímavé jsou postoje zúčastněných bojovníků, hlavně 
rozpor mezi touhou po jednotnosti mezi píšícími uživateli češtiny a touhou po 
realizaci svého vlastního řešení. Palacký vyjádřil své zklamání: 

"Podstata celého Vašeho psaní {dopisu] jest naděje ta, že proměnou řeče
nou {au vou] uvedena bude mezi spisovatele naše co do pravopisu svornost, 
a protož i stálý a věčný v této věci pokoj. Takovou nadějí kochal jsem se i já při 
uvozování tak řečeného musejního pravopisu, a sklamala mne. Nebylol' bohdá 
neslušno nadíti se, že když přední a vědeckým duchem, stářím i zásluhami výteční 
mužové vyměří společně čáru tu, pokud by nové obliby jíti měly, jiní vlastenci, 
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třebas jiné zdání chovali, pro bono pacis přilnou k výroku tomu. Ale viděli jste 
sami, co následovalo ( .. ) ohledem na domnělé opravy jazykové u nás i těch 
nejlepších mužův chytati se může fanatismus, který staň se co staň, a byť by 
z toho j zřetelná záhuba se plodila, od oumyslu svého neustupuje. Kterak tu 
doufati, že nezjeví se opět jiní mužové, kteří stejnou odhodlaností i na jiné a další 
proměny, kromě pouhého ou, nastupovati budou? Neboť kdo se domnívá, že 
uvedením tohoto ou již potom všecky nedůslednosti našeho pravopisu skončeny 
a vymezeny budou, ten neb sám věci nepovážil, aneb jen žádostí a nadějí svou 
se mýlí. Já v tom naopak poznávám počátek vlekoucí nové pásmo proměn za 
sebou. Protož přesvědčen jsem, že každá naše kapitulace v této věci povede 
nanejvýš jen ku příměří a ne ku pokoji, a že proti všem choutkám i oblibám ( .. ) 
není jiné spásy ani hráze, než prostě držeti se tradice, čili pravidla od celého 
národu dávno přijatého a trojstoletým obyčejem již zasvěceného. " 

"Známjá tuším lépe nežjiní vlastenci starý ten nezpůsob Čechův, ba Slovanův, 
že nikdy svých starších, kdežko/i jim není po chuti, neposlouchají, aniž považují, 
že v každé hromadě lidu, která něco vyvésti chce, potřebíjest především autority, 
jednoty a kázně. Nedostatek této je od věkův i příčinou i hlavní známkou věčné 
naší nedospělosti politické. " 

Vzdělanci se přeli, nadávali si do abecedářů, a česká kultura tak líbezně 
vzkvétala ... A jako obvykle, nezvána učinila přítrž písmenkářským sporům 
věrných Čechů revoluce a následující reakce. Čtěme Palackého vzpomínku 
i jako varování. 

" ... veliká revoluce březnová r. 1848 byla již takořka ve dveřích a spůsobila 
konečně obrat rozhodný, jak v jiných poměrech národu a vlasti, tak v abe
cedářských rozbrojích našich. Uvolněné mysli české počaly rozbfhati a rozhlédati 
se v oboru politiky a práva národního (..). Budeťto úlohou nestranného dějepisu, 
vylíčiti v souvislosti všeliké úmylsy a prostředky, kterýmiž ministerstvo 
Švarcenbersko-Bachovské snažilo se uchlácholiti a udusiti zase rozbujněné 
r. 1848 vlnobití života národního. Nemluvi/oť sice o návratu k absolutismu ani 
ku němčení, ale tím úsi/něji hledalo spásy tu v centralisaci vládní, tu v pod
porování zásady autoritní a ducha katolického (..); a všeliká svobodomyslnost 
vyhlašována čím dále zřejměji za jed nebezpečný, za plod i zárodek spolu ducha 
revolučního. ( .. ) Že spor pravopisný také rozhodnut byl z Vídně, o tom mimo 
jiné důkazy svědčí Šemberovy dějiny řeči a literatury české z r. 1869, pravíce 
na str. 256, že "r.1849 uvedeno dle zákonníka říšského jednoduché v za dvojité 
w a dvojhláska ou dle obecné řeči v Čechách místo obvyklého v písmu au ". " 
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Mohli bychom studovat důvody, které vedly Palackého a jeho přátele 
k odmítání dost zjevně vhodné pravopisné úpravy, mohli bychom kritizovat 
Hanku a Krbce, kteří ou a v prosazovali, ale podstatná zpráva z minulosti zní: 
Čechům tehdy musela o pravopise rozhodnout Vídeň. 

(ohs) 

Prameny: 
Fr. Palacký: Mé poslední slovo. Vydal J. PelcI, Praha 1912. 

Potomci písně obrozenské 

Ptáme se dnes, často s údivem, kde se bere příkrý český nacionalismus 
pozorovaný nejen mezi holohlavou mládeží, ale i mezi lidmi, jimž by aspoň 
(blízká) penze mohla dopřát více tolerance k světu kolem nich. Cizí vzory je 
jistě snadné identifikovat a odvrhnout. Ale jak je to s domácími kořínky? 

Bujaré a vlasti oddané vlastenské písně jistě pomáhaly odhodlaným 
obrozencům povznášet si českého ducha. Píseň jako nástroj agitační má ovšem 
jak kořeny mnohem starší (srov. Ktožjsú boží bojovníci), tak výhonky daleko 
pozdější (Vyhrňme si rukávy) . Aniž bychom chtěli snižovat význam 
vlasteneckého odhodlání nebo zmenšovat důležitost různých národních institucí, 
které si tu či jinou píseň vetkly verb, nemůžeme si nepovšimnout, že někde 
vpolou cesty od vlastenčení k politickému zneužití stojí takové případy, jaký 
představuje např. víceúčelová chrabrá píseň Zdvihni se, zdvihni, starý český lve 
ze zpěvníku spkglských písní sestaveného J. K. Lenským a vydaného bez vročení 
E. Šolcem v Praze-Karlíně. 

Víceúčelovostí písně míníme to, že se v ní projevilo prapůvodní obrozenské 
negativní vymezování národa jako skupiny ne-německé, ne-rakouské, 
ne-habsburské atd. Negací nepřátel se vymezíme velmi levně. Horší to 
bývá s pozitivním naplněním své identity. Sokolíci patří od počátku k jedněm 
z mála, kteří to dokázali. 

Nicméně četba textu písně Zdvihni se, zdvihni, starý český lve, hlavně vtipné 
vysvětlení hvězdičky pod čarou, nás může varovat, že důsledné a univerzálně 
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použité odmítačství je do naší národní povahy zabudováno opravdu důsledně : 

Zdvihni se, zdvihni, starý český lve, 
andělé s nebe volají tebe, 
slávy brána se odmyká, 
svatí táhnou od Blaníka, 
Hr!, na .... *), hr! na vraha . 
vede nás Praha! 
Stavte se v řady, vlasti synové, 
Češi, Slováci i Moravané! 
Kde náš prapor bude vláti, 
bude s námi pán bůh státi. 
Hr! atd. 

*) Jméno nepřítele se přidá dle potřeby, ku př. Prus anebo pod. 

(ohs) 
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co povAžuJí LIDÉ ZA CHYBY 

(I. část) 

Netušil jsem, u mi to bude trvat skoro dva roky, než se dostanu k pokračováni 
svého článku z druhé poloviny roku 1995 (viz Čeština doma a ve světě ID, 
1995, č. 4). Tehdy jsem shrnul názory čtenářů Lidových novin najevy pravopisné, 
ortoepické, tvaroslovné a částečně i syntaktické, jak byly vyjádřeny v dopisech, 
které reagovaly na rubriku Jazykové zákampí v Lidových novinách. Tuto rubriku 
jsem vedl od ilegálních počátků Lidových novin v r. 1988 a dodnes do ní přispívám. 

Počet dopisů čtenářů přesáhl do dnešního dne číslo 1200. Je to tedy slušný 
fond, z něhož lze dost spolehlivě usuzovat, co uživatelé spisovné češtiny ve 
spisovné normě znepokojuje a v čem by chtěli zjednat nápravu. Poznamenejme 
hned, že většina pisatelů není spokojena s domněle pasivní úlohou jazykovědců. 
Kdykoli v některém "zákampí" napíšu, že lingvista má především jazykové 
jevy zaznamenávat, analyzovat jejich funkci a pakjen doporučovat prostředek, 
který vyhovuje spisovnému systému, dostanu nesouhlasné odpovědi. Krajní 
stanovisko některých pisatelů je vyjádřeno provokativní otázkou: k čemu v ta
kovém případě jazykovědec vůbec je? 

Běžný uživatel spisovné češtiny žádá od lingvisty intervence do spisovné 
normy. Soudím tak podle dopisů z Lidových novin, podle jazykových dotazů, 

které docházejí zvláště do brněnského rozhlasu, kde odpovídám na dotazy v re
laci Hezky česky, a také podle diskusí na různých přednáškách a seminářích. 
Jazykovědec by měl zřetelně určit, co je součástí spisovného jazyka a co je za 
jeho hranicemi. Pisatelé dopisů nepřijímají kladně tvrzení lingvistů, že se 
prostředky z běžně mluveného jazyka dostávají do spisovné češtiny samovolně 
a že o tom nerozhodují jazykovědci ani některá jazyková instituce, nýbrž sama 
jazyková praxe. "Přesouváte odpovědnost na nás, a zatím byste měli o spisov
nosti nebo nespisovnosti jazykového jevu rozhodovat sami," tak reagoval na 
má slova o primární úloze kultivovaného úzu při kodifikaci spisovnéhojazyka 
jeden z účastníků diskuse na semináři o jazykové kultuře v České televizi. 

Marné je varování před zásahy lingvistů do spisovné normy podle jistých 
teoretických principů. Neblahé zkušenosti s několika vlnami českého purismu 
zřejmě nestačí k tomu, aby uživatelé spisovné češtiny uznali jazykový úzus za 
hlavního rozhodčího při řešení hranic spisovné normy. Požadavek praxe je jasný: 
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zakazujte, pranýřujte, oddělujte zrno od plev. Jenže to právě jazykovědci , nemají-Ii 
opakovat chyby minulosti, dělat nemůžou. 

Ještě o jedné věci se musím zmínit. Většina uživatelů spisovného jazyka 
nemá ráda jazykové varianty. Řeknu-Ii v přednášce nebo diskusi, že nevidím 
důvod, proč bych měl potlačovat variantu zmínit co ve prospěch starší varianty 
zmínit se o čem, hned od některého účastníka uslyším námitku, že se první 
varianta rozšířila hlavně v publicistice od novinářů, kteří se češtině nedoučili. 
Obyčejně nic nepomůžou argumenty na obranu slovesa zmínit s akuzativní 
vazbou: že na toto sloveso máme doklady už z první poloviny 19. stol., že 
jde o obecnou tendenci vyjadřovat předmět v akuzativu (např. říct, sdělit, 

vyprávět.co), že se přijetím nereflexivní varianty s akuzativní vazbou usnadňuje 
tvoření pasiva (např. dotace byla zmíněna v poslední zprávě), že také 
odkazovací adjektivum zmíněný, kterého se běžně užívá zvláště v textech 
administrativních, hospodářských a publicistických, ukazuje se přechodné 
sloveso zmínit co a konečně že nepředponové sloveso mínit, i když se odlišuje 
od zmínit svým významem, má vazbu s akuzativem. 

Ještě větší odpor vyvolávají varianty v tvarosloví. Už delší dobu si dopisuji s jed
ním čtenářem "zákampí", který se nemůže smířit s infinitivem péct vedle historicky 
zdůvodněného tvaru péci. Varianta s -t je prý projevem "vulgarizace jazyka". Tomuto 
pisateli je zvlášť proti srsti infinitiv moct a ani tvary může - můžou nenašly u něho 
příznivé přijetí. Marně se snažím ukázat na to, že povýšerú těchto tvarů do "stavu 
spisovného" je plně zdůvodněno vývojem českého konjugačního systému. 

Po těchto obecných připomínkách přistupuji k přehledu lexikálních a někte
rých syntaktických jevů, které považují pisatelé dopisů do Lidových novin za 
neslučitelné se spisovnou normou nebo alespoň za podezřelé z hlediska jazykové 
správnosti. Seznam je však tak rozsáhlý, že se musím omezit jen na ty jevy, 
které mají ve spisovných textech větší frekvenci nebo které jsou z hlediska 
jazykovědného zvlášť zajímavé. 

Houževnatě se zejména mezi staršími uživateli češtiny drží různé puristické 
pověry. Na jedné straně to sice dává dobré vysvědčení našim učitelům z let 
třicátých a snad i pozdějších, že svým žákům vštípili odpor proti různým 
skutečným i domnělým germanismům, na druhé straně však svedli žáky k od
mítání jazykových prostředků, které už trvale vrostly do spisovného jazyka 
a které mají většinou povahu evropeismů. Tak se např. jedna pisatelka rozhořčila 
nad idiomy za každou cenu a za žádnou cenu, které prý napodobují německé 
výrazy um jeden Preis a um keinen Preis. Zřejmě se rozpomněla na různé 
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puristické příručky, do jejichž repertoáru patřil zákaz takřka všech idiomů se 
substantivem cena (naposled v Rukověti správné češtiny od V. Miillera z r. 1946). 
Ve skutečnosti jde o evropeismus, který v češtině už pevně zakotvil. 

V několika dopisech vyjadřují čtenáři 'jazykových zákampí" nelibost nad 
užíváním idiomů tirn pádem a v tom pádě a zase se domnívají, že vinu na jejich 
rozšíření v češtině měla němčina. Ta však jen zprostředkovala předání 
odpovídajících evropeismů do češtiny (zdrojem je latin. slovo casus). Idiom 
tím pádem sice můžeme nahradit ve většině případů důsledkovými spojkami 
proto, tedy aj., ale nelze nerespektovat skutečnost, že se tohoto idiomu běžně 
užívá v konverzaci a že odtud proniká do projevů psaných. Proto bych mu neupíral 
místo ve spisovném jazyce. Druhý idiom v tom pádě kbnkUruje variantě v tom 
případě, kterou umísťujeme na stylistickém žebříčku,yýše. Doporučoval bych, 
abychorrijí ve spisovných projevech dávali přednost. Pevné místo si ve spisovném 
slovníku-Vydobylo i slovo každopádně, které odsuzoval kdekterý brus češtiny 
a které i1odne~ považují někteří uživatelé spisovného jazyka za nepřípustné. 

Houže"patě se drží puristická pověra o tom, že idiomy se slovem řada jsou 
poplatné -I).ěmčině: na někoho přichází řada, někdo přichází na řadu; o něčem 
se zmiňujeme v první řadě, v druhé řadě, v neposlední řadě; nespokojenost v řa
dách lékařů aj. Kdo zná jiné evropské jazyky, potvrdí, že mají v zásobě podobné 
idiomy jako němčina. Myslím, že není třeba dokazovat, jak jsou tyto výrazy 
potřebné ajak by bylo nesmyslné, kdybychom je z češtiny vyniycovali. Terčem 
čtenářských kritik je slovo stávající, které se považuje ~ napodobeninu něm . 

adjektiva bestehend. Jeden z pisatelů ho označuje za dědictví byrokratického 
stylu bývalé monarchie a podivuje se tomu, že ho převzali naši politici. Pravda, 
ve většině případů bychom mohli adj. stávající, které pociťujeme jako prostředek 
knižní, nahradit jinými přídavnými jmény: dnešní, současný, existující apod. 
Ale proč bychom měli pod vlivem puristické pověry (nejde totiž o germanismus, ale 
o evropeismus) ochuzovat výrazové možnosti spisovné češtiny? 

V několika dopisech byly vysloveny puristické námitky proti částicím 
samozřejmě (selbstverstandlich), údajně (angeblich) a přirozeně (natiir1ich). 
U prvních dvou jde zřejmě o napodobeniny částic německých, třetí má: zřetelnou 
povahu evropeismu, který se do češtiny dostal asi prostřednictvím německým . 

Všechny zapustily v našem jazyce pevné kořeny, a proto by jejich odmítání k ni
čemu nevedlo. Na druhé straně je třeba vyslovit souhlas s názorem jednoho 
pisatele, který upozornil na to, že se částice samozřejmě (vedle zřejmě) a při
rozeně stávají v ústech některých mluvčí pouhými vycpávkami, parazity. 
Dodejme hned, že nelibost nad parazity ve veřejných projevech zejména u našich 
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politiků a publicistů vyjádřilo více pisatelů. Vytýkají obsahově nezdůvodněné 
užívání slov jako tedy, prostě, pěkně prosím, jako aj. 

Puristické pověry přežívaj í také u některých sloves. Podle názorů několika pisatelů 
by jazykovědci neměli trpět užívání sloves nacházet se, nalézat se. Prý to jsou 
hrubé gennanismy. Avšak odmítání těchto sloves, která vlastně mají funkci sponovou, 
je v rozporu s jejich běžným užíváním v řadě evropských jazyků. V češtině je sice 
pociťujeme jako prostředky knižní, ale oceníme zajisté jejich prospěšnost při 
stylistické disimilaci textu. Vzpomeňme si, že brusiči vystupovali proti všem 
slovesům, která konkurovala slovesům být a mit. Nesmělo se psát, že se ve městě 
nachází několik vysokých škol, že mzda obnáší pět set korun, že hory tvoří 
přirozenou hranici, že nůž slouží k řezání, že byt sestává ze dvou pokojů atd. 

Z doby, kdy jazykovou kulturu ovládal purismus, si někteří pisatelé uchovali 
odpor proti verbonominálním spojením typu provádět kontrolu, učinit 
prohlášení, přijmout usnesení, položit otázku, doznat změnyllzměn, 
přistoupit k řešení apod. Je sice možné, že některá verbonominální spojení 

vznikla v češtině pod vlivem německým, ale nahrazování slovesa spojením 
dějového substantiva se široce významovým slovesem lze doložit ze všech 
evropských jazyků. V mnoha případech je takové rozložení slovesného děje 
potřebné (např. při odkazování na děj vyjádřený slovesem v předcházející větě 
nebo při označování vlastnosti děje), v jiných případech jde o stylistickou volbu 

autora textu, kterou bychom měli respektovat. 

Zjiných sloves, která byla pronásledována puristy, zůstalo předmětem nevole 
některých dnešních uživatelů češtiny sloveso zavinit co . V několika dopisech 
se pisatelé domáhají jeho zákazu. Nelze popírat, že sloveso zapříčinit vzníklo 
podle něm. verursachen a že má knižní odstín. V admínistrativní a odborné 
komunikaci se však vžilo a proti českému synonymu způsobit co vyjadřuje 
příslušný děj explicitněji. Proto bychom češtinu ochudili, kdybychom dali 
puristům za pravdu. Zmiňme se ještě o tom, že se v dopisech objevila námitka 
proti slovesu obdivovat co, kterým prý čeština otrocky napodobila něm. 
bewundem. Je to sice pravda, ale užjsme si na to sloveso zvykli, a proto by bylo 
zbytečné nahrazovat ho starší variantou obdivovat se čemu nebo dokonce 
podivovat se čemu, jak nás k tomu naváděly různé brusy. Jedna pisatelka se 
roZhořčila nad slovesem vyhlížet ve významu "vypadat". V tomto případě si 
nejsemjist, že k posunu významu došlo podle něm. aussehen, ale i kdyby tomu 
tak bylo, museli bychom uznat fakt, že nový význam ve spisovném jazyce už 
zakotvil. Proti slovesu vypadat má ovšem sloveso vyblížet knižní zabarvenÍ. 

(pokračování na str. 59) 
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o CHYSTANÝCH 
A MINULÝCH EDICíCH 

Země dobrá, 10 jesl země česká 

Země dobrá, to jest země česká, do které semeno z dobroty božské hojně 
vsaté učinilo užitek stý. Luk. v 8. kap. 

Takového užitku krátké představení ke cti, chvále pána Boha vsemohoucího, 
též blahoslavené rodičky Boží Marie Panny vždycky nepoškvrněné i svatých 
dědičných patronův českých. Předně: odkad a z jakého národu má počátek 
národ český a kterak se v této zemi osadili, též o začátku sv. katolické a nikdy 
v české zemi nepřemožené Kristové víry a stálé horlivosti, též i jiných 
chvalitebných činech a skutcích, též o klenotech, bohatství, vojnách a českého 
národu udatnosti. Item o mnohých nešťastných příhodách a kacířstvu v české 
zemi. 

Všechno z hodnověrných spisovatelův a kněh sebrané a k potěsení slavného 
národu a k zvelebení jazyka českého od upřimného vlastence sebrané a sepsané, 
ANNO /754. 

CUM LICENTIA SUPERlORUM. 

Nákladem a k dostání v Jaroměři u Václava Vítka. 

Vytistěná v Hradci Králové u Jana Klímenta Tybély. 

V roce 1754 vyšel v Hradci Králové anonymní spis Země dobrá, to jest země 
česká - dílo, které bylo v dosavadní sekundární literatuře převážně opomíjeno 
a kromě několika náznaků nepodrobeno lingvistické a literárněhistorické ana
lýze. Třebaže již v názvu autor deklaruje svoji textovou nepůvodnost a čerpání 
z historických pramenů, nejedná se o nepůvodní historiografickou kompilaci. 
Tato literárně pozoruhodná obhajoba českého jazyka a českého národa je 
především významným publicistickým dílem. Anonymitu autora tohoto díla 
lze stěží považovat za výraz skromnosti či nedostatku literárních ambicí, autor 
se projevuje jako sebevědomý moderní tvůrce, prezentuje svůj jedinečný pohled 
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na svět a odmítá se smířit s pasivitou a nedostatečnou erudicí svých spoluvlastenců, 
rodilých Čechů. Vytváří složitou textovou strukturu, která mu umožňuje svádět 
vášnivé učenecké polemiky (především s německým historikem M. K. Lundorpem) 
a zůstat přitom čtivý i pro čtenáře bez vzdělání, tj. pro Čecha, který, neznaje ciZÍ 
jazyky, nemá dostatek knih, ze kterých by se mohl dozvědět o slavné historii své 
země. Dílo vyšlo krátce po zrušení české dvorské kanceláře, které znamenalo faktické 
zrušení právní samostatnosti zemí Koruny české a bylo předzvěstí obnovení 
vlasteneckého snažení ve třetí čtvrtině 18. století. 

Po více než dvou stech letech tento nedoceněný literární skvost spatří opět 
"temno světa". Koncem příštího roku vyjde Země dobrá v nakladatelství Atlantis 
s podporou grantového úkolu Rukověť literárních rukopisů Čech, Moravy 
a Slezska J 7. a J 8. století jako první svazek nově připravované ediční řady The
saurus absconditus (název je krom odkazu k povaze vydávaných dělliterámí 
aluzí najeden spis Bonaventury Pitra). Jde o projekt, který částečně navazuje 
na starší ediční řady Památky staré literatury české (vydávané Československou 
akademií věd) a Živá díla minulosti (Odeon). Jedná se o díla novodobě nevydaná, 
v některých případech jde o první vydání rukopisu (v tomto bodě se odlišujeme 
od staročeských edic v rámci Národní knižnice). Ediční řada zahrnuje díla od 
českého středověku po rané obrozenÍ. Ani žánrově nemá být Thesaurus 
absconditus omezen - představí vedle historiografických spisů legendy, duchovní 
poezii, výbory exempel a například i kázání. 

Protiklad čtenářského vydání a vydání pro filologická studia se řeší v Zemi 
dobré (a následně v celé ediční řadě) dvojí podobou edice. Není totiž možné 
v jedné edici vyjít vstříc čtenáři a zároveň ponechat dostatek prostoru pro 
lingvistická studia. Vydání čtenářské se odlišuje od vydání určeného pro filo
logická studia: čtenářské, tj. určené pro literární historiky a širší čtenářskou 
obec, bude mít podobu knižní. Krom vlastního transkribovaného textu (a to 
ještě dále upravovaného) bude kniha obsahovat literárněhistorickou studii, 
a podle povahy vydávaného textu slovníček, rejstříky, případně další poznámky. 
Každý svazek ediční řady ponese oznámení o ostatních již vyšlých a při
pravovaných dílech. V prvním svazku, tj. v Zemi dobré, kromě těchto standard
ních částí představí prof. Sti ch celou ediční řadu. Proti tomu vydání určené 
filologům bude v elektronické verzi. Vedle faksimile originálního textu obsáhne 
i několik různých úrovní transliterace textu, včetně transkribované (tedy 
čtenářské), u překladů bude obsahovat samozřejmě výchozí text. Ten by měl 
být - v ideálním případě - i součástí vydání čtenářského. Zatím se zdá, že na 
elektronické vydání bude třeba nějakou dobu počkat, dokud se nesejde několik 
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kompletně připravených děl, aby tak byla co nejlépe naplněna kapacita záznamu 
CD ROM. Jiným řešením, které by rozhodně nevyžadovalo dlouhou čekací 
dobu, avšakje poněkud problematické co do autorských práv, je možnost uložit 
připravené vydání do sítě Internet. 

Ediční zásady pro přípravu čtenářského vydání vycházejí z návrhu edičních 
zásad prof. Josefa Vintra z vídeňské univerzity. Tento návrh bude představen 
odborné veřejnosti v Listech filologických, částečně se o něm již diskutovalo 
na hradecké konferenci o české a slovenské kultuře v 17. a 18. století v evrop:" 
ských souvztažnostech (ve dnech 16.- 18. října 1997). 

Ivona Kučerová, Lucie Medová 

Ukázka čtenářského vydání: 

Kapitola čtrnáctá 

Kterak mnozí z českého národu napomenutím svatých patronův českých 
k nábožnému životu přivedeni byli. 

Léta Páně 1055 Spytihněv po smrti Břetislava otce svého (o kterém v kap. 18 
dole je oznámeno) správu knížectví českého přijal a byl od začátku svého 
panování velice prchlivý a k bratrům i k svým poddaným nemilostivý a zúřivý 
až léta Páně 1057 ukázal se mu ve snách sv. Vít a jeho příkře trestal, také 
milostivě napomínal, aby té své zúřivosti proti bratrům a poddaným svým přestal 
a zanechal a k nim milostivým i milosrdným byl a bohomyslný nábožný život 
vedl, že on za něho před pánem Bohem orodovati bude. To kníže Spytihněv 
hned ráno biskupu Sevérovi oznámil, k čemuž on jeho také laskavě (aby pánu 
Bohu poděkování a sv. Vítu učinil) napomínal. Nato ihned kníže své bratry i také 
jiné pány k sobě povolal ajich za odpuštění proti nim jeho provinění žádal aje 
pokojně propustil i každému, co patřilo, navrátil. Takové proměně knížete 
Spytihněva všechen lid se divil. Nato kníže ihned kostel sv. Víta dal rozšířiti 
a velmi ozdobiti, též aby služby BOŽÍ všudy se rozmnožovali, kostelní a duchovní 
věci zvelebovaly o to vždycky péčoval. Každý den ráno vstana přistoupil k obrazu 
Božího umučení jej laskavě líbal, duši i tělo v jeho svatou ochranu porouče, za 
odpuštění svých předešlých hříchův a zachování od budoucích snážně Boha 
prosil a žádal, při službách Božích a v řízení duchovních věcech od rána až do 
poledne strávil, při stole o božských věcech rozmlouval a nic rozpustilého žádn} 
mluviti nesměl, po stole před obrazem Božího milosrdenství dlouho stoje Bohu 
z nasycení děkoval, potom s svými radami obecné věci řídil, při večeři kroniky 



a příběhy svých předkův sobě čísti dal proto, aby sám sebe i také své poddané 
věděl, jak říditi, po večeři do své kaple odešel a s žádným víc nemluvil modlit
by své a jiné rozjímání konaje, až se na odpočin~tí odebral. Postního ča~u každé 
půl noci vstávaje do kostela šel a tam s roztaženýma rukama až do vykonání 
jitřní ležel, když se začala první hodina, s jinými kanovníky při pulpitu zpíval, 
z kostela jdouce svou rukou chudým almužny rozdával, takové a těm podobné 
i jiné mnohé a svaté skutky vykonával, o nichž by bylo ještě mnoho psáti. 
V kap. 27. na str. 244. 

Ten pobožný pán byl veliký milovník spravedlnosti a v tom všem pánům 
a soudcům věčný příkad zanechal. 

Když léta Páně 1061 bratrům svým ku pomoci proti markraběti rakouskému, 
který Moravu velice hubil, s vojskem svým táhl, potkala se s ním jedna chudá 
žena, řekla k němu: "Ctný a důstojný kníže, srnilúj se nade mnou, chudou a sirou 
vdovou, a učiň mě za spravedlivé proti nepříteli mému," za ním běžíce neustále 
spravedlnosti žádala, kníže jí odpověděl: "Měj strpení, rád učiním, až se navrá
tím, neb tento lid opustiti nemohu," a ona řekla: "Lid tento tebe dnes nepotřebuje, 
ale já smutná potřebuji od tebe spravedlnosti, což učiníš-li od Boha milost 
a odplatu obdržíš a on tobě bude pomocníkem v boji." Kníže jí odpověděl: 
"Milá:?eno, co já tobě učiniti nemohu, to tobě jiní učinÍ." Ona zase přívětivě 
k němu mluvila: "Ó milostivý pane! Proč na jiné ukazuješ a za ten dobrý skutek 
odplatu svou od Bohajinému dáti chceš?" Kníže to slyšíce hned i koně zsed 
a dal povolati soudcův i toho obžalovaného a v bráně dvě hodiny tu při 
slyšel a poznajíce vdovy spravedlnost, toho,jenžji ze statku obloupil, poručil 
přísně trestati ají, co náleželo, navrátiti. Když pak od soudu vstal, velmi přísně 
k soudcům mluvil: "Víte vy dobře, že jsemjá vás abyste lidem spravedlnost tak 
chudému jak bohatému činili na svém místě poštavil, próČ jste vy té chudé ženě 
odtah učinili až za dva měsíce, proto vás přísně ' trestati budu, nebo ti chudá 
vdova volala by k pánu Bohu na pomstu, která by se na mě uvalila a vy byste tím 
vÍruů byli," a tak v té horlivosti sed na svého koně, jel za svými bojovníky. 

A poněvád~ v Morávě se všechno dříve, než kníže tam dojel, porovnalo, on 
navrátíce se ,šfastně do Prahy, všechny své soudce vyšší i nižší dal povolati a jim 
pod velikými pokutami i pod ztracením hrdla přikázal spravedlivě souditi, 
sirotkům a vdovám soudy aby neprodloužívali a jednomu každému ve třech 
dnech tak učinili, a to proto, aby pán Bůh mě i vás netrestal. Tento kníže poručil 
všechny ,Židy, ze země vyhnati proto, že čtmácte kostelův katolických vypálili 
a jiné nešlechetnosti páchali, protož bylo jich také 45 upáleno. Ten pobožný 
pán litoměřický kostel založil a bohatě nadál a do něho probošta, děkana, 
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a kanovníky uvedl, knížectví české toliko šest lét řídil, maje věku svého 31 rok 
šťastně v Pánu usnul a v kostele sv. Víta byl pochován. V týž kap. na str. 247. 

Po jeho smrti starší bratr jeho Vratislav byl knížetem českým i také první 
korunovaný král český. 

Tento Vratislav léta Páně 1090 majíce veliký hněv proti některým a nejvíce 
proti Břetislavovi, synu svému, proto, že dal oukladně zabiti pána Zderada, 
muže nábožného, kterýžto mord i také spumost a potupu sobě učiněnou chtěl 
on král Vratislav nad synem svým Břetislavem co nejvícej mstíti . I stalo se 
hned první noc, že sv. Václav a sv. Vojtěch ukázali se vězňům v královském 
žalaři za ruce i nohy ukovaným a otevřevše zámky i závory, též jednu velikou 
dubovou kládu přelomili, a takto k vězňům mluvili: "Jděte do vašeho kostela 
hlavního a pánu Bohu z vašeho vysvobození chválu vzdejte a nás, sv. Václava 
a sv. Vojtěcha, že jsme vás vysvobodili,jménújte, též králi vašemu a lidu všemu 
ať Boha nehněvají, všech ruzníc, válek a mordu zanechají, povězte." Věznové 
to slyšíce vstali a svobodně z žaláře vyšli ajakjim od svatých dědičův rozkázáno 
bylo, všechno oznámili. Tak Beck. v kap. 29 na str. 265. 

Léta 1417 pan Oldřich z Rožmberka jsa pán mladý k husitskému bludu dal 
se namluviti, i ukázal se mu Kristus Pán všechen zmrskaný řka k němu: "Tak 
mě ti kněží zmrskali, kteří pod obojím způsobem lidu podávají a krev mou od 
božství odděliti usilují," a hned se z očí ztratil, nato zase spatřil Oldřích Jana 
Husu nad jedním jezerem s pochodní stojícího, jehož nenadále jeden veliký pes 
i s tou pochodní pozhřel, vtom ukázal se Oldřichovi sv. Václava tázal se ho, 
zdaliž toho muže a psa viděl. Odpověděl Oldřich: "Viděl sem, ale co to znamená, 
nevím." I řekl sv. Václav: "Pán Bůh se zapřisáhl, že zem českou rozličnými ne
řestmi 247 lét trestati bude, protož ty pamatúj na Pána Boha, na mě a na sv. Vojtě
cha, a předešlého spasitedlného přijímání pod jednou způsobou nechtěj se 
spustiti," a tak vidění přestalo. Oldřích hned bez meškání s 500 koňmi na hrad 
Žebrák k legátu papežskému jel a tam blud husitský s velikou vroucností odvolal 
a k samospasitedlné víře Kristové přistoupil, v které on i jeho potomkové 
nábožně setrvali a proti bludníkům českým vždycky udatně bojovali, až posledně 
Petr Vok přidržeje se bludu pikhartského v něm léta Páně 1611 umřel a ním 
také ten slavný rod zahynul. Tak Beck. v kap. 53 na str. 643. 

Léta Páně 1497 Vladislav, český a uherský král, přijel z Uher do Prahy, kostel 
sv. Víta mnohými potřebami obohatil, na který několik tisíc dukátův vynaložil, 
k tomu i svatý ostatky a hlavy svatých patronův českých, které od Karla IV 
draze ozdobené skrze zlost kacířskou obloupené byly, dal zase zlatem a stříbrem 
okrášliti, kterážto štědrost toho pobožného krále Pánu Bohu i také svatým 
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patronům se líbila, neb když ten pobožný pán dle obyčeje svého o půl noci, 
která den přenešení sv. Václava, to jest 4. března, předcházela, z lože svého 
vstana s jedním svým věrným služebníkem do kostela sv. Víta do královské 
kaple neb modlitebníce vešel a začal se modliti, vtom nenadále sv. Vojtěcha, sv. 
Zigmunda a s nimi jiné dědiče české i také jiné mnohé svaté v tom kostele 
odpočívající, posledně i sv. Víta spatřil z hrobu vycházeti. Ti svatí, když se 
před velkým oltářem sešli, do svých rukouch rozžaté fagule vzali a s procesím 
do kaple sv. Václava zpívajíce píseň v latinském jazyku lsti sunt sancti: Tito 
jsou svatí vešli, král pohnut jsa tak divným viděním tři kněze a 12 zpěváků 
ustanovil, kteří jak denní, tak noční církevní hodinky, aby v témž chrámu Páně 
na .v~čné časy zpívali a vykonávali, nařídil, také na památku toho vidění aby ti 
zpěváci neb chorales každé ráno po vyzpívané první hodině do kaple sv. Václava 
fili;lem šli a zpívajíce tu antifonu: lsti sunt sancti: Tito jsou svatí, kteří pro zákon 
Boží těla svá vydali a v krvi Beránkové obmyli roucha svá. Po tý antifoně ještě 
dvě modlitby, jedna o svatých dědičích a druhá za šťastné panování krále 
českého, kterážto chvalitebná svatá památka až dosavád každodenně u sv. Víta 
se drží a vykonává, nato hned ten pobožný pán a král kostel sv. Víta nanovo 
královskou štědrotou, stříbrem, zlatem, perlami a drahým kamením i jinými 
nákladnými věcmi obdařil a obohatil. Tak Beck. v kap. 62 na str. 970. 

Poznámky: 

1. V této ukázce jsou vlastní jména upravena podle dnešní normy; není ještě 
zcela rozhodnuto, jaká bude jejich podoba v čtenářském vydání. 

2. ú v typech zúřivost, jmenújte představuje sekundární dloužení 
3. Beck. je odkaz na Beckovského Poselkyni starých přtběhův českých, I. díl 

do r. 1526, vyd. 1700 

Ukázka vydání pro filologická studia: 

Kapitola Cžtrnáctá. 

Kterak mnozý z Cžefkého Národu Napomenutjm Swatých Patronůw 
Cže (kých k nábožnému Žiwotu příwedeni byli. 

LEta Páně 1055. Spitihněw po Smrti Břeti (lawa Otce (wého (o kterém w Kap: 
18. dole ge oznámeno) Spráwu Knjžet f twj Cže (kého přigall a byl od začátku (wého 
Pan9wánj welice prchliwý I ak Bra1lům y k f wým Poddaným nemilo (tiwý a zůřiwý 
až Léta Páně 1057. vkázal f e mu we Snách S. Wjt I a geho přjkře tre f tal / také 



milo ftiwě napomjnal / aby té (wé Zůřiwo (ti proti Bratrům a Poddaným (wým 
pře (tal a zanechal / a k nim milortiwým y milo (rdným byl / a Bohomy(lný 
nábožný Žiwot wedl / že on za něho před Pánem Bohem orodowati bude. To 
Knjže Spitihněw hned Ráno Bi (kupu Sewérowi oznámil / k čemuž on geho také 
larkawě (aby Pánu Bohu Poděkowánj a S. Wjtu včinil) napomjnal. Na to (y 
hned Knjže r wé Bratry / y také giné Pány k (obě powolal / a gich za odpu ( r těnj 
proti nim geho prowiněn j žádal / a ge pokogně propu r til / y každém u co patřilo 
nawrátil: Takowé Proměně Knjžete Spitihněwa w ( r echen Lid (e diwil. Na to 
Knjže y hned Ko (tel S. Wjta dal roz (( ýřiti / a welmi ozdoby ti / též aby Služby 
Božj w ( (udy (e rozmnožowali / Ko (telnj a Duchownj Wěcy zwelebowali / o to 
wždycky péčowal / každý den ráno w r tana / při r taupil k obrazu Božjho V mučenj 
/ geg la (kawě ljbal / Du (( Y Y Tělo w geho Swatau Ochranu poraučel / za 
Odpu ( (těnj r wých přede ( (lých Hřjchůw / a zachowánj od budaucých (nážně 
Boha pro (( yl a žádal / při S (( užbách Božjch / a w Ržjzenj Duchownjch wěcech 
od Rána až do Poledne tráwil / při Stole o Bož r kých wěcech rozmlauwal / a nic 
rozpu r tilého žádný mluwiti neměl / po Stole před Obrazem Božjho 
Milo(rden(twj dlauho (toge / Bohu z na(ycenj děkowal / potom s (wými 
Raddami obecné wěcy řjdil / při Wečeři Kronyky / a Přjběhy (wých Předkůw 
( obě čj (ti dal/proto / aby (ám r ebe / y také (wé Poddané wěděl gak řjditi; po 
Wečeřj do swé Kaple ode r rel / a s žádným wjc nemluwil / Modlitby r wé a giné 
Rozgjmánj konage / až (e na Odpočinutj odebral; po (tnjho ča (u / každé půl 
Nocy w (táwage / do Ko r tela r rel / a tam s roztaženýma Rukama až do Wykonánj 
Gitřnj ležel / když r e začala prwnj Hodina / s ginými Kanownjky při Pulpitu 
r pjwal / z Ko (tela gdauce / r wau Rukau Chudým Almužny rozdáwal / takowé 
a těm podobné / y giné mnohé a (waté Skutky wykonáwal / o nichž by bylo 
ge( rtě mnoho práti. W Kap: 27. na Strán: 244. 

Ten pobožný Pán byl weliký Milownjk Sprawedlno (ti I a w tom w ( r em 
Pánům a Saudcům wěčný Přjk}ad zanechal. 

Když Léta Páně 1061. Bratrům (wým ku Pomocy proti Margkraběti 
Rakau r kému I který Morawu welice huby} / s Wog (kem (wým táhl / potkala r e 
s nim gedna chudá Žena / řekla k němu: Ctný a Dů(togný Knjže I (milůg (e 
nademnau chudau a r yrau W dowau / a včiň mně za r prawedliwé proti nepřjteli 
mému / za nim běžjce nev r tále Sprawedlno (ti žádala / Knjže gi odpowěděl : 
Měg (trpenj / rád včinjm / až (e nawrátjm / neb tento Lid opu (titi nemohu / 
a ona řekla: Lid tento tebe dnes nepotřebuge / ale gá (mutná potřebugi od tebe 
Sprawedlno (ti / což včinj r (li ? od Boha Milo (t a Odplatu obdržj (s / a on tobě 
bude Pomocnjkem w Bogj: Knjže gi odpowěděl: Milá Ženo co gá tobě včiniti 
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nemohu / to tobě gini včinj ; ona za r e přjwětiwě k němu mluwila: O Milo [tiwý 
Pane! proč na giné vkazuge [s / a za ten dobrý Skutek Odplatu [wau od Boha 
ginému dáti chcer s: Knjže to r ly [ [ýce / hned z Koně zr ed / a dal powoíati 
Saudcůw / y toho obžalowaného / a w Bráně dwě Hodiny tu Při [ly [ [el / a 
poznagjce W dowy Sprawedlno [t / toho / genž gi ze Statku oblaupil / poručil 
přj [ně tre [tati / a gi / co náleželo / nawrátiti; když pak od Saudu w [tal / welmi 
přj [ně k Saudcům mluwil: Wjte wy dobře / že g [em gá wás (aby [te Lidem 
Sprawedlno [t / tak chudému gak bohatému činili) na r wém mj r tě po r tawil / 
proč g f te wy té chudé Ženě Odtah včinili až za dwa Mě [ ýce / proto wás přj [ně 
tre [tati budu / nebo ta chudá W dowa wolalaby k Pánu Bohu ml Pom rtu / která 
by r e na mně vwalila / a wy by rte tim winni byli / a tak w té Horliwo r ti r ed na 
r wého Koně '/ gel za r wými Bogownjky. 

A poněwádž w Moráwě [e wr [echno diJwe než Knjže tam doget / porownalo / on 
nawrátjce [e r [tia [ tně do Prahy / w r r echny [wé Saudce wy r r ý / y niž rr ý dal powolati / 
a gim pod welikýrni Pokutami / y pod r tracenjm Hrdla přikázal r prawedliwě r auditi / 
Syrotkům a Wdowám Saudy aby neprodlaužjwali / a gednomu každému we třech dnech 
tak včinili / a to proto / aby Pán Bůh mně / y wás netre r tal. Tento Knjže poručil w r r echný 
Židy ze Země wyhnati / proto / že čtmácte Ko r telůw Katolických wypálili / a giné 
ne r flechetnoti páchali! protož bylo gich také 45. vpáleno. Ten pobožný Pán Litoměřjcký 
Ko f tel založil / a bohatě nadál / a do něho Probo r r ta / Děkana / a Kanownjky vwedl / 
Knjžet f mj Cže [ké toliko [r e rt Lét fjdil / mage wěku f wého 31. Rok / f [tia f tně w Pánu 
v r nul / a w Ko f tele S. Wjta byl pochowán. W týž Kap: -na Strán: 247. 

Po geho Smrti r tarý Bratr geho Wrati r law byl Knjžetem Cže f kým / y také prwnj 
korunowaný Král Cže f ký. 

Tento Wrati rlaw Léta Páně 1090. magice weliký Hněwproti některým / a ne~ce 
proti Břeti rlawowi Synu f wému / proto že dal aukladně zabiti Pána Zderada Muže 
nábožného / kterýžto Mord / y také Spurno r t a Potupu f obě včiněnau / chtěl on Král 
Wratiflaw nad Synem fwým Břetiflawem co neywjceg mrtjti: Y rtalo fe hned 
prwnj Noc / že S. Wáclaw / a S. Wogtěch vkázali f e Wězňům w Králow r kém Žalaři 
/ za Ruce y Nohy vkowaným / a otewřew r r e Zámky y Záwory / též gednu welikau 
dubowau Kládu přelomili / a takto k Wězňům mluwili: Gděte do na f f eho Ko fteta 
hlawnjho / a Pánu Bohu z wa r f eho wy r wobozenj Chwálu wzdegte / a nás S. Wáclawa 
/ a S. Wogtěcha / že g r me wás wy f wobodili / gménůgte / též Králi wa r r emu / a Lidu 
r wemu (ať BOha nehněwagj / w r r ech Rumjc / Wálek / a Mordu zanechagj) powězte; 
Wěznowé to r ly r f ýce / w r tali / a f wobodně z Žaláře wy r f li / a gak gim od Swatých 
Dědičůwrozkázáno bylo / w r f echno oznámili. Tak Beck: w Kap: 29. na Strán: 265. 
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Léta 1417. Pan Oldřjch z Rožmberka (g r a Pán mladý / k hu ryt r kému Bludu dal r e 
namluwi1i) y vk.ázal r e mu Kly r tus Pán wr r echen zmrr kaný / řka k němu: Tak mně ti 
Kněžj zmr r kali / kteřj pod obogjm Spů r obem Lidu podáwagj / a Krew mau od 
Bož r twj odděliti v r yÍugj / a hned rez Oči r tratil / na to za r e r patřil Oldřjch 
Jana Hu r u nad gednjm Gezerem s Pochodnj r togjcýho / gehož nenadále geden 
weliký Pes y s tau Pochodnj pozhřel / w tom vkázal r e Oldřichowi S. W áclaw / 
a tázal r e ho / zdaliž toho Muže a P r a widěl? odpowěděl Oldřjch / widěl r em / 
ale co to znamená? newjm; Y řekl S. Wáclaw / Pán Bůh r e zapři r áhl / že Zem 
Cže r kau rozličnými Neře r trn i 247. Lét tref tati bude / protož ty pa matůg na 
Pána BOha / na mně / a na S. Wogtěcha / a přede r r lého r pa r ytedlného Přigjmánj 
pod gednau Spů r obau nechtěg r e pu r titi / a tak Widěnj pře r talo: Oldřjéh hned 
bez merrkánj s 500. Koňmi na Hrad Žebrák k Legátu Papežrkému gel/ a tam 
Blud Hurytrký s welikau wraucnorti odwolal / a k ramo-rparytedlné Wjře 
Kry r towé při r taupil / w které on / y geho Potomkowé nábožně r etrwali / a 
protiBludnjkůmCže r kým wždycky vdatně bogowali / až po r ledně Petr Wok 
přidržege r e Bludu Pikhart r kého w něm Léta Páně 1611. vmřcl / a nim také ten 
rlawný Rod zahynul. Tak Beck: w Kap: 53. na Strán: 643. 

Léta Páně 1497. Wladi r law Cže r ký a Vher r ký Král při gel z Vher do Prahy 
/ Ko r tel S. Wjta mnohými Potřebami obohatil / na který několik ti r ýc Dukátůw 
wynaložil / k tomu y Swatý O r tatky a Hlawy Swatých Patronůw Cže r kých / 
které od Karla 4. draze ozdobené / r krze Zlo r t Kacýř r kau oblaupené byli / dal 
za r e Zlatem a Střjbrem okrá r r liti / kterážto S r tědro r t toho pobožného Krále 
Pánu BOhu y také Swatým Patronům r e ljbyla / neb když ten pobožný Pán dlé 
obyčege r wého o půÍ Nocy / která Den Přene r enj S. Wáclawa / to ge r t 4. Března 
předcházela / z Lože r wého w r tana / s gednjm r wým wěrným Služebnjkem do 
Ko r tela S. Wjta do Králow r ké Kaple / neb Modlitebnjce we r r cl / a začal r e 
modliti / w tom nenadále S. Wogtěcha / S. Zygmunda / a s nimi giné Dědiče 
Cže r ké / y také giné mnohé Swaté w tom Ko r tele odpočjwagjcý / po r ledně y S. 
Wjta r patřil z Hrobu wycházeti: Ti Swatj když r e před welkým Oltářem r e r r li 
/ do r wých Rukauch rozžaté Fagule wzali / a s Procesým do Kaple S. Wáclawa 
(r pjwagjce Pjseň w latin r kém Gazyku: Hi unt Sancti: Tito g r au Swatj) we r r li / 
Král pohnut g r a tak diwným Widěnjm / tři Kněze a 12. Spěwáků vtanowil / 
kteřj gak dennj / tak nočnj Cýrkewnj Hodinky aby w témž Chrámu Páně na 
wéčné Cža r y r pjwali / a wykonáwali / nařjdil / také na Památku toho Widěnj / 
aby ti Spěwácy / neb Chorales, každé Ráno po wy r pjwané prwnj Hodině do 
Kaple S. Wáclawa řadem rrli / a rpjwagjce tu Antyffonu: Iti unt Sancti, Tito 
g r au Swatj / kteřj pro Zákon Božj Těla r wá wydali / a w Krwi Beránkowé 
obmyli Raucha r wá: Po ty Antyffoně ge r r tě dwě Modlitby / gedna o Swatých 
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Dědičjch a druhá za r r tia r tné Panowánj Krále Cže r kého / kterážto chwalitebná 
s. Památka až do r awád každodenně v S. Wjta r e držj / a wykonáwá / na to hned 
ten pobožny Pán a Král Ko r tel S. Wjta na nowo Králow r kau S r tědrotau / Střjbrem 
/ Zlatem: / Perlami / a drahým Kamenjm / y ginými nákladnými wěcmi obdařil / 
a obohatil. Tak Beck: w Kap: 62. na Strán: 970. 

Opravoval jazyk našich předků? 

Poměrně rozšířená je i mezi lidmi vzdělanými (tj. s maturitou) představa, že 
při vydávání literárních děl našich slavných mrtvých autorů se jejich jazyk 
v nakladatelské redakci běžně modernizuje. Avšak o tom, jak se má zacházet 
s jazykem při vydávání knih středověkých, existují poměrně závazná pravidla, 
která se také opravdu dodržují. Nejde v nich jen o problémy s přepisem 
písmen - středověké i raně novověké systémy pravopisné se měnily dost 
výrazně. Ediční zásady pro vydávání literárních děl raně i plně novověkých 
existují také, avšak pro vydavatele jsou možná ještě náročnější než pravidla 
pro češtinu středověkou - hranice mezi minulostí a současností zde totiž není 
ostrá, pro líná se tu vývoj jazyka národního jako celku a jazyka jen spisovného 
Ueště v polovině minulého století, v dílech dodnes čtených, najdeme odchylky, 
které se dnes pronásledují jako chyby: koťata étyrbarevné, májové čteme v Babičce). 
Pro díla 19. století platí jiná představa o estetičnosti literárního jazyka než 
pro moderní díla století dvacátého: cenívala se stylová vysokost básníkova 
jazyka, exkluzivnost ve volbě slov, v tvorbě metafor. Havlíčkovské kritiky sice 
začaly před polovinou 19. století, ale ještě dalších nejméně padesát let do literatury 
žádná "slova z ulice, nemytá a nečesaná" nevtrhla (u Nerudy to byla zmínka o obsahu 
slov, nikoli o jejich výběru, a obecnou češtinu pustil do prózy teprve Karel 
Čapek-Chod). Jak z dnešního hlediska zacházet s tímto rysem literárního jazyka: je 
to balast? Nebo patina? Nebo jsme schopni se naučit číst v "cizím literárním 
jazyku" a přijmout jeho estetický kánon? 

U některých děl středověkých má skutečně smysl pořídit překlad do 
novočeštiny - jako to před léty mistrně udělal Jiří Pelán s Legendou o svaté 
Kateřině (v odeonské Světové četbě). U poetických nebo prozaických děl autorů 
obrozenských nebo pozdějších se toho však zatím odvážit nemůžeme - neuměli 
bychom asi rozhodnout, co z jazykových specifik té doby již je hodno 
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odstranění, co je nevyhnutelné pro výstavbu smyslu díla, a co dosud má 
přímou estetickou hodnotu i pro nás. V poezii vůbec je nemožné zasahovat 
do jazyka básně nějak výrazněji, a tím je také brzděna snaha zasahovat do 
prozaických děl, která by nějakou tu výměnu slova nebo jeho tvaru snesla bez 
poškození rytmu a rýmu. Básnictví tak zdržuje modernizační snahy, protože 
kdybychom popustili uzdu v jazykové modernizaci prózy např. Nerudovy a pomohli 
jí tak, aby vypadala dnešněji, odstrčili bychom jeho poezii do světa zcela 
archaického. V dramatu se změny ovšem dějí - je běžné, že se scénář a režie 
původního jazyka, ba ani textu samého nedrží nijak pevně, protože inscenace 
dramatu je tvorbou sama o sobě, není to pouhé překopírování díla do opakované 
fyzické podoby jako u knihy. Herci si upravují repliky často tak, aby se jim 
lépe říkaly. Co se týče filmových přepisů, zde se zachází s textem ještě 
svobodněji, protože jde o přesun do zcela jiného média: slovesný text je 
transformován v sled obrazů, k nimž jsou případné repliky herců často jen 
průvodcem. Tzv. kongenialita filmového přepisu s jeho literární předlohou 
nemusí nijak úzkostlivě ponechávat jazyk autorův nedotčen. 

Jak vlastně vypadal autentický český jazyk v první půli minulého století, 
moc nevíme: audiozáznamy neexistují, řeč postav dramatickýchje stylizovaná, 
soudní zápisy výpovědí jsou kusé, dialektologické zápisy řeči lidu přišly až 
později. Nepochybně to byl jazyk mnohem méně spoutaný jednoznačnými 
pravidly, hlavně v hláskosloví nebo slovotvorbě. 

Rozhodovat se o opravě (úpravě) např. u délky samohlásek v textech z knížek 
lidového čtení je velmi těžké: jsou sice slova, kde nenajdeme jiný důvod k psa
ní délky než omyl autorův. Při vydávání knížek Václava Rodomila Krameria 
(Knížky lidového čtení, editoři J. Janáčková, L. Kusáková a O. Hausenblas, 
Odeon, Praha 1988) jsme takto posoudili a upravili psaní např. u slov několíkrát, 

nepřitel, dus tojn ík, důležíté. (Ve starých tiscích se délka nejspolehlivěji 
rozpoznává u i/í, protože i se psalo jako L U písmen opatřených čárkou je to 
někdy sporné, protože tisk míval i řadu nečistot.) Ponechávali jsme však mnoho 
slov s délkou odlišnou od dnešnÍ. Nemohli jsme totiž vyloučit možnost, že 
autor cítil souvislost slova se slovy příbuznými, v nichž se délka (nebo naopak 
krátkost) pravidelně vyskytuje, anebo prostě tehdejší psaní zachycuje velkou 
rozkolísanost v užívání samohláskové délky. Bylo takových slov opravdu 
mnoho, zde uvedu jen příklady: dráhně, hlíněný, chvílka, jménuje se, křižová 
chodba, křížovník, láhvice, nabiják, milénka, nítě, Nízozemí, obžívla, ochrance, 
polibení, poskytala, přípraviti, schvalně, smýčec, svodník, týč, usměch, uleva, 
zradné aj. Taková slova dobře a pro dnešního čtenáře často nově svou podobou 
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poukazují na své příbuzenské vztahy se slovy jinými. Přečíst si kousek z knížek 
lidového čtení dává možnost uvědomit si, že dnešní podoba spisovné češtiny 
je jen jedna z možných, že se stav mohl ustálit i jinak, nebo že bychom i my 
mohli snášet podobně dobře jako naši praotcové v jazyce mnohost podob 
a tvarů. Pokochejme se divokým líčením dramatického boje v povídce Železná 
košile (která byla v roce 1831 pohotovým překladem z anglického originálu W. 
Mudforda The Iron Shroud): 

Zůřivý Tolfi říčel, když jsem první s zástupem svým hradby přelezl, co zatím 
druzí vrata u bran vypáčivše, v nemírném počtu do dvorce se vedrali. Tolfi 
dotíral mečem na nás, jeden však z zbrojnošů meč mu z ruky vyraziv, jeho se 
chtěl chopit; vtom Tolfi vytáhna dýku, vojína protekl, že se hned zvrácel, a zvo
laje: "Pomsta má nesmí překažena býti! " uprkem hnal se po dvorci k jakémusi 
průchodu, kde jednomu z pacholkův svých rozžatou pochodni z rukou vytrhna 
v průchodu s ní zmizel. ( ... ) 

Dobový jazyk textu nejspíš pro tehdejšího čtenáře neznamenal totéž co pro 
nás dnes. Byl-li Tolfi zůřivý, zdá se nám tento cit mocnější než pouhá zuřivost. 
Jestliže pak říčel, cítíme, že je to něco mezi "křičel", "říjel" a "řičel". Nemírný 
počet bojovníků není jen "nemalý", ale není ještě "nesmírný" - je však pro nás 
rozhodně dost "nemírový", bojechtivý. Vyjádření dotíral mečem na nás může 
dnešnímu čtenáři připadat velice plastické, protože dnes se sice dotírá také, ale 
jaksi nespecifikovaně, bez nástroje, nanejvýš pomocí dotazů nebo návrhů . 

Ovšemže některé ze slovních tvarů vnášejí do textu půvab ve své době nepo
zorovaný: protekl vojína, hned se zvrácel. K spádu líčení skrytě přispívá i zvláštní 
(ale časté i daleko později - ještě u Vančury) zacházení s přechodníkovou 
konstrukcí. Pojmenování činitele děje přechodníkového je syntakticky zahrnuto 
do přechodníkové části věty, a nestojí tedy primárně jako podmět slovesa 
vyjadřujícího děj hlavní:jeden však z zbrojnošů meč mu z ruky vyraziv, jeho se 
chtěl chopit. Naše pozornost vůči onomu vlastně ~edlejšímu ději v přechodní
ku je tak značně posílena, děje jsou vlastně stejně důležité, akce stíhá akci Ude 
o děj "vyrazil mu meč", který nestojí v dané větě v přísudku, tedy mluvčí jej 
nepředkládá vnímatelům jako to hlavní, co jim chce sdělovat, nýbrž jako 
podrobnost). Že se přechodru'ky přítomné (současné) tvoří od sloves dokonavých 
(opačně spíše ne), je v ranějších textech V. R. Krameria běžné, můžeme být 
rádi, že se tvary přechodníků aspoň shodují v rodě s podmětem děje hlavního. 
V jeho textech pozdějšího data (kolem poloviny století 19.) se kupodivu 
vyskytuje více neshodných tvarů než v textech raných z 20. a 30. let. Avšak 
zato rozhodně ubylo tvarů přechodníku přítomného od sloves dokonavých Uako 
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byly vykopajíce, dojda, shledaje, prohlídnouc, nepohledej. Za povšimnutí stojí 
i efekt, který má podoba spojky co zatím: rozhodně ji zapsanou v tomto sledu 
nebudeme chápat jako prostředek konfrontačně-kontrastivní. Nejde o rozpor 
dvou dějů říčení Tomho a vedrání se zbrojnošů, nýbrž o jejich současný průběh, 
tedy o význam čistě "časový. Dnešní spojka zatímco nás často uvádí v tomto 
ohledu v pochybnost. 

Dojem, který laický čtenář mívá z četby starší literatury, bývá zhoršen nejen 
nezvyklými slovy a složitými větnými konstrukcemi, ale také vzdáleností 
obsahovou: životní reálie i city postav se JWdně liší od dneška a svou častou 
jednoduchostí vypadají postoje, činy i céle příběhy .. poněkud dětinsky. Myslím 
však, že nejvíce se mládež od četby odrazuje rtěčím jiným: nevhodným za
cházením s literárními díly ve škole - neživě, q~kreativně pojaté rozbory knih 
(pokud se vůbec něco rozebírá, a neučí jen historická fakta o životě autorů) 
odrazují mnoho dětí od zájmu o starší literaturu. Úkolem školy by mělo být 
především přivést děti k zájmu o celoživotní hledání zážitku z četby, a tzv. 
kulturní rozhled by měl být až na druhém místě : i on přece slOUŽÍ k tomu, aby 
se zážitek z četby hlouběji kultivoval. Pouhé předvádění znalosti jmen a dat 
neprožitých, tedy nepřečtených děl a autorů zavání v lepším případě snobstvím, 
v horším hloupostí, a ne kulturností. 

K čemu by mohla četba literatury obrozenské sloužit dospělým? V éře, kdy 
svět stojí před dilematem "tolerance versus ztráta identity", nám rozvoj vlastní 
schopnosti vnímat kulturu i lidské postoje svého vlastního národa, jenže v plen
kách, může pomoct k tomu, abychom si uvědomili, že i naše vlastní národní 
i osobní identita má mnohé vrstvy velmi rozmanité a že toleranci máme 
vlastně napevno zabudovánu jako šatník v předsíni. Stačí otevřít dveře, 
abychom to spatřili, místo co bychom je přibuchovali před zprávou o tom, že 
jinde a jindy se žije a myslí jinak. 

Ondřej Hausenblas 

Bibliografie: 

Komárek, M.: Co s jazykem klasiků? In: Sb. Spisovná čeština a jazyková 
kultura 1993, Praha 1995 
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"Holubička na podobenství starého ducha" 

Tato neuvěřitelná tisková chyba se objevila v deklarovaném 328. vydání 
Babičky, které vyšlo roku 1995 v nakladatelství Bystrov a synové jako první 
svazek Národní knihovničky. Grafický design je dílem Josky Skalníka, vydání 
obsahuje medailón o autorce a místo doslovu je otištěna přednáška F. X. Šaldy 
Básnický typ Boženy Němcové. Jenže co je to vše platné, když se text přímo 
hemží tiskovými chybami. 

Některé z nich jsou zjevné (škarodohledý místo škaredohledý, s. 29; vinné 
réva m. vinná réva, s. 25;peteželky m. petrželky, s. 25;pak tam bylo pří truhlíček 
a v něm ... m. pak tam byl přítruhlíček, s. 17; Myslivec m. myslivec, s. 31 ;jakého 
radováni m. radování, s. ll), u jiných poznáme, že jde o chybu, ale správným 
zněním si jisti být nemůžeme (ten ji přinášela m. ten jim přinášela, s. 22; na 
šindele krytou střechu m. na šindelem krytou střechu, s. 25). Další - a ty jsou 
nejvíce trestuhodné - vytvářejí neznalému čtenáři deformovaný obraz o j~yce 
autorky (před dvéře m. přede dvéře, s. ll; řikala m. říkala, s. 15; všeho všude 
m. všeho všudy, s. 15; křida m. křída, s. 17; uživali m. užívali, s. 17; v radosti 
m. k radosti; s. 29; drahý mýdlo m. drahé mýdlo, s. 31) nebo o smyslu 
jednotlivých vyjádření (jen nepřežehnává m.jej nepřežehnává, s. 14;jen ruku 
natáhla, dostavší pak kus chleba m. dostavši, s. 23). A to jsme vybírali 
jen z prvních tří kapitol BabiČky! Chyby se arci nevyhnu ly ani vysvětlivkám 
(lilium margaton m. martagon, 246), ba jasné překlepy jsou i v textu Šaldovy 
přednášky (špatný básník katolickým ale muž jinak velmi vlivný m. katolický, 
ale - typy "M" a "," jsou na klávesnici vedle sebe - s. 247; netryská-li z láska 
m. netryská-li z lásky, s. 247). 

Co by asi tak mohlo být podobenstvím ne starého, ale lajdáckého ducha, 
kterého tímto vydáním osvědčil jeho odpovědný redaktor? Prasátko? 

adam 
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00 PRAOÁVNA 
K DNEŠKU 

Užilí, původ a vÝznam zeměpisného jména Lomnice 

Začteme-li se někdy do mapy Čech, zjistíme, že název Lomnice se opakuje 
poměrně často: Lomnice nad Lužnicí, Lomnice nad Popelkou, Dlouhá, Horní 
nebo Dolní Lomnice. 

Vísky jménem Lomnice nebo Lomnička objevíme koneckonců i na mapě 
Moravy, a i bez mapy si jistě každý vzpomene na oblíbené slovenské rekreační 
horské středisko Tatranskou Lomnici. 

Zahleďme se nyní do historie. Nejstarší doklady a záznamy o používání tohoto 
místního jména se objevují po polovině 13 . století. Tak Lomnice nad Lužnicíje 
poprvé doložena roku 1265 (pozn. 1), na Moravě máme doložen městys Lomnice 
(6,5 km severně od Tišnova) z roku 1281 (pozn. 2) a slovenskou Tatranskou 
Lomnici dokonce z roku 1257 (pozn. 4). 

Je však zřejmé, že jde o jméno ještě starší, neboť ves Lomnička 10 km 
jihovýchodně od Manětínaje doložena dokonce už roku 1157(!). Přitom nejstarší 
nalezené dokumenty o většině z nich jsou ze 14. století, jen výjimečně mladší 
(Lomnice nad Popelkou 1308, ves Lomnice u Falknova nad Ohří 1339, ves 
Lomnice u Rýmařova 1351, Dlouhá Lomnice 1378, Lomnička u Stříbra 1379, 
Krchova Lomná 1381 , Zadní Lomná 1395, Horní a Dolní Lomnice u Jílového 
1415, Horní a Dolní Lomnice u Karlových Varů 1465).(1 ,2) 

Budeme-Ii pátrat po tom, proč se jména Lomnice, Lomnička, Lomná tolik 
rozšířila a jak vlastně vznikla, vezmeme si nejdříve na pomoc opět mapu. Je ná
padné, že téměř všechny takto pojmenované obce (výjimku tvoří Dolní a Horní 
Lomnice u Jílového) leží na nějakém (obvykle menším) vodním toku. I v příručce 
Antonína Profouse Místní jména v Čechách (pozn. 1) je tato charakteristika 
zdůrazněna : Lomnice nad Popelkou je "město nad potokem Popelkou. ( ... ) 
Soudíme-li podle polohy, jmenoval se asi i potok Popelka dříve Lomnice." 
Lomnička, ves 7,5 km severně od Stříbra, " .. .leží u potoka, který se asi jmenoval 
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Lomnička, tj. malá nebo menší Lomnice." A jiná Lomnička, tentokrát 
jihovýchodně od Manětína, " .. .leží nad prameny horního přítoku Lomanského 
potoka, který se asi původně jmenoval Lomnice." U hesla Lomnice nad Lužnicí 
se dočteme podobnou charakteristiku: " .. .leží nad potokem aje asi 2,5 km na 
západ od řeky Lužnice. Onen potokje doložen z minulosti: 1367 u vsi Smržova 
Lomnicze rivulus." Krchova Lomná " .. .leží nad horním tokem potůčku, který 
se brzo vlévá do řeky Blanice. Jméno Lomná náleželo prvotně asi tomu 
potůčku ... ". Zadní Lomná " .. .leží nad potokem Novomlýnským." 

Fakt, že všechny (nebo téměř všechny) Lomnice, Lomničky a Lomné mají 
cosi společného s potokem a že tím čímsi společným je pravděpodobně právě 
název Lomnice,je malou, ale důležitou stopou, která nás může dovést k poznání, 
jakýže je vlastně význam tohoto jména. Obce nejspíš převzaly své jméno od 
vodního toku (který je ve všech případech označen jako "potok" nebo "potůček"). 

August Sedláček ve své Snůšce starých jmen, jak se nazývaly v Čechách 
řeky, potoky, hory a lesy (pozn. 6) uvádí šestkrát pro vodní tok název Lomnice, 
jednou Lomnička, dvakrát Lomná a o jednom z přítoků řeky Mže píše: "Loman
ský potok nazýval se snad Lomnou nebo Lomnicí, přítok pak jeho, na kterém 
jest ves Lomnička, nazýval se bezpochyby Lomničkou. Prvotní obyvatelé Lomné 
odtud sluli Lomané." Tímto dokladem se nám potvrzuje souvislost tří již uvedených 
názvů, a ještě se přidává Lomanský potok. Zde i u všech ostatních hesel spojuje 
Sedláček (6), stejně jako Profous (1), jména vodních toků s názvy obcí. 

Sedláček v úvodu své knihy (6) říká v souvislosti se jmény řek pojmenovaných 
podle povahy řečiště nebo okolí: "Zajímavý jest také název Vrutice, který se 
několikráte v krajině mělnické vyskytuje a snad potok kroutící se znamená. Jak 
tuto, tak v okolí Lokte oblíben byl název Lomnice." A. Profous (1) má vysvětlení 
poněkud důkladnější: "Jméno Lomnice samo vzniklo substantivující příponou 
-ice z adjektiva lomná, tedy voda, říčka (= hlučná, lomozná nebo vytékající 
z lomů nebo tekoucí mezi lomy, nebo mající tok lomený, tj. se zatáčkami), 
někdy i (např. u Jílového) lomná, tedy hora." Nabízejí se tedy tři významy: 1 )voda, 
která je hlučná, 2)voda tekoucí z lomů, 3)voda s lomeným - křivolakým tokem. 

Existují však i další vysvětlení. Ladislav Hosák a Rudolf Šrámek ve své pří
ručce Místní jména na Moravě a ve Slezsku (2) uvádějí, že Lomnice vznikla 
substantivní příponou -ice k adjektivu "Lomná <- lom na k lom, majícímu 
v toponymii a hydronymii různé významy: místo, kde se láme kámen, dřevo, 
úlomky stromů, polom, rus. močál, dluž. bahnitý terén ap. Podle Šmilauera (7) 
znamená Lomnice potok, který nese valouny, tj. ulámané, nalámané kamení." 
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Šmilauer uvádí, že slovo lomnice bylo vykládáno jako "voda z lomů", nebo 
jako "voda lomící si cestu", nejlépe však vyhovuje výklad "potok, který nese 
valouny". Nelze ovšem vyloučit ani jiné výklady (polom). 

V naší literatuře se tedy nabízí hned několik výkladů jména Lomnice. Pokud 
jde o jeho hláskovou podobu, ve starých záznamech se objevuje nejčastěji 
s koncovým -tz nebo -cz a často i s vloženým -p- (tedy Lomnitz, Lomnicz, 
Lomprutz, Lomprucz). V současném běžně mluveném jazyce se lze setkat s po
dobou, u níž je vypuštěno -n- (přičemž zřejmě nejde o podobu lokálně omezenou
-je uvedena u Lomnice nad Lužnicí, Lomnice nad Popelkou i Lomnice u Tišnova 
na Moravě), tedy Lomice, do Lomice, v Lomici. Na Moravě se objevují 
specifické podoby ta Lomica, za Lomicó, lomické (oproti tomu obecně české 
tvary za Lomicí , lomickej, popř. pro severovýchodní Čechy typický tvar za 
Lomicej). V horském nářečí (jedno z jižní podskupiny nářečí středomoravských) 
se -0- mění v -u-, tedy Lumica, lumické. 

Dovolíme si teď vše krátce shrnout. Místní a vodní jméno Lomnice (společně 
se zdrobnělinou Lomnička a příbuzným názvem Lomná, případně Lomanský 
potok) je hojně rozšířeno v Čechách, na Moravě i Slovensku, a to již od 12. -14. 
století. V latinsko-německých záznamech má nejčastěji podoby Lomnitz, 
Lomnicz, Lompnitz, Lompnicz, dnes kromě Lomnice ještě Lómlce, Lomica, 
Lumica. Slovo Lomnice prvotně označovalo malý vodní tok, vzniklo odvozením 
od adjektiva lomná a charakterizovalo vlastnosti tohoto toku. Jak se zdá, mohlo 
jít o potok, který: 

l)"byllomozný, hlučný, nebo 
2), tekl z lomů, popř. mezi nimi, nebo 
3)měllomený, křivolaký tok (sem můžeme zařadit i Šmilauerův výklad 
''Voda lomící si cestu"), nebo 
4) nesl valouny ajeho dno bylo pokryto úlomky kamene (šlo tedy o potok 
s kamenitým dnem), nebo 
5) pramenil v místě (popř. protékal místem), kde se těžilo (lámalo) dřevo 
nebo kde byl (lesní) polom, nebo 
6) pramenil v bažinaté, močálovité krajině nebo jí protékal (odůvodněno 
analogiemi v jiných slovanských jazycích - viz 2,7). 

Zuzana Benešová 
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Upomínka nezaplacených prémií 

Písemnosti úřední si v češtině podržují jistou slohovou kontinuitu. Přestože 
se jejich kostrbatosti odedávna vysmíváme, úřední spisovatelé produkují stále 
nové ukázky přetížených jmenných vazeb, genitivních řetězců, a ovšem i pseudo
odborné terminologie. Úřednické myšlení je jistě jev mezinárodní a netřeba se 
domnívat, že sloh byrokrata českého je kopií německého. V principu jde patrně 
o snahu dodat textu vysokou závažnost a závaznost jak v obsahu, tak ve fonně. 
Pokud však sledujeme, jakým obsahům se taková závažnost připisuje, vídáme, 
že mnohdy jako by šlo více o závažnost úředníka než věci samé ... 

Porovnejme jen na ukázku, jak vypadal starší úřední jazyk před poslední 
válkou: 

57 



Upomínka nezaplacených prémií pojišfovacích. 
Te St~aě101oh ip9 III. 

VrsÝTáte se, abyste ihned zaplatil od ... :.22 .•.... UP.llIL.L.935 .... .sp.latn6 ...... . 
ěp:~LII_Tg_~~!O§lQJQ~./ 

nWlplacené prémie za požární pojilitění xn!D: domu ~A.3'Š •• 11f!.xAmx.fti 

~X~!~oi1~!:"~ ... ~Q .. Ml . ........... ....... ... "' .... II tohoto . lOudu v eÚlLso ... o ... to.m .. ďvy·kázaL 

jinak bude bezodltladné zaplaceni ~ dluhli ... toho.t .o .......................................... .. 

~ na1i!:,;tpov4di Mb upomínky žádáno a zažalováno. 

Ručně připsaný text napravuje nesdělnost úředníka prostě a pádně: 

PaníK., 

Nemáte zaplacené požární pojištění. Prosím ihned zaplaťte. Kdyby chalupa 
vyhořela nedostanete nic. 

Kdyby se tak úředníci odvážili mluvit a psát rovnou, a nikoli "za roh", jak 
se mezi lidmi říká. V Británii existuje už řadu let soutěž o nejmizernější úřední 
text: Každý rok je jeden byrokratický plod veřejně vybrán a zveřejněn jako 
odstrašující příklad (hnutí, které soutěž pořádá, se jmenuje "Plain English Move
ment"). Uměli bychom u nás vůbec vybrat jen jediný? Zkuste to. 

Podaří se Vám najít ucelenou a krátkou pasáž úředního textu, který svou 
špatnou stylizací, svým byrokratickým odérem nebo obsahovou pomotaností 
působí komicky? Pošlete nám takový text s uvedením pramene: kdo, kde, kdy 
otiskl, zjakého výnosu pasáž pochází, kdo ji napsal a podepsal. S potěšením ji 
otiskneme (a Vaši spoluúčast můžeme, chcete-Ii, utajit). 

(OHs) 
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co povAžuJí LIDÉ ZA CHYBY 

(II. část) 

V dopisech čtenářů je obsažena řada výtek, které se týkají zaměňování slov 
blízkých svým významem. Správně jeden pisatel upozornil na to, že se matou 
slova status a statut, ačkoli mají různý význam. Slovem status (gen. statusu) 
označujeme zhruba totéž co domácím slovem stav nebo internacionálním 
situace, kdežto slovo statut používáme k pojmenování souhrnu předpisů pro 
vznik a činnost nějaké instituce. Sotva lze však vyhovět jedné pisatelce, aby se 
podle etymologie rozlišovaly předložkové výrazy na újmu a na úkor čeho 
(slovo újma znamená od původu "ujmutí, ubrání", slovo úkor "pokoření , 

ponížení"). V dnešním jazyce se významový rozdíl mezi oběma výrazy setřel. 

Několik pisatelů vyjádřilo svou nespokojenost s matením přídavných jmen 
skrovný a skromný. První slovo se ustálilo ve významu "malý, nevelký", druhé 
ve významu "mající malé nároky, nenáročný" (srov. např. skrovné x skromné 
odění); obě adjektiva se však běžně zaměňují ve významu "prostý,jednoduchý": 
pocházet ze skrovných II skromných poměrů. Na tom bychom mohli sotva co 
změnit nějakými příkazy. Nejvíce dopisů se týkalo směšování adjektiv movitý 
a mohovitý. Pisatelé se zde vyjadřovali o novinářích, kteří obě přídavná jména 
zaměňují, se zbytečnou příkrostí, protože už ve staré češtině význam obou slov 
splýval. Dnešní čeština však zřetelně rozlišuje adj. movitý ve významu "který 
může být přemístěn, mobilní" od mohovitý "majetný, zámožný". 

V pěti dopisech je vysloven požadavek, aby jazykovědci zakročili proti 
směšování zájmena sám a přídavného jména zájmenné povahy samotný. Těžko 
můžeme pisatelům vyhovět, protože v některých významech se obě slova 
překrývají a umělá delimitace by nebyla přijata jazykovou praxi. Obě slova se 
zaměňují např. při zdůrazňování osoby nebo věci : Řekl to sám II samotný 
prezident. Ještě častěji dochází ke střídání obou slov při vyjadřování okolnosti, 
že osobu nebo věc nikdo, popř. nic neprovází: Žije na hájence sám II samotný. 
Adj. samotný proniká i do výrazů, které označují blízkost nebo hranici něčeho: 
Voda sahá k samé II samotné cestě. 

Mnoho dopisů kritizuje nezdůvodněné rozšiřování významu některých slov 
zejména v publicistice. Sedm pisatelů protestuje proti slovu parketa, kterého 
se začalo poměrně nedávno užívat ve významu "obor, v němž se někdo vyzná, 
doména" (např. Zvolil si novou parketu - prodej nemovitostí). Některým 
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pisatelům se nelíbí slovo dopad s významem "účinek, výsledek, vliv" 
(nepříznivý dopad ekonomických opatření), jiní pranýřují slovo propad ve 
významu "ztráta" (propad popularity), skluz ve význámu "opoždění v nějaké 
činnosti" (skluz v projednávání zákonů) atd. Ve všech těchto případech jde o běž
né metaforické posuny, které nelze označit za chyby. Čtenáře novin však právem 
zlobí náhlé masové užívání těchto slov. Totéž platí o některých adjektivech. 
Uveďme jako příklad alespoň adj. plošný, které nabylo v administrativních a pu
blicistických textech nového významu: "vztahující se v úplnosti na nějaký 
celek" . Atributu plošný ve spojeních jako plošné zvyšování důchodů 
nemůžeme ovšem vytýkat chybné posunutí významu, nýbrž jen nadměrné módní 
užívání na újmu jiných adjektiv. 

Ani ve slovese oslovit někoho s významem "zapůsobit na někoho" nemůžeme 
vidět jazykovou chybu. Nový význam vznikl běžným metonymickým posunem; 
slovo však vzbudilo u čtenářů nelibost proto, že se ho začalo užívat jako klišé. 
V posledních letech popuzuje čtenáře sloveso ošetřit/ošetřovat ve spojení s před
mětovým určením jako problém, potíže, projekt apod. Uvědomíme-li si 
původní význam slovesa "věnovat něčemu péči", nebude se nám zdát jeho 
významový posun tak scestný, jak to čteme v šesti dopisech. Uznáváme však, 
že nelibost čtenářů nebo posluchačů může být vzbuzena frázistickým 
opakováním tohoto slovesa. 

V několika dopisech operují pisatelé logikou. Vycházejíce z původního, 

etymologicky zdůvodněného významu, poukazují na nelogičnost některých 
nových pojmenování. Znovu se mezi kritizovanými slovy objevuje složenina 
hromosvod, prý bychom měli dávat přednost slovu bleskosvod. Ale slovo 
hromosvod se stalo do značné míry pojmenováním značkovým, a proto přes 
svou "nelogičnost" dobře slouží k označení příslušného zařízení. Dalšímu 
pisateli se nelíbí spojení vernisáž knihy. Vezmeme-li na vědomí původní 
význam slova vernisáž "lakování, fermežování", pak bychom ovšem měli trvat 
najeho spojení jen s díly výtvarnými. Ale v češtině se tato motivace ztratila, 
a proto je třeba vzít spojení vernisáž knihy na milost. Souhlasím však s pisateli, 
že se dodnes cítí rozpor mezi slovem mužstvo a neshodným přívlastkem žen 
nebo žáků. Jiný pisatel se pozastavil nad spojením abdikace trenéra; o abdikaci 
se prý mluví jen v souvislosti s králi, prezidenty, ministry apod. Původní význam 
této výpůjčky z latiny však. takové omezení nepředpokládá. 

Plných deset pisatelů se nechce smířit s termínem sekunda, který byl češtině 
kdysi nadekretován fyziky. Podle mého názoru bylo nahrazení slova vteřina 
internacionálním termínem sekunda zcela zbytečné: vteřina je jen překlad slova 
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od původu latinského (srov. latin. secundus a ruské vtoroj). Také zeměpisný 
název Českomoravská vrchovina vzbuzuje nesouhlas uživatelů češtiny 
(protestuje proti němu pět pisatelů). Nejsem přesvědčen o tom, zdali geografové 
udělali dobře, když vžité slovo vysočina nahradili termínem vrchovina. Na 
druhé straně je nutno přijmout zdůvodnění geomorfologů, podle nichž termín 
vrchovina přesněji vystihuje povahu pojmenovaného útvaru. V osmi dopisech 
se pisatelé vyslovují proti zneužívání terminologizovaného příslovce řádově 
(např. ve větě Akce se zúčastnilo řádově 500 mladých lidí). Někteří publicisté 
si zřejmě pletou toto adverbium s příslovci přibližně, zhruba. Mýlí se ovšem 
ten pisatel, který považuje za nonsens spojení nulový pokles. Kontext ukazuje 
na to, že se pokles zisku očekával, a atribut nulový explicitně vyjadřuje, že 
k němu nedošlo. 

V řadě dopisů pisatelé kritizují tautologické výrazy, v některých právem, 
v jiných neprávem. K dost rozšířeným chybám patří např. spojení typu 
padesátileté výročí, v němž komponenta -Ieté vyjadřuje totéž co subst. výročí. 
Několik dopisů upozorňuje na nadbytečné užívání adjektiva vzájemný (např. 
vzájemná spolupráce, vzájemné spolupůsobení); je nutno dát pisatelům za 
pravdu. Pleonastické je zajisté i připojování příslovce dál ke slovesu 
pokračovat, ale nejsem si jist, zdali autoři nemají na takovou výrazovou 
nadbytečnost právo. V jiných případech nemohu s pisateli dopisů souhlasit. 
Napíše-li politik, že si osobně myslí něco jiného než jeho politický protivník, 
zdůrazňuje adverbiem osobně svůj vlastní postoj. Zbytečná není ani složka 
vše-v adjektivu všeobecný, jak se domnívají někteří pisatelé. Vystačíme sice 
s tvrzením, že nějaká událost vyvolala obecný zájem, ale dáme-li přednost 
složenému přídavnému jménu všeobecný, atribut vyjadřující obecnost zesílíme. 
Mezi kritickými připomínkami k dennímu tisku se vyskytla i námitka proti 
adverbiu notoricky ve spojení notoricky známý fakt. Pisatel se mýlí, když 
ztotožňuje přídavná jména notorický a známý; první slovo vyjadřuje vyšší 
stupeň známosti. U dvou čtenářů vzbudilo pochybnosti složené adverbium 
dennodenně: Čech prý vystačí s příslovcem denně, v nejhorším připadě by se 
mohl spokojit se složeninou každodenně. Pisatelé dopisů si zde asi vzpomněli 
na puristické zamítání kompozita dennodenně (srov. něm. tagtiiglich). Německý 
vliv tu nelze vyloučit, ale složenina v češtině zobecněla a dobře slouží jako 
expresivní synonymum k příslovci každodenně. 

Své odpůrce má výraz jako takový, který se připojuje k různým substantivům, 
aby se zvýraznilo druhové pojetí osob, předmětů nebo jevů jimi pojmenovaných, 
např. Vysoká škola jako taková by měla soustředit nejlepší specialisty daného 
oboru. Je sice pravda, že se bez idiomu jako takový můžeme obejít a že mnoho 
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publicistů ho užívá jen jako vycpávku, ale na druhé straně lze uznat, že v něm 
autoři mají explicitní identifikační prostředek. Domnívám se, že je třeba 
respektovat právo autorů na explicitní nebo dokonce nadbytečné vyjadřování. 
V osmi dopisech odsuzují čtenáři Lidových novin konstrukce typu Mluvčí strany 
řekl, co řekl nebo Voliči rozhodli, jak rozhodli. Podle mínění pisatelů tyto 
konstrukce nic neříkají a autoři publicistických textů po nich sahají proto, aby 
nemuseli zaujmout k příslušným faktům stanovisko. Uvedené konstrukce však 
mají zřetelnou významovou funkci: vyjadřují, že se na sdělovaných faktech , 
i když ty mají negativní důsledky, nedá nic měnit. Je to sice řečeno implicitně, 

ale na takový způsob vyjadřování mají novináři právo. Je pak věcí čtenářů, aby 
implicitní formule sami explikovali . 

Zatímco se v dopisech, o nichž jsme se právě zmínili, novinářům vytýká 
výrazová nadbytečnost, v jiných dopisech pisatelé kritizují jakousi výrazovou 
neúplnost. Ve spojení čím dál víc prý chybí instrumentál zájmena tím. Snad 
tam původně tento tvar kvůli paralelnosti s tvarem čím byl, ale konstrukce 
celého výrazu si takové explicitní vyjádření nevyžaduje. Jiný pisatel se domnívá, 
že řídicí věta musí obsahovat odkazovací zájmeno, na které se teprve může 
zavěsit věta obsahová. Podle tohoto pisatele chybí zájmeno to např. ve větě: 
Trenér v další výpovědi upřesnil, že klub dostane dvě posily. Ještě naléhavěji 
prý se nedostatek odkazovacího zájmena pociťuje v případech, kdy sloveso 
nebo dějové substantivum má vazbu předložkovou: poukázat ( na to), že ... atd. 
V běžně mluvené češtině se však taková vyjadřovací explicitnost opouští, a proto by 
bylo bláhové zakazovat implicitní způsob vyjadřování ve spisovném jazyce. 

Je,zarážející, jak se v mnoha srdcích uživatelů češtiny zahnízdil odpor k ci
zím výpůjčkám. Protestují proti nim stovky pisatelů. Jako by hodnota spisovné 
češtiny záležela v tom, nakolikjsou z ní vymýceny cizí prvky, ať užjsou původu 
latinského, nebo byly převzaty ze současných západních jazyků, především 
z francouzštiny a v posledních desetiletích z angličtiny! Je to obecná xenofobie, 
či je to recidiva obrozenského purismu? Jako bychom nebyli Evropany, kteří 
až do doby obrozenské vyjadřovali intelektuální obsahy latinsky a kterým do 
značné míry společná kultura přímo velela, aby se otvírali cizím vlivům. 
Kdybychom dali na puristické hlasy čtenářů Lidových novin, odsoudili bychom 
svou mateřštinu k chudobě, se kterou bychom vystačili jen na vyjadřování 
primitivních obsahů . 

Někdy později se k této honbě na cizí slova vrátím, zde uvedu jen několik 
příkladů, které vyvolávají nelibost uživatelů spisovné češtiny. Z latinismů chtějí 
pisatelé dopisů vymýtit slova jako absorpce, abstence, efekt, kauza, klient, 
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konsenzus, produkt, profese, sukces; abstraktní, konkrétní, perfektní; 
atestovat, perzekvovat; respektive atd. Zvlášť nedá novodobým purisrum spát 
slovo region. Mezi odmítanými galicismy čteme slova jako angažmá, debut, 
kupé, nuance, syžet, faux-pas; šarmantní, froté; abonovat, protežovat aj . 
Hlavní nápor je však veden proti soudobým anglicismům: boom, design, 
image, lídr, leasing, lobby, story, summit, thriller; environmentální apod. 
Ve své kartotéce mám několik stovek cizích prvků, které se pisatelům dopisů 
znelíbily. Pravda, jsou mezi nimi příklady svědčící o snobismu autorů 
puristických textů, ale velká většina kritizovaných cizích slov patří ke 
společnému lexiku evropských jazyků. A jejich potřeba ve spisovné češtině je 
mimo jakoukoli pochybnost. 

Milan Jelínek 
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Z REDAKČN í POŠTY 

České školy v cizině 

Češi v cizině mají málo škol, ale ani o těch se nepíše (pět vesnic v Rumunsku, 
dvě v Chorvatsku, Vídeň, Toronto, Sydney, Chicago). V zahraničí vycházejí 
krajanské noviny a časopisy: Náš koutek, Svobodná škola, Zpravodaj (ve Vídni), 
Česká škola (vycházela v Saint Louis?). Budete o těchto školách psát? A dál : 
neobnoví se školy v českých osadách na Krymu a okolí (u Ratiboře) a kolik lidí 
v nich mluví česky? Jaký je jejich styk s Českou republikou? Jak to nyní vypadá 
s Čechy v Lázních Chudoba? Existuje ještě v Chicagu katolická Beranova škola? 

Tyto otázky poslal redakci Češtiny doma a ve světě pan Bohumil Sochor 
z Horské Kamenice. Jeho náměty považujeme za velmi zajímavé, ale 
přiznáváme, že o nich příliš mnoho nevíme. Najde se mezi našimi čtenáři osoba 
informovaná, která by mohla na některou z těchto otázek odpovědět? Články 
na podobná témata tuze rádi uveřejníme. 

Soutěž O kramářskou píseň 

V čísle 2/96 jsme vyhlásili soutěž o nejlepší kramářskou píseň, jejíž text by 
odpovídal otištěným obrázkům . Po roce jsme obdrželi zdařilý pokus Marcely 
Suché ze Dvora Králové nad Labem. Jakjsme slíbili, výherkyni odměňujeme 
(knihou K. Svobody Kapitoly z vývoje české syntaxe, hlavně souvětné, a mo
nografií I. Nebeské Jazyk - norma - spisovnost). Morytát zde otiskujeme: 

Kramářská píseň 

1. Poslyšte píseň, kterak ďábelská je žena, 
co tvář bílou má jak panna, 
pudrem se krášlí, krajkou přioděna 
a v myslích mužů se jak anděl vznáší. 
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2. Ach, pro tu nevinnost 
a pro tu křehkost krásy, 
pro Anděly oči modré a její rusé vlasy, 
k boji se muži zvou a zbraně tasí. 

3. Aby pak mohli, když den se krátí, 
sladké anděle naslouchati 
a nemají těch řeč í dosti -
o svojí síle a statečnosti . 

4. A když den zcela odejde již spáti 
a v nebesích stane měsíc bílý, 
tu šepotá cosi hvězdičkám, 
ve tváři úsměv potměšilý . 

5. Pak den po dni poznáš, milý muži, 
jak slepý a hluchý byl jsi ke lži, 
že po tvém majetku Anděla jen touží, 
jen pro něj její srdce hoří. 

6. Ach, pro Andělu, čistou krásku, 
přítele, bratra bral on v mušku, 
aby pak čas, jak nástroj ostrý, 
pitval mu srdce a nenechal ni kousku. 

7. A pak ta láska válela se v prachu, 
pudr se setřel a krajka zšedivěla, 
nebeský anděl byla lítá žena 
a na svou sladkost zapomněla. 

8. Ubohý~už nohy na ramena vzal, 
dobrého by se nedočkal, 
klobouk pak ztrácel v tomhle chvatu 
a v botách městských sedřel si patu. 

9. Nevšim si ale říčního proudu, 
kobrtnul, upad ve hřmotnou vodu, 
nemaje žábry, jsa neplavec, 
kývala Smrtka, zvoníc na zvonec. 
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10. Nad hrobem jeho v neděli, 
sklání se místo Anděly 
vrásčitý Rozum v roucho oděný, 
dí: ''Neradno milovati ženy." 

11 . To byla píseň, kterak ďábelská je žena, 
co tvář čistou má jak panna, 
dál pudrem se krášlí, krajkou přioděna 
a dál v myslích mužů se jak anděl vznáší. 
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KVilY 

Vělší členářský lesl 

Poznáte, od koho je uvedený text? 

Poznáte, které ze znění je autentické, tj . které jsme v redakci jazykově ani 
"neomladili", ani mu léta nepřidali? 

Dokážete seřadit následující znění textu z minulého století chronolo
gicky - od nejstaršího po nejmladší? 

Kterými jazykovými prostředky bylo dosaženo "věkové proměny" mezi 
textem staršího a mladšího znění? 

Znění I 

Pamatuju se podnes velmi živě na houslistu "France" a zajisté se mnou ještě 
mnohý Malostranský. 

Franc mně odpustí, řeknu-Ii, že sobě pamatuj u jeho podobu asi za tou příčinou, 

za jakou na některou podařenou karikaturu nezapomínáme. A viděl-Ii čtenář už 
někdy titulní figuru anglického "Punche", odpustí mně zase on popisování. 
Tentýž ráz obličeje, tytéž ostré, zvláštností svou významné tahy. Jen že byl 
ovšem Franc malý, zcela malinký, že jemný a načervenalý nos íček jeho byl 
tenounký a prosvitavý, ústa že jevila umdlení místo posměchu a z modrého oka 
že neblýštěl se smích, ale prosba - nejdojemnější to prosba, jakou jsem kdy 
v unylém a stařičkém oku spatřil. Na šedivé hlavě houpal se mu zelený, ošumělý 
kaškýtek, nahoře užším, tuhým, zlomeným však už dnem uzavřený, jaký nyní 
už toliko u nejmenších venkovských dětí vídáme. Na sešlém zeleném fráčku 
s odřeným aksamitovým límcem nosil přehýbané a zlámané knoflíky z mědi ; 

kalhoty byly vetché, na kolenou silně ošumělé. A ku vší té bídě připojovalo se 
ještě mrzáctví - Franc byl hrbat. 

Znění II 

Pamatuj u si pod nes velmi živě na houslistu "France" a se mnou jistě ještě 
mnohý Malostranský. 
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Franc mně odpustí, řeknu-li, že si pamatuj u jeho podobu asi z téhož důvodu, 

z jakého si vzpomínáme na nějakou podařenou karikaturu. A viděl-li čtenář už 
někdy titulní figuru anglického "Punche", odpustí mně zase on popisování. 
Tentýž ráz obličeje, tytéž ostré, svou zvláštností významné tahy. Jenže Franc 
byl ovšem malý, zcela malinký, ajeho jemný a načervenalý nosíček byl tenounký 
a průsvitný, ústa jevila umdlení místo posměchu a z modrého oka neblýskal 
smích, ale prosba - nejdojemnější prosba, jakou jsem kdy v unylém a stařičkém 
oku spatřil. Na šedivé hlavě se mu houpal zelený, ošumělý klobouček, nahoře 
uzavřený užším, tuhým, avšak už zlomeným dnem, jaký dne!! vídáme už jen 
u nejmenších venkovských dětí. Na sešlém zeleném fráčku s odřeným 
aksamitovým límcem nosil zpřehýbané a zlámané knoflíky z mědi; kalhoty 
byly vetché, na kolenou silně ošumělé. A ke vší té bídě se připojovalo ještě 
mrzáctví - Franc byl hrbatý. 

Znění III 
Pamatuj u se po dnes velmi živě na houslistu "France" a zajisté se mnou ještě 

mnohý z Malostranských. 

Franc odpustí mně, pakliže řeknu, že sobě pamatuji podobu jeho as za tou 
příčinou, za kterouž některé podařilé karikatury nezapomínáme. A viděl-li čtenář 
již kdys anglického "Puncha" titulní figuru, odpustí mně zase on popisování 
jeho. TýŽ ráz obličeje, tytéž hrotité, zvláštností svou významné tahy. Byl arci 
Franc malý, zcela malinký, že jemný a načervenalý nosejčekjeho byl tenounký 
a prosvitavý, ústa že jevila umdlení na místo posměchu a z modrého oka že 
neblyštěl se smích, ale prosba - prosba to nejdojemnější, jaké jsem kdy v oku 
unylém a stařičkém byl spatřil. Na sivé hlavě kýval se mu zelený, ošumělý 
kaškýtek, nahoře užším, tuhým, zlomeným však už dnem uzavřený, jakého nyní 
už toliko u nejmenších dětí venkovských vídáme. Na sešlém fráčku zeleném 
s odřeným aksamítovým límcem nosil přehýbány a zlámány knoflíky z mědi; 

kalhoty byly vetchy, na kolenou silně ošumělé. A ku vší té bědnosti ještě mrzáctví 
se připojovalo - byJtě Franc hrbat. 

(ohs) 
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Soutěž "Pozměň a chraň památky hudby" 

Nepříjemné překvapení pro milovníky vážné hudby! 

Umíte zpaměti odříkat jména předních hudebních géniů a názvy jejich děl? 
Některájménajsme podle odposlouchaného znění pozměnili a předkládámeje 
k luštění. 

Dokážete k sobě správně přiřadit jména hudebních pachatelů a jejich opusů? 
(Někteří pachatelé složili i více oper.) 
Určíte, která díla mohl poslouchat Josef Kastelán Tyl? 

Pigárova stavba 

Provdaná nevěstka 

Kníže Magor 

Pajda 

V Labuti je šero 

Klouzavá plenta 

Žalobník servilní 

Loktuše 

Baník 

Lumpárna 

Cudný hovaďan 

Blbé bio 

Ztuhni! 

Nevěstka helsinská 

Loupáček 

Žertovná scéna 

John do vany 

Sladko 

Z pizzy kralevice 

Nítě uklouzla 

Pompadoure 

Gioacchino Rossini 

Nikolaj A. ŘI'šský-Korzetov 
Giuseppe Verdikt 

Alexander Porfyrjevič Boroglycerin 

Bedřich Smetana 

Vilém Bloudek 

Vítězslav Novák 

Zdeněk Fibich 

Ludwig van Betonem 

Wolf gang Amadeus Mozart 

Lenoch Panáček 

Omakal Odstrčil 

Richard Wagner 

František Škraloup 

Maurice Varel 

Petr Djiě Čajovskij 
Carl Orff 

Stanislav Moniuszko 

Ostal Nedal 

Josef Bohuslav Foerster 

Antonín Dvoják 
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Hrát a umřít 

Lojzovo krávovství 

Břehulka - Parní polárka 

My tři předci nottinghamští 

Chytačka 

Ta jen spí 

Spoďáry do parády 

Holka 

Husička 

Jako Bean 

Husa lká 

Je jím pastor z kina 

Ledva 

Pař si fald 

. Nátělník 

Čárka 
Třískán a vyzouván 

Bohužel 

Stihnete-li nám poslat své správné řešení do 31. 5. 1998, můžete si za odměnu 
darovat heraklitovou desku s originální nahrávkou některé z oper ve vlastním 
provedení. 

(ohs) 
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Krauský verbář 

(t.j. kravský herbář) je krátký příležitostný rukopisný soupis návodů, jak 
využívat moci různých rostlin nejen k léčení krav ajiných domácích zvířat, ale 
i k identifikaci čarodějnic, které těmto zvířatům škodí. Sepsal ho 14. března 
1853 sedlák Jan Hašek z vesničky Stradouně v severovýchodních Čechách - muž, 
který nepochybně jen velmi zřídka užíval svůj silně nářečně zabarvený jazyk 
k něčemu jinému než k té nejběžnější každodenní komunikaci a který se nejspíš 
jen výjimečně chápal pera. Z jeho čtyřlistového, jen zčásti zachovaného 
"verbáře" uvádíme ukázku proto, abychom připomněli, že obrozenská a po
obrozenská čeština měla i jinou podobu (mj. i jinou pravopisnou podobu), než 
jakou známe z děl Františka Čelakovského, Karla Hynka Máchy, Boženy 
Němcové a dalších výjimečných uživatelůjazyka. Text citujeme bezjakýchkoli 
úprav. 

Abis moch Carodejnici poznat před Filipem Jakubem napiš ten večer Cloveka 
Jmeno a Přimnený na ktereho biš mnel Dumnen,v ze bil Carodejník Svuj Napiš 
natalířý meno polož nakaždí meno Kopřívu a vlošto narosu Kdiž ujdau lidi spat 
a bi votom žadní nevedel potom Rano Ktomu nejdřív přijít jesli je kterí Clovek 
Carodejník Anebo Carodejnice tva tak s toho mena psaneho ta kopřiva príč 
Bude a meno zustane Tak ho poznaš. 

Příjemné luštění. 

Karel Kučera 

.. 
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DROBTY 
OD LINGVISTICKÉHO STOLU 

"Mord;řská katovna aneb Peleš lotrovská v hraběcí kryptě či-li Mátoha 
a popravenec, t.j. Tajní duchové na pirátské lodi, nebo-li Krvavá nohavice či-li 
s poctivostí nejdál dojdeš, aneb Klášterní panna a nevěstinec ve Španělích či 
Žalářní lucerna a tajemní vrahové v pustém mlýně u černého lesa." 

To je název jediného dílka! Doufáme, že si spanilomyslné čtenár"ky a ctění páni 
čtenáři dovedou velmi barvitě představit, co všecko se v díle odehrává a jaké estetické 
zážitky skýtá. Dnešní televizní ''trhlery'', jak říká naše babička, ani "horoury" 
nemohou něco tak dobrodružného níkdy nahradit: četba je branou fantazie, kdežto 
televimí podívání sešněruje svobodnou představivost až ke kulturnímu zadušenÍ. 

(Nechtěli byste si zkusit k tomuto velmi návodnému titulu onu povídku sami 
dopsat? Nebo snad byste takový úkol mohli dát pro zábavu svým dětem, a jste-Ii 
učitelé, třeba jako čtvrtletní kontrolní slohovou práci písemnou. - Rádi bychom 
Vámji otiskli, nepřesáhne-li 6 stránek strojopisu ... ) 

(jš-ohs) 

Vyjadřovací perliČkY 

Jak se v češtině vytváří zápor, je snad dostatečně známo. Také víme, že ne 
všechna slova začínající ne- jsou negativní: např. nebesa, neseme. K jiným 
slovům na ne- neexistuje kladná podoba, přestože sama záporná jsou: nerodný, 
nehorázný, v spisovném jazyce i nekalý (kalý v nářečích ovšem existuje). 

V jazyce odborném cítíváme my bohemisté občas nouzi také: jak nazvat 
opak jazyka spisovného? Zatímco jazyk spisovný je "útvarem" jazyka 
národního, tedy je jakýmsi systémovým podjazykem, směsice útvarů 
nespisovných jedním jazykem v adekvátním smyslu není. Potřebovali bychom 
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řľkat (nejen řľkat, ale hlavně i psát) (patrně vedle spisovno) také nespisovno, protože 
nejde jen o jazyk/útvar. Jde vlastně o celou komunikační sféru, kterou právě 
vymezujeme tím, že se v ní typicky používá kterýchkoliv útvarů nespisovných. 

Není to problém jen lingvistů. Jak měli pořadatelé konference nazvat partnery 
nebo průvodce tvůrčích osobností v literárním světě - tedy ty, kdo se pohybují 
kolem spisovatelů? Název konference zněl "Mezinárodní vědecká konference 
o spisovateli a nespisovateli v současné jazykové a literární komunikaci" 
(proběhla 17.-19.1.1995). Vzpomínám na charakteristiku jednoho moravské
ho autora v jakési starší literárněhistorické práci: "spisovatel povídky Horalé". 
Spisovatel jedné povídky? Není to spíše něco jako "sepsatel"? Výraz nespiso~ 
vatel by mohl znamenat někoho, kdo se snaží, ale nikdy z něj umělec nebude, 
anebo toho, kdo o literatuře (odborně) píše, ale umělcem být nehodlá, anebo 
jde snad spíš o čtenáře - v protikladu k spisovateli jako produktorovi, anebo 
snad i o někoho, kdo nepíše vůbec a snad ani neumí písmenka? 

(ohs) 

Žárovkami s kuklami 

1. Co jsme se dočetli ve Večerníku Praha 17. 11. 1997 

Sampras vyhrál 6:3, 6:2, 6:2 a dokázal, že jeho postavením světové jedničky 
jen tak nikdo neotřese. (s. 16) 

Ovšem on řekl, že i kdyby volali z Prahy třikrát denně, že mne chtějí zpět, 
takže nepřipadá v úvahu, abych odešel. (8. 16) 

Jenže klíč uschoval majitel v akváriu, vyhřívaném ultrafialovými žárovkami 
s kuklami hmyzu. (s. 3) lPřívlastek s kuklami hmyzu by měl těsně následovat 
své řídící substantivum akváriu. Ke vzniku falešné skladební dvojice, kterou 
jsme zvolili za titul svého příspěvku, přispívá kromě nevhodného pořadí 
přívlastků i chybějící čárka.! 

2. Zaslechnuto, zahlédnuto ... 

(Útvar rychlého nasazení, tzv. URNA, má za úkol) vyhýbat se divokým 
přestřelkám s řadou mrtvých. (Události ČTi 26.6. 1997) /Chtělo by to upřesnit, 
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že řada mrtvých je výsledek přestřelky, nikoli druhá bojující strana.! 

A od mikrofonu vás provází Zdeněk Bartoš. (ČRo2 - Praha 18. ll. 1997) 
/Moderátor si zřejmě neuměl vybrat, zda nás od mikrofonu zdraví nebo 
dopoledním vysíláním provází.! 

Míče byly těžké jako medicimbály (říká Petr Korda v LN 25. 6. 1997). 

Zájem (o psí maso ve Vietnamu) stoupá zejména v závěrečných dnech lunárn{ho 
měsíce. (LN 31. 10. 1997) /Slovníky uvádějí u adjektiva lunární spojení lunární den 
a lunární rok, takže lunární měsíc snad není takový nesmysl, jak by se zdálo. Avšak 
nebylo by zde jednodušší napsat prostě, že zájem stoupá zejména před úplňkem?/ 

adam 

Návody k prosto mluvě 

Slovesnou zajímavost ve fondech české literatury druhé poloviny 19. století, 

uložených v depozitářích Státní vědecké knihovny v Plzni, bezesporu 
představuje dobová příručka "Návody k prostomluvě" se vzory korespondence 
pro nejrůznější situace a potřeby denního života. Jeden z nich je určen všem 
nesmělým mužům jako návod k písemnému vyznání lásky. Je hezký! Posuďte sami: 

"Drahá Slečno! 

Co jste posud v mých očích radostí zářících čísti a z mého chování k Vám souditi 
mohla, co však ústa má neosme1ila se posud vysloviti, to nyní v psaní pověděti hodlám. 
Miluji Vás! Ó neberte mi za zlé, že vyřknutím tímto sklíčenému srdci uleviti míním, 
srdci, které Vás hned v prvním okamžiku, kdy jsem měl potěšení Vás seznati, milovalo. 
Blaho mé spočívá teď jedině ve Vás, drahá dívko: Jý mi můžete bud' bránu do ráje 
otevříti. aneb na věky nešťastným mne učiniti. Ó nenechte mě déle v nejistotě, která 
srdce mé neustále trápí, darujte mi náklonnost svou a bud~e ubezpečena, že se 
vynasnažím, abych si ji zasloužil. ' Koje se nadějí, že mne brzy příznivou odpovědí 
potěšíte,jsem Vaším ctitelem a milujícím. 

Richard Kopecký " 
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DOKUMENTY 

Historia Avium 
(část druhá) 

Žáci osmé třídy A. a B. se rozhodli sestavit sbírku dadaistických veršů Mamut 
v centimetrové laguně, avšak své dílo nikdy nedokončili. Po jedenácti letech 
napsal Mgr. A. během jediného jarního dne (13. května 1996) soubor 
rýmovaných veršů Ptáci (Gnómy) a oživil tak myšlenku dávno zapomenuté 
sbírky. Mgr. A. Ptáky poslal v dopise Mgr. B. (a my jsme je otiskli v čísle 3/1997). 

Mgr. B. má z dopisu radost. Čte Ptáky svým příbuzným, odkládá přípravu 
ke zkoušce a za večer má svou odpověď hotovu: 

PTAČí PERSPEKTIVY 

I 
V kleci na havrana čeká na háv rána polonahá vrána. 
II 
Čím se pštrosi honosí, naši kosi nenosí. 
Náš komín už nehulí, ucpal jsem ho břehulí! 
Jestřáb je střapatý, jespák je z pák - a ty? 
III 
Po mejdanu u jeřábů pak čáp vyvrhuje žábu. 
Kdyby si dal kuře, bylo by mu hůře. 
A po šlichtě z korely byl by dávno v prdeli! 

IV 
Kivi v tykvi kviká z klikvy. 
Na dvorek spad rehek - plác! a ani nehek. 

V 
Chtěl chytit volavku, chytil pár pohlavků. 
Narvu dvě tři lysky mezi stydké pysky. 
VI 
Mládě od pili cha, mládě od kulicha -
- jeden pro ně vzdychá, vždyť jsou obě lichá! 

VII 
Pijme papoušky plnými doušky. 
Párek včelojedů uložíme k ledu. 
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K vepřovému steaku přikusuji čejku. 
Než ochutnáš kolpíka, namoč si ho do mlíka. 
To je káně rousná. - Taky bych si kous. - Na! 
VIII 
Jez jeřábky bez skořápky! 
Jitrnice z tetřívka obejde se bez střívka. 

Toho orlovce ať sní, kdo ho chce. 
IX 
Korporace kormoránů k ránu prahne po Koránu. 
X 
Zblblá z papuchalka se nám zalkla alka. 
Jak alka lká? - Ara hyacintový to vL 
XI 
Do And na kondory jdeme s pikadory. 
Čtyři kolibříky skolí břitem píky. 
XII 
Sukem z luku skul si sluku. 
Znáš bekasinu? Hrabe v kasinu. 
Ani bříško ani pas - a jakej byl konipas? 
XIII 
Znáte ptáky moa? - My teda ne. No a? 
XIV 
Vít střízlíka vystřih z lýka. 
Z konopí konopku vyhodil do škopku. 
XV 
Odmeť z rodné hroudy chcíplé strakapoudy. 
Stavíme stodoly pro tnladé sokoly. 
Za barák saunu pro araraunu. 
XVI 
Řekla, že u kačen najde i bukače. 
Jak se tak chvástala, rozšlápla chřástala. 
XVII 
Nechovejte krkavce, snášejí jen pukavce! 

Potěšen a povzbuzen touto odpovědí k další práci, uvažuje Mgr. A. o po
kračování Ptáků. 

(pokračování v některém z příštích číseO 
S použitím materiálů z pera Milana Brožka z Prošku zaznamenal 

Robert Adam 
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Správné tešenl Většlho čtenáfského testu: 

1. Uvedený text je od Jana Nerudy, z Figurek - Blbý JÓna. 

2. Autentické je znění I. 

3. Pořadí je lIT - I - II. 

4. Starší a mladší znění - některé příklady: 

a) Záměna slov, např. zajisté - jistě, šedivý - sivý, 

b) slovosledné inverze 

c) jmenné a složené tvary adjektiv, např. byly vetchy - byly vetché 

d) hlásková podoba slov, např. aksamítové - aksamitové 

e) sklonění cizího jména vlastního na měkkou souhlásku podle vzoru 
pán - podle vzoru muž: Puncha - Punche 

f) slovesné tvary l.os.préz.sg.: pamatuji - pamatuju 

g) slovotvorná stavba některých slov, např. prosvitavý - průsvitný 

h) použití antepréterita nebo préterita, např. byl spatřil 
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o autorech (1997) 

Robert Adam: odborný asistent KCJ FF UK 
v Praze; zabývá se vývojem jazyka 
Lucie Bartoiová: studentka bohemistiky 
na FF UK v Praze 
Nadilžda Bayerová: docentka KČJ FF 
Ostravské univerzity; zabývá se vývojem 
jazyka a onomastikou 
Zuzana Benelová: studentka bohemistiky 
na FF UK v Praze 
J. M. Bloudil: pseudonym počltačového 
Inženýra Martina Blocha 
Radoslava Brabcová: profesorka PedF UK 
v Praze; zabývá se současným českým jazykem 
Emflie Demlová: odborná asistentka KCJ FF 
Ostravské univerzity; zabývá se textovou 
syntaxf 
Jitka oňatová: působf na PedF v Hradci 
Králové; zabývá se didaktikou češtiny 
Viktor EIIIk: student bohemistiky na FF UK 
v Praze 
Marcela Grygerková: odborná asistentka KČJ 
FF Ostravské univerzity; zabývá se lexikologií 
Eva Hájková: působf na PedF UK v Praze; 
zabývá se didaktikou češtiny 
Přemysl Hauser: profesor PedF MU v Brně; 
zabývá se lexlkologlf 
Frantiiek Hladil: vedoucí katedry jazyků na 
Právnické fakultě UP v Olomouci 
Eva Hliflerová: působf na KCJL PedF 
Ostravské univerzity; zabývá se teorif řečové 
kultury 
Hana Hrdli~ková: docentka KČJ FF UK 
v Praze; zabývá se didaktikou češtiny 
Jaroslav Hubá~k: vedoucf KCJ FF Ostravské 
univerzity; zabývá se sociolekty 
a jazykovou kulturou 
Petra Chalupová: studentka bohemistiky 
na FF Ostravské univerzity 
Eva Jandová: působf na KCJ FF Ostravské 
univerzity; zabývá se morfologlf 
Robert Kade~ka: student bohemistiky 
na FF UK v Praze 

Helena Kneselová: působf na PedF MU 
v Brně 
Jana Krlková: studentka bohemistiky 
na FF Ostravské univerzity 
Milena Krumphanzlová: absolventka 
bohemistiky na FF UK v Praze 
Michal Křrstek: doktorand ÚCJ FF MU v Brně 
Ivona Kllterová: studentka bohemistiky 
na FF UK v Praze 
Boris Lehe~ka: student (bohe)mystiky 
na FF UK v Praze 
Josef Unek: odborný asistent na FF UP 
v Olomouci; zabývá se staroslověnštinou 
a vývojem češtiny 

Lucie Medová: studentka bohemistiky 
na FF UK v Praze 
Antonín Měltan: lIterárnf vědec; profesor 
univerzity ve Frelburgu (SRN) 
Ladislav Nebeský: docent Ústavu obecné 
lingvistiky a ugroflnlstlky FF UK v Praze 
Klára Němcová: studentka bohemistiky 
na FF UK v Praze 
Miroslav Ottomanský: student bohemistiky 
na FF UK v Praze 
Tor Palmqvist: stážista na FF UP v Olomouci 
Katefina Piisingerová: působf na katedře 
slavistiky FF UK v Praze; polonistka 
Lenka Solarová: studentka bohemistiky 
na FF Ostravské univerzity 
Jolana Soukenková: absolventka 
bohemistiky na FF UK v Praze 
Marcela Suchánková: studentka bohemistiky 
na FF Ostravské univerzity 
Milena Švehlová: působf na KCJ PedF UK 
v Praze 
Milada Tomicová: studentka bohemistiky 
na FF Ostravské univerzity 
Blanka Zahajská: studentka bohemistiky 
na FF UK v Praze 
Ludmila Zimová: docentka PedF v Ústí nad 
Labem; zabývá se syntaxí 

o ostatních autorech viz ČOS 2/93, 4/94, 4/95, 4/96. 
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