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Sylabus  

Světová literatura 1 

  

Garant předmětu  Alena Zachová 

Garantující katedra KČJL - Katedra českého jazyka a literatury 

Způsob ukončení 

předmětu 
 Z - zápočet 

Rozsah výuky 

předmětu 

P  - přednáška 1 hod. týdně 

S – seminář 1 hod. týdně 

Anotace předmětu 

 

Světová literatura poskytuje posluchačům základní poučení o 

významných dílech a uměleckých směrech patřících do zlatého fondu 

naší kultury. Chronologicky uspořádané přednášky a semináře tvoří 

rámec, v němž lze sledovat proměny tématu, žánrů i poetiky 

jednotlivých období a autorů od antiky do konce 19. století. 

Cíle předmětu a 

charakteristika 

získaných dovedností 

 

Předmět poskytuje v přednáškách základní orientaci ve světové 

literatuře a jejích vývojových tendencích s důrazem na evropský 

civilizační kontext, v seminářích jde především o schopnost 

interpretovat vybrané umělecké texty.  

Osnova předmětu ve 

vztahu k časovému 

rozvrhu výuky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přednášky: 

1. Úvodní přednáška, předmět, program, literatura. 

2. – 3. Řecká tragédie (problematika interpretační a žánrová). 

4. Projekce člověka v řeckých tragédiích. 

5.  Typologie antického románu a teorie románu. 

6.  Hrdinská a rytířská epika ve středověké literatuře. 

7. Rabelaisovský typ románu (smíchová kultura středověku a 

renesance). 

8.  Satirická literatura s postavou blázna a pikara (Cervantes, Swift, 

Voltaire, Fielding, Sterne). 

9.  Romantický hrdina a literární historismus. 

10.  Faustovský mýtus v literatuře. 

11.  „Zbytečný hrdina“ v ruské literatuře a anglická podoba realistické 

literatury.  

12.  Román ztracených iluzí (charakteristika francouzského realismu). 

13. Dostojevský a jeho polyfonní román. 

14. Společenské a literární proměny konce 19. století. 

 

Semináře: 

1. Úvodní seminář, způsob práce, literatura předmětu 

2. – 3.  Antická literatura (Sofoklés – Oidipus král, Eurípidés – 

Medea). 

4.  Renesanční literatura (Swift – Gulliverovy cesty). 



5.  M. de Cervantes – Don Quijote. 

6. Klasicismus (Voltaire – Candide, Diderot – Jeptiška). 

7. – 8. Preromantismus a romantismus (Goethe – Faust). 

9. Poe – Zánik domu Usherů, Vražda v ulici Morgue. 

10. Hoffmann – Ďáblův elixír, Zlatý kořenáč. 

11.  Realismus (Balzac – Otec Goriot). 

12.  Flaubert – Paní Bovaryová. 

13.  Wilde – Obraz Doriana Graye. 

14.  Dostojevský – Běsi. 

Literatura, na níž je 

předmět vystavěn 

 

Bachtin, M. M.: Román jako dialog, Praha 1980.  

Bachtin, M. M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a 

renesance, Praha 1975.  

Auerbach, E.: Mimesis, Praha 1968.  

Černý, V.: Tvorba a osobnost II., Praha 1993.  

Literatura doporučená 

studentům 

 

Bachtin, M. M.: Dostojevskij umělec. Praha 1971. 

Eco, U.: Dějiny ošklivosti. Argo, 2007. 

Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice. Argo, 2007. 

Gombrich, E.: Příběh umění. Argo, 2006. 

Hall, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991. 

Hodrová, D.: Hledání románu. Praha 1989. 

Krejčí, K.: Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha 1975. 

Procházka, M., Hrbata, Z.: Romantismus a romantismy. Karolinum, 

2005. 

Způsob a pravidla 

výsledné klasifikace 

předmětu 

 

 1. Účast na seminářích 85%. 

2. Aktivní účast na seminářích. 

3. Vyhovující hodnocení průbežných kontrolních prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sylabus  

Světová literatura 2 

  

Garant předmětu  Alena Zachová 

Garantující katedra KČJL - Katedra českého jazyka a literatury 

Způsob ukončení 

předmětu 
 Z – zápočet, Zk - zkouška 

Rozsah výuky 

předmětu 

P  - přednáška 1 hod. týdně 

S – seminář 2 hod. týdně 

Anotace předmětu 

 

Světová literatura poskytuje posluchačům základní poučení o 

významných dílech a uměleckých směrech patřících do zlatého fondu 

naší kultury. Chronologicky uspořádané přednášky a semináře tvoří 

rámec, v němž lze sledovat proměny tématu, žánrů i poetiky 

jednotlivých období a autorů. II.část disciplíny je zaměřena na 

literaturu 20. století. 

Cíle předmětu a 

charakteristika 

získaných dovedností 

 

Předmět poskytuje v přednáškách základní orientaci ve světové 

literatuře a jejích vývojových tendencích s důrazem na evropský 

civilizační kontext, v seminářích jde především o schopnost 

interpretovat vybrané umělecké texty. 

Osnova předmětu ve 

vztahu k časovému 

rozvrhu výuky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášky: 

1.  Úvodní přednáška – předmět, program, studijní literatura. 

2. – 3.  Fin de siecle v literatuře a kulturních souvislostech na přelomu 

století. 

4.  Symbolismus a jeho projevy v poezii („prokletí básníci“). 

5.  Apollinaire a kubismus. 

6.  Vliv německého expresionismu a francouzského surrealismu na 

umění první pol. 20. stol. 

7.  Dekadentní próza přelomu století (Huysmans, Barres). 

8.  Proměny románu na začátku 20. století (Proust, Joyce). 

9.  Středoevropská literatura (Canetti, Musil, Broch). 

10.  Pražská německá a židovská literatura v první pol. 20. století. 

11.  Existencialismus v literatuře (Camus, Sartre). 

12.  Absurdní drama (Beckett, Ionesco). 

13.  Nový francouzský román (Sarrautová, Robbe-Grillet, Butor). 

14.  Podoba postmoderní literatury v díle Eca. 

 

Semináře: 

1. Úvodní seminář. 

2.  Poezie a drama přelomu století (Jarry – libovolný titul). 

3. – 4.  Proměny prózy na začátku 20. století (Kafka – Zámek, Meyrink 

– Golem). 



5.  Mann – Smrt v Benátkách. 

6.  Meziválečná americká literatura (Hemingway – Pohyblivý svátek). 

7.  Anglická literární moderna (Woolfová – Paní Dallawayová) 

8. Sovětská literatura (Bulgakov – Mistr a Markétka). 

9.  Existencialismus v literatuře (Camus – Cizinec). 

10.  Absurdní drama (Beckett – Čekání na Godota). 

11.  Francouzský „nový román“ (Robbe-Grillet – Žárlivost). 

12.  Sarrautová – Zlaté plody. 

13. – 14.  Postmoderní literatura (Borges – Zrcadlo a maska, Irving – 

Svět podle Garpa). 

Literatura, na níž je 

předmět vystavěn 

 

Bachtin, M. M.: Román jako dialog, Praha 1980.  

Auerbach, E.: Mimesis, Praha 1968.  

Černý, V.: Tvorba a osobnost II., Praha 1993.  

Hodrová, D.: Hledání románu. Praha 1989. 

Literatura 

doporučená 

studentům 

 

Canetti, E.: Svědomí slov. Praha 1992. 

Girard, R.: Lež romantismu a pravda románu. Dauphin, 1998. 

Hall, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991. 

Hilský, M.: Modernisté. Praha 1995.  

Hocke, G. R.: Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře. Triáda, 

2001. 

Hodrová, D.: Hledání románu. Praha 1989. 

Krejčí, K.: Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha 1975. 

Způsob a pravidla 

výsledné klasifikace 

předmětu 

 

 1. Účast na seminářích 85%. 

2. Aktivní účast na seminářích. 

3. Vyhovující hodnocení průbežných kontrolních prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studijní materiály k vybraným tématům k předmětu světová literatura: 

 

Antická tragédie 

 

Sofoklés – Král Oidipús 

 

Oidipús vyjde s průvodem z paláce 

Ó pravnukové Kadma praotce, 

mé dítky, proč jste přišli před můj dům 

a s ratolestí stužkou věnčenou 

jak prosebníci usedáte zde? 

Je město plno vonných kadidel 

a plno lkání, zpěvů žalostných – 

I nechtěl jsem skrz posly vyzvídat,  

mé děti, co se děje: jdu k vám sám, 

já zvaný všemi slavný Oidipús! 

Nu, knězi starý – tobě přísluší 

zde za ty mluvit – pověz, co vás vede: 

zdaž důvěra v mou přízeň nebo strach? 

Jen směle mluv! Chci ve všem ochotně 

být nápomocen. Byl bych bez srdce, 

cit s vámi kdyby nehnul nitrem mým! 

 

     KNĚZ DIUV 

 

Ó, vladce naší země, Oidipe, 

hleď na nás: vidíš, jaký je věk všech,  

kdož sedíme tu kol tvých oltářů! 

                                        Přeložil Ferdinand Stiebitz 

 

In: Sofoklés, Tragédie, Svoboda, Praha 1975, s. 159. 

 

 



 

Zdeněk Hořínek – Složitá komunikace 

 

Setkání divadla s divákem při události, kterou označujeme jako divadelní představení, 

se někdy chápe jako přenos (vysílání a přijímání) informací. Srovnejme pro názornost 

jednoduchý přenos informace, odesílání a přijímání telegrafické zprávy, s „přenosem“ 

divadelním. U telegrafické zprávy je jeden odesilatel (kdo zprávu sestavil a posílá), který 

zpravidla používá služeb vysilatele – osoby obsluhující telegrafní přístroj. Zpráva je 

odesilatelem napsána běžným jazykem a vysilatelem převedena do jiného, paralelního kódu 

telegrafických značek, tj. krátkých a dlouhých signálů. Na druhé straně vysílacího procesu 

příjemce dekóduje zprávu, tj. převede sestavu dlouhých a krátkých signálů zpět do běžného 

jazyka, a v této podobě ji předá adresátovi telegramu. Při vysílání a přijímání může dojít ke 

komplikacím, které vysílanou informaci znejasní. Může to být nejasná formulace v jazykové 

stylizaci zprávy, její nesprávné převedení do telegrafického kódu, nesprávné přijímání a 

dekódování nebo konečně nesprávné přečtení adresátem. Nejasnosti mohou vzniknout i ze 

vztahu samotných dvou znakových systémů. 

Jak vypadá přenos informací na divadle? Se značným zjednodušením (které bude 

později uvedeno na pravou míru) lze říci, že odesilatelem je autor dramatického textu – 

dramatik. Vysilatelem informací obsažených v textu není pouze herec, který právě mluví a 

jedná, dokonce ani skupina herců, která hraje hru, vysilatelem – ať přímým nebo nepřímým, 

zjevným nebo skrytým – jsou všichni výkonní umělečtí i techničtí pracovníci zúčastnění na 

představení. Jejich výrazovými prostředky, jejich „kódy“ jsou všechny složky hereckého 

projevu (jevištní řeč, pohyb, gestika a mimika, případně zpěv a tanec), všechny mimoherecké 

scénické projevy vizuální a auditivní (jevištní prostor, scénické předměty – kulisy, závěsy, 

praktikábly atd., kostýmy, masky, rekvizity, osvětlení, scénická hudba a zvuky). 

Zkrátka: informace, kterou vysílá divadelní představení, není jednoduchou zprávou, 

ale výrazově složitou a významově hierarchizovanou strukturou informací v různých kódech, 

působící na různé stránky příjemcovy osobnosti a tedy i různým způsobem dekódovatelných. 

Hercův slovní projev působí na příjemcův sluch a je při dostatečné slyšitelnosti snadno 

pochopitelný. Tato snadnost je však jen zdánlivá: rozumíme sice jednotlivým slovům a větám 

v jejich objektivním, věcném významu. Ale slovo zprostředkované člověkem už nemá jenom 

věcný, objektivní význam: hercova artikulace, intonace, akcentování, frázování, hlasový 

témbr, rytmus a tempo mluvy – to vše je výrazem subjektivní interpretace textu a přidává 

k základním významům slov řadu těžko postižitelných druhotných významů, které se 



k významům hlavním pojí jako alikvotní tóny. Herecké jednání fyzické působí na zrak i sluch 

příjemce, který si skrze napodobivou (mimetickou) funkci hereckého projevu uvědomuje i 

jeho funkci znakovou (co fyzické jednání vyjadřuje, znamená, evokuje, naznačuje, 

symbolizuje). Převod do přesných pojmů a logických vztahů je možný jen částečně, což není 

v daném případě nedostatek, protože funkce fyzického jednání znakovou sféru přesahuje – 

jeho působnost je nejen logická, ale i fyziologická. Výtvarné řešení scény, rozmístění herců 

ve scénickém prostoru a jeho proměny (aranžmá), oblečení herců (kostýmy) atd. jednak 

konkretizuje okolnosti děje (situovanost vnější – dobu, prostředí, sociální zařazení jevištních 

postav, i vnitřní – vztahy mezi postavami), ale má i funkci ryze estetickou (plastické členění 

jevištního dění, barevná a světelná kompozice – to vše spoluvytváří ráz, žánrové ladění, 

atmosféru, náladu děje). Podobně hudba může určovat dobu a místo (zvuky, hudební čísla, 

melodické citace charakterizující určité prostředí nebo určité historické období) nebo 

emocionálně podmalovávat dění (hudební doprovod při milostné scéně, bitvě, honičce). 

Všechny tyto dílčí informace se mohou syntetizovat ve složitě celistvý divácký 

zážitek, samozřejmě s nutnou hierarchizací významů, nebo mohou být k sobě řazeny 

analyticky, zcizeně (jak činí ve snaze o přesné významové sdělení Bertolt Brecht, střídající 

dramatické výjevy s epickými komentáři). … Umělecká řeč pracuje s vyjádřením nepřímým, 

náznakovým a obrazným, tj. s významy latentními a přenesenými (metafora, metonymie, 

podobenství, symbol) a podobně zašifrovaná je i řeč lidského jednání a chování, řeč 

dramatických činů. … 

Celá složitost jevištního vysílání se přenáší i do hlediště, kde nesedí jeden 

kvalifikovaný příjemce, ale celá skupina osob různého sociálního postavení, věku, pohlaví a 

vzdělání, různých zálib a dispozic, různého charakteru a temperamentu, které se tu více či 

méně nahodile setkaly. Takové kolektivní vnímání kolektivního vysílání je ovšem semeništěm 

nejrůznějších šumů na obou stranách rampy: slyšitelnost a viditelnost toho, co se děje na 

jevišti, je závislá nejen na tom, jak jasně, čistě, srozumitelně se na jevišti mluví, zpívá, 

fyzicky jedná, ale i na tom, jak pozorně, soustředěně, kvalifikovaně se to z hlediště sleduje. 

Pojem příjemce je stejně složitý jako pojem vysilatele. Každý jednotlivý divák sleduje 

divadelní představení z jiného zorného úhlu, vidí scénické dění poněkud jinak, přičemž 

rušivou okolností může být stejně přílišná vzdálenost, kde není vidno a slyšno vše, co by 

vidno a slyšno být mělo, jako přílišná blízkost, kde je zase vidno a slyšno i to, co by vidno a 

slyšno být nemělo (od potu až po nápovědu). 

Navíc na diváky nepůsobí jenom to, co se děje na jevišti, ale i to, co se současně děje 

v hledišti. Při představení vzniká kolektivní vnímatelská atmosféra, znásobující kladné i 



záporné reakce jednotlivého diváka. Tato atmosféra hlediště, vyjadřující postoj příjemců 

k tomu, co se vysílá, ovlivňuje zpětně atmosféru na jevišti. Existuje tu zpětná vazba, která u 

tak jednoduchého procesu přenášení informací, jako je telegraf zcela chybí. Formy zpětné 

vazby jsou různé podle charakteru jevištní podívané: u her vážných jsou optimálními 

reakcemi publika soustředěná pozornost, u komedií je smích reakcí žádoucí a povzbudivou. 

Zejména u komických produkcí je třeba vzít hlasité reakce do hry a přizpůsobit podle nich i 

rytmus a tempo jevištního dění. 

 

In: Zdeněk Hořínek: Divadlo a divák. Praha 1984, s. 3 – 7. 

 

 

Jan Patočka – Exkurs o attické tragédii 

 

 Attická tragédie vyjadřuje novým způsobem pradávné homérské poznání, že ani 

nejsilnějšímu a nejbožštějšímu člověku není dovoleno přestoupit nejvyšší zákon, aniž vypadl 

ze své úlohy, z celé výšky svého osudu, jenže nyní je toto pochopení viděno z nového 

hlediska, v novém osvětlení, které je dáno poměrem k společenství, k obci, k lidské skupině 

vůbec. Neboť zde, v tomto novém poměru mezi božským a lidským v prostředí společenství a 

kultury, je snad to nejpříznačnější, co do problematiky životní přinesla antická tragédie. 

Zatímco homérský hrdina žije, aby se tak řeklo, v bezprostředním dosahu božské síly a jest jí 

dirigován bez ohledu na jakoukoli další nadřízenou moc, je nyní v attickém dramatu téměř 

ustavičně přítomno trojí: hrdina jako jednotlivec, obec, skupina či dokonce lidstvo, a konečně 

božský svět. Nejedná se nyní již o to, najít svůj pravý poměr k božskému přímo: nýbrž o to, 

najít jej v poměru k obci a srkze a srkze něj; pravý poměr k obci, ke skupině, společenství, 

bude v sobě obsahovat zároveň pravý poměr k božstvu. Mravní otázky se tím zároveň 

konkretizují a nabývají naléhavostí, jaké nemají konflikty ryze individuální. Zážitek dějinné 

osudovosti, dějinného a tím i společenského pokušení, podlehnutí, viny a trestu jsou novým, 

dosud nebývalým horizontem, v němž se nyní rýsují i konflikty jinak tradičně, ve formě 

jednotlivých mýtických dějů a pásem pojaté. Zejména proniká z této živé dějinné skutečnosti 

ono povědomí, které v archaickém věku helénství je ještě výlučným majetkem největších, ba 

snad jen ze všech největšího Achillea: vědomí, že člověk se musí rozhodnout a všechno, co 

tímto rozhodnutím nám připadá, že musí na sebe vzít, že z této nutnosti volby není úniku. Zde 

jest vědění, jakého se nedobírá žádným rozumovým uvažováním a bádáním, žádnou historia, 

nýbrž které  spočívá v přijetí a bolesti života sama, v jeho hlavním kříži, v jeho neodvratnosti, 



jaká se nejmarkantněji projevuje při osudových událostech historických, při jejich tak 

záhadných a přitom smysluplných obratech. Tak tragédia, byť to zní sebeparadoxněji, při 

všem zdůraznění osudové nutnosti, božskými silami diktovaného předurčení dějů lidských, je 

nicméně implicitně tragédií svobody: čerpá veškeré své pathos z jejích hloubek a z jejích 

zápletek, je možná jedině tím, že se svoboda ukazuje právě tam, kde končí empirická, 

pozemská, příliš lidská existence člověka. Proti homérskému člověku tento tragický již ztratil 

svou bezpečnou jistotu, která dává bezprostřední odevzdání do božských mocí mýtických. 

Nevrhá se již do života s naivní a jasnou myslí, která nepředvídá a nerozpakuje se na sebe brát 

cokoli. Tragické jednání, tragický život veskrze se odehrává v atmosféře utrpení: i když 

hrdina jest ho ještě vzdálen, stojí již v jeho okruhu a v jeho stínu. Tragičnost spočívá však 

větším dílem na tom, že hrdina nemůže zákon svého bytí najít jednou provždycky pouhým 

rozumným životním pravidlem; nemůže se své podstatné životní meze nikdy uchopit pouhým 

průzračným poznáním, nýbrž musí se jí dotrpět; proto do tragédie náleží nutně stránka 

iracionality, stránka, kterou bychom z moderního hlediska někdy rádi nazvali skoro 

pověrečnou a která znamená, že lidskému principu jsou právě položeny docela podstatné 

hranice. A v čem tkví ono zatemnění, ono přítmí životního prostoru tragického člověka proti 

oné jasnosti homérské oblohy, pakliže základní úlohy i řešení zůstaly tytéž? V ničem jiném 

než ve stupňovaném požadavku životní jednoty, celkového jednotícího smyslu ve všech 

oněch rozmanitých nárocích, kterým člověk musí čelit a do nichž je postaven bezradný. Je 

členem posvátného společenství obce, posvátného společenství rodiny, tajemné souvislosti 

rodu, má povinnost spravedlivosti a povinnost odpouštění, sebeprosazení i sebepřekonání, a 

nad každou z těchto možností i nad každým jejich odmítnutím vládnou božstva. A co více, 

každý jeho čin je již postaven do souvislosti, sám osobně se neproviniv, je již vinen, nese již 

následky příslušnosti k rodu, k obci, je vždy něčím více, než pouhým já, a jsa tak něčím více, 

naráží přesto na mez, kterou nelze určit předem. Hrdina je živá otázka, položená z hloubi 

lidské bezradnosti tváří v tvář mocnostem, na kterých závisí a která mu jedině mohou dát 

smysl: protože tak žije v otázce, má u něho život novou dimenzi, novou zavřenost. Nesmíme 

zapomenout, že životní otázka, otázka po jeho smyslu, byla již položena v tragédii: Sokrates 

pro své tázání, které má konečným účelem smysl životní, má tedy v tragickém člověku první, 

ač neexplicitní vzor.  

 … 

 Tento exkurs o tragédii nás přese všecko nesvedl od naší věci. Viděli jsme, jak 

v tragédii je člověk bytostí problematickou. Tragédie klade otázku posledního smyslu, určení 

člověka. Nad branami tragédie stojí velký nápis gnothi sauton, který později též Sokrata bude 



tolik zaměstnávat. Smysl lidské existence je těmito slovy vyjádřen: poznej sebe sama, poznej 

se jako člověka, poznej se utrpením, poznej svou mez, vezmi a nes svou vinu a doveď ji 

k očistě. Očistné utrpení je znamením přítomnosti boží: produševňuje. Tragédie je drama 

duše, nikoli vnějšího děje. Nikoli duše v psychologickém nebo jakkoli objektivním významu. 

Duše je zde tím, co za nás odpovídá, co klade poslední úzkostnou otázku po smyslu a co se ho 

dopíná utrpením. Tento poslední smysl je v tragédii dán poměrem k božstvu. Božský řád je 

tím, co omezuje, co tvoří hranici člověka. Nekladou se zde již tytéž otázky, s kterými budou 

zápasit Sokrates a Platon? Duše jako místo otázky po smyslu, tj. po tom, co ve vlastním 

významu slova je dobré, starost o duši jako otázka po tomto smyslu sama, nevědění jako 

původní bezradnost, omezenost, pokoření člověka, poznání sebe jako to, co člověka vždy 

znovu vrací na jeho rovinu nebožství, konečnosti a nejistoty. Rozumí se, Sokrates chápe 

poznání jinak než Aischylos. Je intelektuálnější, ale proto ještě není apatický a apatetický. Ale 

něco z problematiky Sokratovy držíme v klasické tragédii nesporně v ruce – zvlášť 

zpřítomníme – li si dále ten její rys, že totiž klade svou otázku s ohledem na společnost, an 

polis a její zdar. Pro tragédii klíč k otázce je v rozpomínce na božstvo a jeho řád, který 

zjasňuje lidský stín, takže by smysl tragického života bylo lze snad vyjádřit slovy 

Pindarovými: 

My prchaví to, co jsme, 

tím nejsme již víc. Jen sen 

pouhého stínu, toť člověk. 

Leč přijď jen jediný paprsek od boha, 

ihned je zjasněn 

a život zdá se nám přízniv. (6. Pýthijská óda) 

 

Úryvek textu: Jan Patočka: Sokrates. Praha 1946, s. 19 – 23. 

 

Otázky a úkoly: 

1. Srovnejte mýtus o Oidipovi s tragédií Král Oidipús.  

2. Charakterizujte Oidipův příběh jako archetypální. 

3. Jak probíhá komunikace v divadelním představení? 

4. Které všechny složky spolupůsobí na scéně? 

5. Jak bylo organizované a uspořádané divadelní představení v antice? 

6. Jak formuluje tragično v antických tragédiích Jan Patočka? 

7. Čím se odlišuje lidské poznání v tragédiích a v době homérské? 



Preromantismus, romantismus 

 

Anglický „hrůzostrašný“ román 

 

Gary Lachman -  William Beckford 

 

 Souběžně se zájmem o mystickou politiku a obnovu světa osvícenský okultismus 

nabyl i méně idealistické povahy a začal se objevovat v podobách, které se spíše než zjevením 

zabývaly estetikou a hledáním neobvyklých a vzrušujících forem zábavy. Jednou takovou 

formou byl gotický román. Nadpřirozené bytosti, strašidelné hrady, tajné společnosti a zlí 

čarodějové byli typickými rekvizitami průkopníků, jako byl Walpole, i pozdějších autorů, 

jako byli Radcliffe a Lewis. Jedním raným a zároveň výjimečně kvalitním dílem tohoto žánru, 

který kombinoval prvky okultismu, satanismu a záliby v „Orientu“, jež posedla Evropu poté, 

co byl v roce 1717 vydán Gallandův francouzský překlad Tisíce a jedné noci, byl Vathek 

Williama Beckforda z roku 1786. Vathek, napsaný ve francouzštině a údajně 

v kerouacovském záchvatu inspirace, v sobě propojuje celou paletu temných fascinací, které 

se později stanou dobře známými dekadentům konce 19. století: uctívání ďábla, 

sadomasochismus a další formy perverzního sexu, orientalismus, extravagantní hédonismus, 

nuda a zájem o vše zakázané. Zatímco okultisté, jako byl Cagliostro, viděli ve „Východu“ 

duchovní prostor poskytující větší toleranci než katolicismus, pro Beckforda byl „Východ“ 

zdrojem rozmařilých a nevyhnutelně vysilujících rozkoší. Mnohem více než jakákoli 

transcendentní moudrost byly prubířskými kameny Beckfordova Východu erotičnost, 

podivnost a vybranost. V 19. století bude na tento proud bizarního okultismu navázáno velice 

energicky (existuje – li vůbec něco takového, jako je energická dekadence) francouzskými 

romantiky. 

 Když Williamu Beckfordovi (1760 – 1844) zemřel v roce 1770 otec, stal se 

nejbohatším mladíkem v Anglii. Desetiletý Beckford zdědil veliké jmění vydělané na 

plantážích v Západní Indii. Beckford, který procestoval Evropu a napsal cestopis Italy, with 

Sketches of Spain and Portugal, nikdy nenavštívil místo původu svého bohatství, a tato 

mezera v jeho vzdělání ho trochu mrzela. Beckford, stejně jako jeho idealizovaný obraz sebe 

samého, kalif  Vathek, se více věnoval utrácení svého bohatství než oceňování jeho zdroje. 

Když byl Beckford vychován domácími učiteli, učinil první kroky na své cestě k východu, 

které ovlivnil výtvarník Alexander Cozens. Cozens, který se narodil v Sankt Petěrburku a byl 



vychován v Římě, si otevřel kreslířskou akademii v Bathu, nedaleko Fonthill, sídla 

Beckfordova rodu a místa Fonthill Abbey, proslulého Beckfordova novogotického zámku. 

Cozens učil Beckforda kresbě – jeho skici lze nalézt v jeho cestopisech -, ale důležitější pro 

historii okultismu je, že seznámil mladého dědice s rozkošemi Tisíce a jedné noci. Na 

mladíka, který mohl mít prakticky cokoli, učinila exotická atmosféra fantazie, smyslnosti, 

zločinu, drog a magie mocný dojem, a tak v mnoha ohledech Beckford trávil zbytek svého 

dlouhého života naplňováním důsledků tohoto raného vlivu. 

 Součástí Beckfordových exkurzí do dekadence bylo i to, když ve věku sedmnácti let 

nepřípustně přilnul k desetiletému chlapci Williamu Courtenayovi. (To, že jejich jména byla 

stejná, svědčí o určitém narcismu). Beckforda vášeň ale byla nucena vřít na dálku, a tak se 

Courtenay setkal s konkurencí v podobě návrhů od Louisy Beckfordové, ženy Beckfordova 

bratrance Petra. Naplnění obou milostných pletek bylo sice obtížné, ale nikoli 

neuskutečnitelné. Jednou úspěšnou akcí byla pohanská oslava dosažení plnoletosti, kterou 

Beckford pro sebe naplánoval na vánoce roku 1781. Vypadalo to jako nějaká miniverze de 

Sadeho 120 dnů Sodomy; Beckford, Louisa, Courtenay – jištěni pomocí Cozense – a hrstka 

dalších mladých a svolných účastníků se uzavřeli na celé tři dny a tři noci v milionářově 

panství … (tyto divoké narozeniny se nakonec staly inspirací pro Vatheka). Spolu se 

vzácnými jídly, drahými víny, kadidlem zakouřenými pokoji, zakázaným sexem a 

příležitostnými magickými rituály byl součástí Beckfordova víkendového zábavního zařízení 

„eidophysikon“ Jacqesa Filippa de Loutherbourg, osvícenská verze multimediální podívané či 

„světelné show“. De Loutherbourg byl klasicky vzdělaným malířem, kterého propagoval sám 

Diderot; mezi jeho další úspěchy patřilo to, že byl zvolen členem Královské akademie již ve 

věku dvaadvaceti let. Později pracoval pro Divadlo Davida Garricka v Drury Lane, kde 

položil základy moderní malbě dekorací a tomu, co se od té doby nazývá speciální efekty. De 

Loutherbourg konal okultní cesty: maloval portrét Swedenborga, byl příznivcem Mesmera a 

v roce 1783 se v jedné strasbourské zednářské lóži setkal s Cagliostrem, do jehož Egyptského 

ritu byl později zasvěcen. De Louthebourg se v roce 1785 usadil v Londýně, žil 

v Hammersmithu a věnoval se mesmerismu a hledání kamene mudrců. Jedním z jeho 

význačných okultních hostů byl i Cagliostro. 

 Po Beckfordově divokém víkendu se stala dobře známou nejen jeho záliba 

v  cizoložství, ale také jeho slabost pro orientální magii. Často navštěvoval okultní kruhy 

v Londýně a Paříži, v nichž se seznámil například se swedenborgiánským houslistou 

Francoisem – Hippolytem Barthelémonem a kabalistickým malířem Richadem Coswayem. 

(Beckford byl v Paříži na počátku kritického okultního roku 1784, kdy mystický proud byl 



ještě na vzestupu. Později v souvislosti s Mesmerovým pádem, rostoucí antipatií ke 

svobodnému zednářství a Cagliostrovu zapletení se do „aféry s diamantovým náhrdelníkem“, 

začal tento proud upadat.) Nicméně když odhlédneme od Beckfordových  vzrušujících 

amatérských pokusů, jeho kontakt s okultismem byl z velké části povrchní. Jeho jediné 

skutečné setkání s okultismem jím natolik otřáslo, že mu uzavřelo dveře k jakýmkoli dalším 

iniciacím. V roce 1781 se Beckford během své návštěvy Paříže seznámil s architektem 

Claudem Nicholasem Ledouxem, svobodným zednářem a praktikujícím okultistou, jehož 

architektonický styl tíhl k výstřednosti. V roce 1784 tito dva obnovili vzájemné kontakty a 

Ledoux se nabídl, že Beckfordovi ukáže své vrcholné dílo, „nejpřepychovější komnaty, jaké 

kdy vybudouval“. Beckfordův vlastní architektonický vkus byl výstřední, a tak se nemohl 

dočkat, až uvidí Ledouxovo dílo. Asi po hodině jízdy z Paříže dorazili k jednomu skrytému 

zámku, kde mu Ledoux sdělil, že zájmy jeho klienta „nejsou z obyčejného světa“ a že i jeho 

vlastní vzhled je „velice zvláštní“. 

 Když Beckford prošel několika pokoji, ocitl se v nádherném salonu, kde ho Ledoux 

přivedl k jednomu starému muži, jehož přítomnost, navzdory jeho malé postavě, na něj 

učinila mocný dojem a jehož neobvyklé a starobylé oblečení dráždilo jeho zvědavost. Stařec 

Beckforda požádal, aby si prohlédl onu spoustu uměleckých děl, která zdobila místnost. 

Beckforda upoutala velká bronzová nádrž, která spočívala na zeleném porfyrovém podstavci a 

byla až po okraj naplněna vodou. Po několika okamžicích jejího zkoumání se začalo dít něco 

zvláštního.  

 

Jak jsem stál a pozoroval, jas e poslední paprsky rudého zapadajícího slunce 

odrážejí na jejím klidném povrchu (psal Beckford v dopise Louise), stařec, který 

konečně vstal ze svého vznešeného křesla, přistoupil ke mně. Než ale ke mně došel, 

voda, která začínala být nepokojná, se rozvlnila. Na třpytícím se povrchu vlnící se 

kapaliny s řadou mihotajících se děsivých stínů bylo vidět něco, co se podobalo … 

lidské postavě v posledních bolestech smrtelného zápasu… 

 

 Obrazy se rychle střídaly, ale Beckford viděl dost na to, by mu běhal mráz po zádech. 

Později řekl Louise, že to, co viděl v Ledouxově komnatách, považuje za stejně 

„bezvýznamné, jako jsou všechny ostatní Loutherbourgovy falešné zázraky“ a že optické 

iluze „zmrazily“ jeho „mladickou krev“. Tak či onak, jeho reakce se Ledouxovi ani 

tajemnému starci nelíbily. Když poznamenal: „Toto je mimořádně úděsné,“ otřesený 

Beckford byl odveden jako ten, kdo zřejmě neuspěl ve zkoušce. Když Beckford vycházel 



z vnitřní svatyně, letmo si povšiml svícemi osvětlené komnaty a zaslechl tichý zvuk 

zpívajících hlasů. Když se zeptal, co to znamená, Ledoux chladně poznamenal, že toto místo 

bylo zasvěceno jistému „vznešenému, ale ne zcela náboženskému cíli“. Je myslitelné, že 

Ledoux, skrze Loutherbourga, považoval Becforda za potenciálního spojence – či 

pravděpodobněji mecenáše – nějaké tajné společnosti, a přivedl ho k prahu iniciace. Beckford 

byl ale notorický diletant, a tak se mu brána jednou pro vždy zavřela. Po této nepříjemné 

zkušenosti Beckford dle všeho ztratil veškerý zájem o okultismus.  

 

 

 

In: Gary Lachman: Temná múza. Vliv okultismu na literaturu 18. až 20. století. 

Volvox Globator, 2006, s. 31 – 34, přel. Radek Hanzl. 

 

 

 

 

Otázky a úkoly: 

1. Z jaké společenské a kulturní atmosféry vzešel anglický „hrůzostrašný“ román? 

2. Zjistěte další autory tohoto žánru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Německý romantismus – Novalis 

 

Novalis – Hymny noci (1800) 

 

II. 

 

 Což se musí vždy znova navracet jitro? Neskončí nikdy moc pozemských sil? Neblahá 

činorodost pohlcuje nebeský pel noci. Což nebude nikdy trvat věčný plamen tajemné oběti 

lásky? Světlu byl vyměřen stanovený čas; ale mimo čas i mimo prostor je panství noci. – 

Věčné je trvání spánku. Posvátný spánku – neoblažuj při tom pozemském denním díle tak 

vzácně ty, kteří se zasvětili noci. Jen bláhoví tě nedoceňují a neznají jiný spánek než stín, 

který na nás soucitně vrháš do soumraku skutečné noci. Oni tě nevnímají v zlaté záplavě 

hroznů – v zázračném oleji mandlovníku a v hnědé šťávě máku. Nevědí, že ty to jsi, kdo se 

vznáší kolem ňader něžných dívek a proměňuje jejich lůno v ráj v- netuší, že jsi vzešel ze 

starých příběhů, abys otevřel nebesa, a že máš klíč k příbytkům blaženým, mlčenlivý posel 

nekonečných tajemství! 

 

 

III. 

  

Kdysi, když jsem proléval hořké slzy, když má naděje se rozplynula v bolesti a já stál 

opuštěn před vyprahlým pahorkem, jenž sevřel do těsného, temného prostoru podobu mého 

života – byl jsem tak opuštěn, jak ještě nikdo opuštěn nebyl, hnán nevýslovnou úzkostí – u 

konce sil, vědoma si jen své bídy. – Jak jsem se tak rozhlížel hledaje pomoc a nemohl jsem 

vpřed ani zpátky, a přitom jsem se s bezmeznou touhou upínal k prchajícímu, vyhaslému 

životu: - tu z modravých dálek, z výšin mé dávné blaženosti se snesl příkrov soumraku – a 

jediným rázem přerval pouta zrození – okovy světla. Zmizela pozemská velkolepost a s ní i 

můj zármutek – hoře se slilo v nový, nezbadatelný svět – ty ses mne zmocnila, tys mne 

uchvátila, nebeská dřímoto – krajina se zvolna zvedla do výše a nad ní se vznášel můj 

oproštěný, znovuzrozený duch. Pahorek se proměnil v oblak prachu – a tím oblakem jsem 

uzřel projasněné rysy své milované. V jejích očích spočívala věčnost – uchopil jsem ji za ruce 

a slzy se proměnily v oslňující, nezrušitelné pouto. Tisíciletí odtáhla do dálky jako bouře. Na 

jejím hrdle jsem proléval slzy nadšení nad novým životem. – Byl to první, jediný sen – a 



teprve od toho okamžiku pociťuji věčnou, nezměnitelnou víru v oblohu noci a její světlo, 

svou milenku.  

 

 

In: Novalis: Modrá květina, Praha 1971, do češtiny přel. Valter Fesdtein. 

 

 

 

Otázky a úkoly: 

1. Vyberte v textu nejčastější motivy a vysvětlete jejich význam v kontextu 

romantismu. 

2.  Objasněte atmosféru, náladu a význam textu. 

 

 

 

 

Novalis 

Pohádka o Hyacintovi a Růžence 

 

 

 Před dávnými časy žil daleko na západě jinoch v nejkrásnějším rozpuku mladosti. Byl 

velice hodný, ale zároveň nadmíru podivínský. Pořád se pro nic a za nic trápil, byl ustavičně 

nemluvný a zamyšlený, usedal o samotě v době, kdy si ostatní hráli a bavili se, a oddával se 

zvláštním zálibám. Nejraději prodléval v jeskyních a lesích a tam pak ustavičně rozmlouval se 

zvířaty a ptáky, se stromy a skalami, pochopitelně o ničem rozumném, jen o samých 

nesmyslech směšných k popukání. Ale on zůstával stále mrzutý a vážný, i když veverka, 

kočkodan, papoušek a hejl se všemožně snažili ho rozptýlit a přivést ho na správnou cestu. 

Husa vyprávěla pohádky, potok do toho drnkal baladu, velký tlustý kámen skákal směšně jako 

kozel, růže se za ním přívětivě vinula, proplétala se jeho vlasy a břečťan mu hladil ustarané 

čelo. On však byl i nadále nevrlý a vážný.  Jeho rodiče se velice rmoutili, nevěděli, co by 

měli podniknout. Hoch byl zdravý, jíst mu chutnalo, nikdy ho ničím neurazili; však byl ještě 

před nemnoha lety nad jiné šťastný a veselý, první u každé hry, všechna děvčata ho měla ráda. 

Byl také hezký jako obrázek a tančil jedna radost. Mezi těmi děvčaty byla jedna půvabná, 

spanilá dívenka, jako vymodelovaná z vosku, s vlasy jako zlaté hedvábí, se rty rudými jako 



třešně, učiněná panenka s jiskrnýma havraníma očima. Kdo ji spatřil, tomu až zrak přecházel, 

tak byla líbezná. 

 Růženka, tak se jmenovala, měla tenkrát sličného Hyacinta, tak se jmenoval on, ze 

srdce ráda, a on miloval ji jako vlastní život. Ostatní děti o tom nevěděly. První jim o tom 

pověděla fialka, zpozorovaly to i kočičky, neboť domy mladých lidí spolu sousedily. A když 

Hyacint stál v noci u svého okna a Růženka u svého a kočičky běžely kolem lovit myši, 

viděly je tam oba stát a smály se a chichotaly často tak hlasitě, že je ti dva slyšeli a hněvali se. 

 Fialka to pak důvěrně svěřila jahodě, ta to řekla svému příteli angreštu, a ten Hyacinta, 

kdykoli k němu přišel, ustavičně popichoval a tak se o tom zanedlouho dověděla celá zahrada 

i les, a jen si Hyacint vyšel, už se ozývalo ze všech stran volání: 

 

 „Růženka je můj drahoušek!“ 

 

To se Hyacint zlobil, ale zároveň se musel od srdce zasmát, když před něho proklouzla 

ještěrka, usedla na teplý kámen, zavrtěla ocáskem a zazpívala: 

 

„Růženka je hodná, však 

neslouží jí nějak zrak, 

Hyacinta s matkou svou 

plete si vám pojednou; 

když pak pozná, kdo je s ní, 

vůbec jí to nevadí, 

zdá se, že to nevnímá, 

dál ho líbá, objímá.“ 

 

 Ach, jak brzy ta krása pominula! Z cizích krajů přišel muž, který se na svých cestách 

dostal nesmírně daleko, měl dlouhý vous, hluboké oči, hrozivé brvy a podivný oděv s mnoha 

záhyby a zvláštními vzory.   

 Usedl před dům, který patřil Hyacintovým rodičům. Hyacint byl náramně zvědavý, a 

tak si k němu přisedl a přinesl mu chléb a víno. Muž rozhrnul svou bílou bradu a vyprávěl až 

do pozdní noci a Hyacint se od něho nehnul ani na krok a nemohl se jeho vyprávění nasytit. 

Jak se později proslechlo, vykládal ten člověk dopodrobna o cizích zemích, neznámých 

krajinách a o neuvěřitelně podivuhodných věcech; pobyl tu tři dny a sestoupil s Hyacintem do 

hlubokých slují. 



 Růženka toho starého čarodějníka velice proklínala, neboť Hyacint byl jako posedlý 

po jeho povídačkách a všechno ostatní ho přestalo zajímat; sotva že se najedl. Konečně ten 

člověk odešel, ale zanechal Hyacintovi knížečku, kterou žádný člověk neuměl číst. Hyacint 

mu dal ještě na cestu ovoce, chléb a víno a velký kus ho vyprovodil. A pak se vrátil hluboce 

zamyšlený a jeho život se od základu změnil. Růženka mu dělala pomyšlení, jenže on si jí od 

té doby přestal všímat a stále zůstával sám. A pak se stalo, že jednou přišel domů a byl jako 

znovuzrozený. Padl rodičům kolem krku a zaplakal. 

 

 „Musím pryč do cizích zemí,“ řekl „podivná stará žena v lese mi pověděla, jak dojdu 

uzdravení, hodila tu knížku do ohně a vyzvala mě, abych šel k vám a poprosil vás o 

požehnání. Snad se vrátím brzy, možná že mě už neuvidíte. Pozdravujte Růženku. Rád bych si 

s ní promluvil, ale nevím, co to se mnou je, žene mě to odtud; jakmile se chci rozpomenout na 

dávné časy, vstoupí mi do toho hned jiné, mocnější myšlenky, pryč je můj klid a s ním i srdce 

a láska, musím je jít hledat. Rád bych vám řekl, kam, ale sám nevím, do těch míst, kde 

přebývá matka všech věcí, panna zastřená závojem. Po ní prahne má duše. Žijte blaze!“ 

 

 Vytrhl se z jejich objetí a odešel. Jeho rodiče naříkali a prolévali slzy. Růženka zůstala 

ve své komůrce a hořce plakala. Hyacint zatím spěchal, co mu síly stačily, přes údolí a 

pustiny, přes hory a řeky do tajemné země. Všude se vyptával lidí i zvířat, skal i stromů na 

tajemnou bohyni (Isidu). Někteří se smáli, jiní mlčeli, nikde se mu nedostalo odpovědi. 

Procházel zprvu drsným, divokým krajem, mlha a mraky se mu vrhaly do cesty, bez ustání 

zuřila vichřice; potom se ocitl v nedohledných písečných pouštích, v oblacích žhavého 

prachu, a jak tak putoval, proměnila se i jeho mysl, čas se mu vlekl a jeho nepokoj se utišil, 

rozhostil se v něm klid a silné vzrušení jeho nitra se pozvolna proměnilo v tichou, ale mocnou 

touhu, do níž vplynula celá jeho duše. Jako kdyby byl o léta zestárl. A také krajina se změnila, 

byla nyní bohatší a rozmanitější, vzduch byl vlahý a modrý, cesta rovnější, zelené křoviny ho 

vábily líbezným stínem, ale on nerozuměl jejich řeči, zdálo se, že ani žádnou nemají, ale 

přesto naplňovaly i jeho srdce zelenými barvami a chladnou mlčenlivostí. Ona sladká touha se 

v něm zvedala stále výš a stále širší a šťavnatější byly listy, stále hlasitěji a veseleji se ozývali 

ptáci a zvířata, stále voňavější byly plody, temnější obloha, teplejší vzduch a horoucnější jeho 

láska, čas utíkal stále rychleji, jako kdyby se už přibližoval svému cíli. 

 Jednoho dne potkal Hyacint křišťálový pramen a zástup květin, které mezi černými, až 

k nebi se tyčícími sloupy sestupovaly do údolí. Pozdravily ho přívětivě známými slovy: 

 



 „Milí krajané,“ řekl, „kde najdu Isidino posvátné sídlo? Musí tady někde být, a vy se 

tu patrně vyznáte lépe než já.“ - 

„My tudy také jen procházíme,“ odpověděly květiny; „rodina duchů si vyjela do světa 

a my jí zabezpečujeme cestu a ubytování; ale právě nedávno jsme prošly jednou krajinou, kde 

jsme uslyšely její jméno. Jen jdi dál nahoru tam, odkud přicházíme, pak už se jistě dovíš víc.“ 

 

 Když to květiny a pramen říkaly, usmívaly se, nabídly mu svěží doušek a vydaly se na 

další cestu. Hyacint uposlechl jejich rady, vyptával se a vyptával, až konečně dospěl k onomu 

dlouho hledanému příbytku, který se ukrýval pod palmami a jinými vzácnými porosty. Srdce 

mu bušilo nezměrnou touhou a přesladká tesklivost se ho zmocnila v tomto obydlí věčných 

ročních dob. Opojen nebeskými vůněmi usnul, neboť jen sen ho mohl dovést do nejsvětější 

svatyně. Podivuhodně ho prováděl nesčíslnými komnatami plnými zvláštních věcí, za 

doprovodu rozkošných tónů a rozmanitých akordů. Všechno mu připadalo tak známé, a přesto 

nevídaně nádherné; tu zmizel i poslední nádech pozemskosti, jako kdyby byl náhle pohlcen 

vzduchem, a on stál před nebeskou pannou. I nadzdvihl lehký, zářivý závoj, a Růženka mu 

klesla do náruče. Vzdálená hudba obestřela tajemství milostného shledání, výlevy jejich touhy 

a vyloučila z tohoto úchvatného místa všechno, co by je mohlo rušit. 

 Hyacint žil pak ještě dlouho s Růženkou v kruhu šťastných rodičů a druhů a nesčíslní 

vnukové děkovali stařeně za její radu a jejich žár; neboť tenkrát měli lidé tolik dětí, kolik si 

sami přáli. 

 

 

NOVALIS. Hyacint a Růženka: [pohádka z nedokončeného románu: "Učedníci sajští"]. V 

Rakovníku: J. A. Verner, 1940. 

 

 

 

Novalisova Pohádka o Hyacintovi a Růžence z pohledu intertextuality 

Alena Zachová 

 

 Potřeba nových pohledů na literaturu v posledních letech souvisí nejen se změnou 

hodnotových kritérií, ale také s reinterpretací textů, zvláště klasických. Školou často pevně 

zafixované názory na jednotlivé autory a literární díla již mnohdy neodpovídají dnešním 

požadavkům, proto dochází ke znovuobjevování uměleckých textů rezonujících s pocity a 



potřebami současnosti. Patří k nim i Novalisovy iniciační příběhy, které jsou zvláště vhodné 

pro pochopení romantismu a romantické literatury z hlediska žánru i významových dominant 

této doby. 

 Jedním z možných přístupů k textu Novalisovy Pohádky o Hyacintovi a Růžence
1)

 

může být interpretace z pohledu intertextuality, motivované působením textů v textech, 

zahrnující však i kontextové souvislosti. Zaměříme se proto na intertextuální vztah text - žánr, 

směřující k archetypálním strukturám; dále na vztah text - text, pro nějž je typické 

mytickohistorické pozadí; a na text - intratext, související s dobovým historickým kontextem. 

 Intertextuální vztah text - žánr je v našem případě zdánlivě jednoduchý, protože v 

Učednících saiských, z nichž představuje příběh o Hyacintovi a Růžence jednu z částí textu, 

je žánr explicitně označen - „Budu ti vypravovati pohádku: poslyš!“
2)

.  V příběhu, skutečně 

vybudovaném na pohádkovém půdorysu, můžeme sledovat charakteristické motivy, 

především neurčitý chronotop - před dávnými časy, daleko na západě; koncentraci děje na 

jediný příběh; výjimečnost hlavní postavy - Hyacint byl „nadmíru podivínský“ (stejně jako 

většina pohádkových hrdinů předurčených k mimořádnému konání); tradiční je i role 

pomocníků  - cizinec, stará žena a v neposlední řadě je typický i pohádkový závěr - Hyacint 

žil dlouho a šťastně.  Zároveň však text obsahuje i řadu motivů, které se ve folklórní pohádce 

nevyskytují a prozrazují autorský rukopis. Patří mezi ně např. jméno hlavního hrdiny, v němž 

se prolíná a jakoby prolamuje přírodní svět do světa lidí, antropomorfizovaná příroda je 

konkretizována neobvyklou řadou, a to z neživé přírody (velký tlustý kámen skákal směšně 

jako kozel, usmívající se pramen), z říše rostlin (setkáváme se např. s břečťanem, růží, 

fialkou, jahodou, angreštem), z říše zvířat (s husou, veverkou, kočkodanem, papouškem nebo 

hejlem). 

 Tento zvláštní, nesourodý přírodní svět není v samotném textu dostatečně motivovaný, 

jeho motivace vychází z romantického estetizujícího pohledu na přírodu s její úlohou ve světě 

člověka a odkazuje k dobově determinované poetice. Uvedená skutečnost je důležitá pro 

uvědomění si žánrových posunů, k nimž dochází na základě preferování určitých hodnot, v 

našem případě takovou významnou roli plní např. až ornamentálně působící přírodní motivy, 

typické pro romantickou estetiku, nikoliv však už pro lidovou pohádku. 

 Dalším významným momentem upozorňujícím na „umělost“ textu a jeho žánrový 

posun, představuje zpodobnění iniciace hrdiny
3)

. Půdorys klasické lidové pohádky je také 

iniciační, hrdina v ní prochází tradičními zkouškami a těžkostmi, aby se z prosťáčka po 

zvládnutí všech úkolů a po sňatku s princeznou stal králem. Iniciační zkušenost je v 

pohádkách vyjádřena vnějším příběhem, což Novalis pozměňuje. Hyacint se vydává na cestu 



za poznáním nejen vlivem tajemného cizince - tedy tradičního pohádkového pomocníka, ale 

také pod vlivem podivné knihy:„ ... kterou žádný člověk neuměl číst“
4)

. Motiv zasvěcujícího 

textu má bohaté intertextové konotace. Iniciace dále neprobíhá formou tradiční pohádkové 

zkoušky, při níž hrdina pomáhá slabým a ohroženým a získává od nich dary, ale očistnou 

poutí Hyacinta, při níž dochází k jeho vnitřní proměně, a ta zároveň způsobuje i proměnu 

vnějšího světa. Důležitou úlohu v těchto vnitřních a vnějších přestupech sehrávají sny
5)

, 

objevující se v Novalisově tvorbě jako jeden z nejvýraznějších motivů. Vnější prostor, v němž 

se příběh odehrává, se začíná prolínat s vnitřním prostorem hrdiny, což je změna, která se 

konstituuje právě v romantické literatuře. Tento nově utvářený vztah mezi vnějším a vnitřním 

prostorem je podstatný, zvláště uvažujeme-li o textu a jeho žánrovém invariantu. Žánr 

pohádky, lidové i umělé, typický pro romantickou literaturu, se stává důležitou součástí 

Novalisova díla, v pohádkovém žánru autor realizuje svoje umělecké názory a představy a 

rozvolňování hranic mezi snem a realitou, vnitřním a vnějším, patří k jeho podstatným 

vkladům, jimiž autorskou pohádku obohatil. Vztah text - žánr, tj. Novalisova Pohádka o 

Hyacintovi a Růžence - pohádkový invariant, můžeme sledovat právě na rozdílech při 

ztvárnění iniciace hrdiny. 

 Teoretické práce vymezují intertextualitu
6)

 různým způsobem, všechny však shodně 

pokládají za určující vztah text1 - text2. Intertextualitu Pohádky o Hyacintovi a Růžence 

můžeme sledovat jednak v rámci díla samého Novalise a ostatních romantiků, jednak se 

můžeme zabývat přesahy tohoto textu do ostatní literatury. 

 Základní dějovou linii pohádky o Hyacintovi s obdobným repertoárem motivů 

nalezneme i v druhém nedokončeném Novalisově románu Jindřich z Ofterdingen (1802). 

Také zde se opakují motivy typické pro iniciační literaturu, především je to postava cizince, 

starého muže, poustevníka, mající roli zasvětitele, postava panny představující ženský princip 

a mající nezastupitelné místo v aktu Hieros Gamos
7)

, tj. ve spojení duchovního a tělesného 

principu. Tento vrcholný akt každého iniciačního snažení se však u Novalise více blíží 

romantickému diskursu než iniciaci v pravém slova smyslu tak, jak ji známe z děl mystiků 

nebo ze spirituálně orientované literatury. Přechod z vnitřního do vnějšího prostoru - Hyacint 

nadzdvihl závoj nebeské panně a do náručí mu klesla Růženka, s níž pak dlouho šťastně žil - 

probíhá více jako propojení přírodního světa s lidským než jako kvalitativní proměna jedince 

typická pro iniciaci.  

V Jindřichovi z Ofterdingen je výsledkem této alchymistické svatby dcera, jakási 

pohlavně nevyhraněná  bytost, představující  hermafroditního jedince
8)

. V této souvislosti se 

projevuje nápadná podobnost s postavami objevujícími se v dílech Novalisovi umělecky i  



lidsky blízkých umělců, např. dvojpohlavní bytost Mignon v Goethově románu Vilém Meister 

léta učednická (1796),  dvojpohlavní  postava Hyacinty z románu dalšího německého autora 

Christopha Martina Wielanda Dobrodružství Dona Sylvia z Rosalvy (1764).  Novalisovy 

texty lze označit jako iniciační, autor jich však využívá i k prezentování romantických 

filozofických a estetických názorů. 

 Z hlediska intertextuality je zajímavé sledovat vedle postav také další výrazné motivy 

objevující se nejen v Novalisově tvorbě, ale u romantiků vůbec, připomeňme alespoň některé. 

 Nápadný je již zmíněný motiv knihy, listiny - zasvěcujícího textu, s nímž se nesetkává 

jenom Hyacint, ale také Jindřich je zasvěcován u poustevníka knihou napsanou cizím 

písmem, jíž začne postupně rozumět; se stejným motivem se setkáváme dále např. ve Zlatém 

kořenáči (1817) E. T. A.Hoffmanna. Tento motiv se hojně vyskytoval zvláště v anglickém 

hrůzostrašném románu, najdeme ho v Otrantském zámku Horáce Walpola (1764), v 

Beckfordově Vathekovi (1786) nebo v Maturinově Poutníkovi Melmothovi (1820) v podobě 

nesrozumitelného pergamenu s měnícím se velkým rudým písmem nebo v podobě 

kompromitujících listin, zděděných tajemných rukopisů ap. Romantická literatura však 

uvedené motivy, typické do této doby pro zábavné romány, využila v novém významovém 

kontextu.  Psaný text, zprostředkovávající nejen informace, ale především kvalitativně jiné 

zkušenosti, se stal jedním z nejvýznamnějších motivů literatury 20. století, tuto linii můžeme 

sledovat až k L. J. Borgesovi  nebo Umbertu Ecovi. 

 Dalším závažným motivem je již zmíněný sen, právě v textech romantiků začínají 

nabývat sny nové významy. Můžeme se s nimi setkat už od antické literatury, v ní však sny 

plnily jinou funkci (v tomto případě především prorockou, vyjevovaly budoucnost nebo 

hrdiny varovaly). V romantismu sen představuje – zastupuje především jinou formu reality, 

snové a reálné světy nejsou pevně odděleny, hranice mezi nimi již nejsou tak ostré a snová 

realita umožňuje i přestupy do jiných, jinak nepřístupných světů
9)

. Hyacintovo setkání s Isis 

probíhá ve snu, také Jindřich je ve spánku přenášen do jiného světa, objevují se motivy 

podivuhodných snů, sladkého spánku, posvátného spánku nebo nebeské dřímoty. V Hymnech 

noci u spícího seděli andělé, sen má sílu zlomit naše pouta ap. Snové motivy najdeme i v 

pohádkách E. T. A. Hoffmanna, např. v Pískaři (1817), Ludwika Tiecka, např. v Runové hoře 

(1803), ale i v pohádkách H. CH. Andersena, v Pahorku lesních žínek je možný styk lidského 

světa se světem elementálů pouze prostřednictvím snu. Právě sny spolupůsobí na vertikální 

uspořádání Novalisových textů, realita příběhu Učedníků saiských se zužuje na realitu a 

prostor pohádky a dále ještě na prostor snu, který představuje skutečnost viděnou zevnitř. V 

tomto vnějším vertikálním pohybu se zrcadlí vnitřní pohyb hrdiny směřující stále více do 



sebe, do svého nitra. Také v případě intertextuálního vztahu text - text se nám vyjeví shody a 

rozdíly nejen mezi jednotlivými Novalisovými díly, ale i mezi Novalisem a jinými autory. 

 Poslední sledovanou intertextuální dvojící, jež může přispět k interpretaci Novalisovy 

pohádky, je text - intratext, zabývající se působením mimotextové skutečnosti na text. Do 

okruhu této problematiky náleží především Novalisovy názory na filozofickou a uměleckou 

tvorbu, patří sem i otázka, proč se právě Novalisovo fragmentární dílo stalo tak přitažlivé 

nejen pro jeho současníky, ale mnoho času mu věnovala celá řada autorů, např. Otokar 

Březina. 

 Novalisovy názory se zjevně utvářely pod vlivem Fichtovy filozofie a Goethova 

díla
10)

.  Fichte pozměnil obraz „přirozeného člověka“, jádrem jeho filozofie se stala morálka, 

a pro jeho pojetí morálky bylo podstatné, že každý nese odpovědnost sám za sebe. Právě 

Fichteho zduchovnělý projekt jedince Novalise mimořádně zaujal. Goethe, usilující o 

rovnováhu mezi člověkem a občanem, se domníval, že k této harmonii přispěje estetický 

program, založený především na mimořádné podpoře kulturní aktivity. Novalis vytvořil 

vlastní koncepci, jejíž podstatou byla estetizace duchovních tradic, domníval se, že tvářnost 

světa může změnit poezie, proto spatřoval v zákonech umělecké tvorby i nárys způsobu 

přetváření světa. Romantismus byl orientován na přírodní filozofii, proto se i v pohádce o 

Hyacintovi objevují motivy, působící v rámci pohádkového žánru poněkud nesourodě. 

Odpovídají však Novalisovým estetickým názorům:  

„Neznámé a tajuplné vztahy našeho těla dávají tušit, že za nimi stojí neznámé a 

tajuplné vztahy přírodní ... Příroda, svět je celistvým organismem, který má svou duši, každý 

detail je ponořen do hlubokého smyslu a jedinou cestou, jíž se můžeme světu přiblížit, je 

pokorné a láskyplné porozumění.“
11)

  

 I toto Novalisovo vyjádření potvrzuje, že jeho pojetí iniciace nesouvisí přímo s 

duchovní nebo mystickou tradicí, ale snahou dobrat se pochopení vlastními silami a 

objasňuje, v čem se jeho příběh odchyluje od iniciačního archetypu.  

Ukazuje se, že žánrovou podobu jeho díla významně utváří romantická poetika, která 

žánr pohádky evidentně obohacuje o nové podoby a především pohybem mezi snem a 

skutečností otevírá literatuře další vyjadřovací možnosti.  

Intertextualita je jedním z interpretačních nástrojů, které mohou pomoci význam textu 

„rozkrýt“. Při sledování vztahu text - žánr se v případě Novalisovy Pohádky o Hyacintovi a 

Růžence vyjevují rozdíly mezi jeho textem a pohádkovým invariantem, ale i autorovo 

odchýlení se od typických pohádkových a iniciačních archetypů. Největší možnosti, téměř 

nevyčerpatelné, nabízí intertextualita při sledování vztahu text - text. Umožňuje práci s 



jednotlivými motivy a jejich sledování v kontextu minulosti i budoucnosti (historický vývoj 

motivů a jejich proměnu v jednotlivých obdobích). Text - intratext nabízí možnost zabývat se 

dobovým kontextem. V Novalisově případě jde především o paralely mezi jeho 

programovými koncepcemi a uměleckým dílem, jejichž srovnání zjevně ukazuje na přímé 

souvislosti. 

 

Poznámky: 
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Novalisově Pohádce o Hyacintovi a Růžence.  Český jazyk a literatura 49, č. 5 – 6, 1998 – 

1999, str. 105 – 107. 

2. Novalis: Sajští učenníci. Alois Hynek, Praha b. d., str. 49. 

3. Blíže Daniela Hodrová: Román zasvěcení. H + H, Praha 1993. 
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Otázky a úkoly: 

 

1. Vyhledejte charakteristické prvky Novalisovy poetiky. 

2. Srovnejte Novalisovu poetiku s poetikou německého romantismu (J. W. Goethe, 

E. T. A. Hoffmann apod.) 

3. Vyhledejte motivy, které lze označit za kulturní emblémy, symboly. 

4.  



E. A. Poe 

 

E. A. Poe  - Pád domu Usherů (ukázka textu), 1839, český překlad Bohumil Štěpánek 

 

 Zuřivý náraz vtrhnuvšího vichru nás téměř pozvedl. Byla to noc vskutku bouřlivá, ale 

přec tak chmurně krásná, - noc divoce jedinečná ve své hrůze a nádheře. Vichřice zřejmě 

soustřeďovala své síly v našem sousedství, neboť tu byly časté a prudké změny ve směru 

větru. Neobyčejně hustá mračna (jež visela tak nízko, že tlačila na věže domu), nám nebránila 

pozorovat divokou prudkost, s jakou se srážela, hnána ze všech stran proti sobě, aniž by se od 

sebe vzdalovala. 

 Říkám, že ani jejich nesmírná hustota nám nebránila to pozorovat – a přec jsme 

nezahlédli měsíce ani hvězd, - ani nejmenšího zákmitu blesku. Ale spodní plocha mohutné 

vrstvy vlnících se par, stejně jako i všecky předměty na zemi kolem nás, plály v nepřirozeném 

světle matných, ale zřetelně viditelných plynových výparů, které visely kolem nás a 

zahalovaly budovu.  

 „Nesmíš se – nebudeš se na to dívat!“ pravil jsem Usherovi, chvěje se, a odvedl jsem 

jej s jemným násilím od okna na židli. „Ty zjevy, jež tě tak děsí, jsou pouhými elektrickými 

úkazy, zcela obvyklými, a je možno, že mají svůj příšerný původ i v hnilobných výparech 

močálu“. 

 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Jakou funkci zaujímá příroda v textu romantiků? 

2. K jakým proměnám vypravěče dochází v textech romantiků? 

3. Které žánry romantismus preferuje? 

4. Najděte shody a rozdíly v ukázkách výše uvedených textů romantické literatury. 

 

                                                                       

Edgar Allan Poe – Filosofie básnické skladby 

 

 Přemýšlel jsem často o tom, jaký by to byl zajímavý článek, kdyby tak některý 

spisovatel chtěl – to jest dovedl – stopovati krok za krokem, jak postupovala některá jeho 



skladba až ke krajnímu dovršení. Je mi záhadné, proč se takový článek dosud nedostal na 

světlo – ale snad je tím nedostatkem vinna především spisovatelská ješitnost. Spisovatelé – 

zvláště pak básníci – nás většinou chtějí udržovat v domnění, že tvoří v jakémsi ušlechtilém 

šílenství – v jakémsi nazíravém vytržení – a přímo by se zhrozili, kdyby měli dát čtenářům 

nahlédnout za kulisy, na nehotové myšlenky, dosud rozkolísané a vratké – na vlastní záměry 

pojaté až v poslední chvíli – na nesčíslné záblesky myšlenky, které nedozrály k úplné podobě 

– na dozrálé nápady, nepotřebné, a proto malomyslně zahozené – na místa pečlivě vybíraná a 

potlačovaná – na pracné pilování a vsuvky – slovem na hnací a posuvná kolečka na jevištní 

mašinérii – na schůdky i propadliště – na falešný knír i flastříky, z nichž se v devětadevadesáti 

případech ze sta skládá majetek literárního herce. 

 Přitom však vím, že není nijak běžné, aby spisovatel dovedl jít zpátky po stopách 

svých výsledků. Nápady se zpravidla vynořují bez ladu a skladu a podobně se též sledují a 

zase zapomínají. 

 Co se mne týče, nelibuji si v onom zdráhání, ba dovedu se kdykoliv bez nesnází 

rozpomenout na to, jak nějaká má skladba postupovala; a poněvadž zajímavost takového 

rozboru nebo takové rekonstrukce, jichž se nám podle mého mínění dosud tolik nedostává, 

naprosto nesouvisí se skutečnou nebo domnělou zajímavostí rozebíraného předmětu, nebude 

se mi vykládat za neskromnost, když ukáži na „modus operandi“ při skládání některého svého 

díla. Vybírám si Havrana, protože je nejznámější. Hodlám prokázati, že jeho skladba nevděčí 

na žádném místě náhodně ani intuici – že celé dílo pokračovalo krok za krokem až k závěru 

s přesností a strohou důsledností početního úkolu.  

 Ponechejme stranou to, co v básni samo o sobě nerozhoduje, totiž okolnost – nebo 

třeba nutnost, která ve mně nejprve podnítila úmysl napsati báseň, která by vyhovovala 

prostému i vytříbenému vkusu. 

 Začneme tedy tímto úmyslem. 

 Nejprve jsem uvažoval o rozsahu. … Je zřejmé, že všechna literární díla mají jistou 

délkovou hranici – četba na jedno posezení – i když v některých prozaických oborech, jako je 

např. „Robinson Crusoe“ (kde není třeba jednoty), je ji možno s prospěchem překročit, 

v básni ji překročit nelze vlastně nikdy. S tímto obmezením budiž rozsah básně 

v matematickém poměru k její hodnotě – jinými slovy k vzruchu, k povznesení – anebo ještě 

jinak k stupni pravého básnického účinku, jaké dovede navodit; neboť je jasné, že krátkost 

musí býti v přímém poměru k mohutnosti zamýšleného účinku – arci s tou jedinou výhradou, 

že je naprosto třeba jistého trvání, aby se dosáhlo vůbec nějakého účinku. 



 Maje na zřeteli tyto úvahy, jakož i takový stupeň vzruchu, který by se nevymykal 

prostému vkusu, přitom však neklesal pod vytříbený vkus, došel jsem rázem k pravé délce své 

zamýšlené básně – totiž k délce asi sto veršů. Ve skutečnosti jejich sto osm. 

 Další má myšlenka se odnášela k volbě dojmu neboli účinku, která má vzbudit; a tu 

rovnou podotknu, že při skládání ve mně ustavičně tkvěl úmysl učinit dílo všeobecně 

přístupným. Příliš bych se vzdálil od svého nynějšího předmětu, kdybych měl dokazovat věc, 

kterou zdůrazňuji znovu a znovu a kterou lidem opravdu vnímavým pro poezii nemusím 

vůbec vykládat – že totiž jediným plnoprávným oborem poezie jest Krása. Než aspoň několik 

slov na objasněnou toho, co míním, neboť někteří přátelé si to po svém špatně vykládali. 

Rozkoše nejsilnější, nejvíc povznášející a nejčistší se dochází, jak se domnívám, rozjímáním o 

krásnu. Když ovšem lidé mluví o kráse, nemyslí tím ve skutečnosti nějakou vlastnost, jak se 

má za to, nýbrž účinek – mluví se zkrátka právě o onom silném a čistém povznesení duše – 

nikoli rozumu ani srdce – o němž jsem se zmínil a jehož se zakouší rozjímáním o „krásnu“. 

Nuže, Krásu označuji za obor básně jen proto, že podle jasného pravidla umění mají účinky 

vyplývat z přímých příčin – k cíli se má docházet prostředky nejpřiměřenějšími – a nebylo až 

dosud nikoho, kdo by bláhově popíral, že se onoho zvláštního povznesení, o kterém mluvím, 

nejrychleji dosáhne v básni. Předmětné Pravdy neboli ukojení rozumu a předmětné Vášně 

neboli vzrušení srdce se sice do jisté míry dosáhne také v poezii, avšak mnohem rychleji 

v próze. Pravda vyžaduje totiž přesnosti a Vášeň prostnosti (lidé opravdu vášniví mi 

porozumějí), což se naprosto příčí oné Kráse, která je podle mého soudu vzrušením neboli 

libým povznesením duše. Z toho, co jsem zde řekl, naprosto nevyplývá, že by se nemohla do 

básně uvádět, a to s prospěchem, vášeň nebo i pravda – mohou sloužiti k ozřejmování nebo 

kontrastem přispívati k celkovému účinku, tak jako disonance v hudbě – ale opravdový 

umělec se vždycky postará, předně, aby je sladil a řádně podřídil vůdčímu cíli, a za druhé, aby 

je zahalil Krásou, která je ovzduším a jádrem básně.  

 Když jsem tedy uznal Krásu za svůj obor, další otázka se týkala tónu, jímž se nejsilněji 

projevuje – a tu jsem ze zkušenosti věděl, že je to tón smutku. Krása jakéhokoli druhu 

v nejsvrchovanějším rozvoji pokaždé dojímá citlivou duši k slzám. A tak je smutek ze všech 

básnických tónů nejoprávněnější. … 

 Určiv zvuk refrénu, musel jsem si vybrati slovo, které by obsahovalo tento zvuk a 

zároveň odpovídalo co nejvíce onomu smutku, který jsem předurčil za tón básně. Při tomto 

pátrání bylo naprosto nemožno přehlédnouti slovo „nevermore“. Opravdu se mi první samo 

vynořilo.  



 Dále bylo třeba záminky pro ustavičné používání slova „nevermore“. Když jsem 

zkoumal nesnáz, na kterou jsem narazil při vymýšlení dostatečného důvodu pro ustavičné 

opakování refrénu, neušlo mi, že ta nesnáz tkví v tom, že by to slovo měl ustavičně a 

jednotvárně pronášet lidský tvor – neušlo mi zkrátka, že je nesnáz v tom, jak smířit tu 

jednotvárnost s tím, že bytost, která to slovo opakuje, vládne rozumem. A tu jsem ihned 

připadl na tvora nikoliv rozumového, schopného řeči, a samozřejmě se nejprve nabízel 

papoušek, kterého však vzápětí zatlačil havran, který je rovněž schopen řeči a neskonale víc 

odpovídá zamýšlenému tónu.  

 Tím jsem se dostal až k představě zlověstného ptáka havrana, který jednotvárně 

opakuje jediné slovo „nevermore“ na závěr každé sloky v básni smutného tónu o nějakých sto 

verších. A tu nespouštěje ze zřetele úsilí o výsostnost a dokonalost, tázal jsem se sám sebe: 

„Kterýpak ze smutných námětů je podle obecného soudu lidstva nejsmutnější?“ Smrt, zněla 

rovnou odpověď. „A kdy,“ pravil jsem, „je tento nejsmutnější námět nejbásničtější?“ Podle 

toho, co jsem již obšírně vyložil, odpověď se také nabízí sama: „Když je těsně spjata 

s Krásou: smrt krásné ženy je tedy nesporně nejbásničtějším námětem na celém světě a 

rovněž je nepochybné, že se pro takový námět nejlépe hodí ústa truchlícího milence.“ 

 Měl jsem teď sloučit dvojí myšlenku: milence, hořekujícího nad mrtvou milenkou, a 

havrana, ustavičně opakujícího slovo „nevermore“. Měl jsem tu dvojí myšlenku sloučit a 

nevzdát se při tom úmyslu použít opakovaného slova pokaždé jinak; ale jediné přijatelné 

sloučení bylo to, že jsem si představil, jak havran pronáší ono slovo v odpověď na milencovy 

dotazy. A tu jsem rázem postřehl, jaká vhodná příležitost se mi tu podává pro účinek, na němž 

mi tolik záleželo, totiž účinek obměňování. Uviděl jsem, že mohu dát první otázku pronést 

milenci – první otázku, na kterou havran odpoví „nevermore“ – že ta první otázka může být 

všední, druhá už méně, třetí ještě méně a tak dále, až nakonec truchlivost onoho slova 

vyburcuje milence stálým opakováním z jeho lhostejnosti, takže se zamyslí na zlopověstností 

opeřence, který je pronáší, a nakonec se v něm ozve pověrčivost a on mu pak nazdařbůh dává 

otázky docela jiné – otázky, na jejichž rozluštění mu horoucně záleží – pronáší je napolo 

z pověry a napolo z onoho zvláštního zoufalství, které se kochá sebetrýzněním – pronáší je 

nikoli proto, že by věřil ve věštecký dar nebo démoničnost ptáka (o němž mu rozum praví, že 

opakuje jenom naučenou formulku), nýbrž že v divé rozkoši formuluje své otázky tak, aby mu 

opakované „nevermore“ působilo nejvzácnější, protože nejnesnesitelnější bolest. Všimnuv si, 

jaká příležitost se mi tu podává nebo lépe vnucuje při postupu skladby, složil jsem si nejprve 

v duchu vrcholnou neboli závěrečnou otázku – otázku, na kterou bude „nevermore“ konečnou 



odpovědí – otázku, na niž odpověď „nevermore“ v sobě zahrnuje největší možné hoře a 

zoufalství. 

 Možno tedy říci, že báseň má počátek zde, na konci, kdež se má začínat každé 

umělecké dílo, neboť teprve po těchto předběžných úvahách jsem sáhl k peru a složil sloku: 

 

„Proroku,“ dím, „meme tekel, ať jsi pták anebo z pekel, 

při nebi, jež nad námi je, při Bohu, jenž leká mne, 

rci té duši, jež žal tají, zdali aspoň jednou v ráji 

tu, již svatí nazývají Lenora, kdy přivine, 

jasnou dívku Lenoru kdy v náruči své přivine“ – 

 havran dí: „už víckrát ne.“ 

 

… Dále bylo třeba uvažovat o tom, jak svést dohromady milence s havranem – a při této 

úvaze první na řadě bylo místo. Snad by se zdálo, že se na ně nejspíš hodí les nebo pole – ale 

podle mého názoru má – li izolovaný příběh vyniknout, nutně potřebuje úzce vymezeného 

prostoru, který je mu tím, čím rám obrazu. Svou nespornou vnitřní silou soustřeďuje 

pozornost a nesmí se ovšem plést s pouhou jednotou místa.  

 Rozhodl jsem se tedy dát milence do jeho pokoje – do pokoje, který se mu stal 

posvátný tím, že tam ona často dlela. Místnost, jak jsem ji vylíčil, je skvostně zařízena – což 

prostě vyplývá z mých uvedených názorů, že Krása je jediným pravým úkolem básnictví. 

 Určiv si takto místo, musil jsem tam ještě uvést ptáka – a tu bylo nasnadě uvést ho 

oknem. Nápad, aby se milenec zprvu domníval, že tepot ptačích křídel na okenici je „klepání“ 

na dveře, zrodil se z úmyslu napínat průtahy čtenářovu zvědavost a pak z touhy uplatnit 

vedlejší účinek, vyplývající z toho, že milenec otevře dokořán dveře do tmy a potom se 

rozblouzní, že to klepal duch jeho milenky. 

 Noc jsem učinil bouřlivou předně proto, aby se vysvětlilo, proč se havran dobývá 

dovnitř, a za druhé, aby se odrážela od klidu v pokoji. 

 Ptáku jsem dal usednout na poprsí Palladinu také proto, aby se mramor odrážel od peří 

– rozumí se, že na poprsí mě přivedl právě pták – a poprsí Palladino jsem si vybral předně 

proto, že nejvíc odpovídá milencově učenosti, a za druhé už pro zvučnost slova Pallas. 

  Asi uprostřed básně jsem si také pomohl působivým kontrastem, abych tím 

více zesílil výsledný dojem. Tak třeba vstup havrana má ráz fantastický – pokud to jen bylo 

přípustno, má blízko k směšnu. Vejde „s čepýřením a natřásáním“. … 



 Vlastním rozuzlením, totiž havranovou odpovědí „nevermore“ na milencův poslední 

dotaz, setká – li se se svou milenkou na onom světě – lze říci, že se báseň ve své vnější fázi, 

jakožto prosté vypravování, uzavírá. Až potud se to nikterak nevymyká srozumitelnosti – 

skutečnosti. Havran, který se naučil odříkávat slovo „nevermore“, unikne z dozoru svému 

majiteli a je o půlnoci prudkou bouří donucen domáhat se vpuštění u okna, z něhož dosud 

probleskuje světlo – je to okno pokoje badatele, který je napolo zahloubán do knihy, napolo 

sní o své vroucně milované mrtvé. Když se otevře ptáku dokořán okenice, do níž tepe křídly, 

usadí se co nejpohodlněji opodál z dosahu badatele, kterého ta příhoda a podivínské vzezření 

návstěvníkovo baví, takže se ho žertem otáže na jméno, aniž se nadá odpovědi. Havran, byv 

osloven, odpovídá svým obvyklým slovem „nevermore“ – a to slovo dojde rázem obsahu 

v zarmouceném srdci badatele, který pak pronáší nahlas myšlenky, ke kterým ho podnítilo, a 

znovu ustrne nad tím, že opeřenec opakuje své „nevermore“. Badatel pak uhádne, co v tom 

vězí, ale jak už jsem vyložil, lidská touha po sebetrýznění a trochu pověrčivost ho pudí 

k tomu, že dává ptáku otázky, které jemu, milenci, předem známou odpověď „nevermore“ 

způsobí nejpalčivější hoře. Tím, že se do krajnosti oddá tomuto sebetrýznění, takzvaná 

prvotní neboli vnější fáze vyprávění se přirozeně končí, aniž dosud nějak vybočila z mezí 

skutečnosti.  

 Ale ať už se takový námět zpracuje sebeobratněji a vyšňoří sebeživějším dějem, bývá 

v něm vždycky jakási prkennost a strohost, která odpuzuje umělecké oko. Je bezpodmínečně 

třeba dvojího: předně jisté složitosti – nějakého, byť neurčitého spodního proudu hlubšího 

smyslu. Zvláště tento propůjčuje uměleckému dílu tolik bohatosti (tento hrubý výraz si 

propůjčuji z obecné mluvy), kterou až příliš rádi zaměňujeme s ideálem. Právě přemírou 

náznakového smyslu, při níž se ze spodního proudu tématu stává proud svrchní, proměňuje se 

tzv. poezie tzv. transcedentalistů v nejvyčichlejší prózu. 

 Vycházeje z těchto názorů přidal jsem ještě dvě závěrečné sloky básně – a jejich 

náznakovost měla pronikat celým předcházejícím vyprávěním. Spodní proud smyslu se 

objevuje teprve ve verších: 

 

„Vyndej zobák s mého srdce, opusť sochu, havrane!“ 

 Havran dí: „už víckrát ne.“ 

 

 Všimněme si, že ve slovech „z mého srdce“ je obsažen první metaforický obrat v celé 

básni. Spolu s odpovědí „nevermore“ nalaďují smysl k tomu, že hledá v předcházejícím 

vypravování nějaký hlubší smysl. Čtenář začíná vidět v havranovi symbol – ale teprve 



v nejposlednějším verši nejposlednější sloky mu zřetelně vytane, že má býti symbolem 

truchlivé a neustálé vzpomínky: 

 

Pak se klidně uvelebí, stále sedí, stále sedí 

jak ďábel na bělostných ňadrech Pallas Athéné; 

oči v snění přihmouřeny na pozadí bílé stěny,  

lampa vrhá beze změny jeho stín, jímž uhrane, 

a má duše z toho stínu, jímž mne navždy uhrane, 

 nevzchopí se – víckrát ne. 

 

 

Zkrácený text Edgar Allan Poe (1809 – 1849):  Filosofie básnické skladby (přel. Aloys 

Skoumal). In: Jak se dělá báseň, uspořádal Jan Zábrana, Československý spisovatel, Praha 

1970, str. 11 – 26. 

 

 

 

 

Otázky k textu: 

 

1. Jak korespondují výroky z výše uvedeného textu (např. racionální, až kalkulované 

promýšlení motivů apod.) s deklarací romantiků, chápající uměleckou tvorbu jako 

individuální svébytný akt vyjadřující niterný prožitek autora? 

2. Jak autor definuje estetično? 

3. Jak se autor dopracoval k motivu „nevermore“? 

4. Jaké motivy, typické pro romantickou literaturu, se v textu vyskytují a jak se o nich 

autor vyjadřuje? 

5. Zkuste z následujícího vyjádření z textu vytvořit jiné spojení - jinou představu:  Měl 

jsem teď sloučit dvojí myšlenku: milence, hořekujícího nad mrtvou milenkou, a 

havrana, ustavičně opakujícího slovo „nevermore“. Měl jsem tu dvojí myšlenku 

sloučit a nevzdát se při tom úmyslu použít opakovaného slova pokaždé jinak; ale 

jediné přijatelné sloučení bylo to, že jsem si představil, jak havran pronáší ono slovo 

v odpověď na milencovy dotazy. 

 



Edgar Allan Poe   -  Havran 

 

Jednou o půlnoci, maje horečku a rozjímaje 

nad divnými svazky vědy prastaré a záslužné – 

když jsem klímal v polospaní, ozvalo se znenadání 

velmi jemné zaťukání na dveře – a pak už ne. 

„Je to návštěva, či zdání, byl to tak nezvučné – 

 jednou jen a pak už ne.“ 

 

Ach, již při vzpomínce blednu! Myslím, že to bylo v lednu, 

každý uhlík vrhal stín jen přede mne a dál už ne. 

Toužil jsem po kuropění; - marně hledaje v svém čtení 

ulehčení od hoře nad Lenorou – již poslušné 

světice zvou Lenora – nad jménem dívky nadvzdušné, 

 jež byla mou a teď už ne. 

 

Smutný šelest záclon vlaje z hedvábí a ohýbá je 

s hrůzou – již jsem do té doby neznal ani přibližně; 

abych skryl své polekání, říkal jsem si bez ustání: 

„je to host, jenž znenadání zaklepal tak neslyšně – 

pozdní host, jenž znenadání zaklepal tak neslyšně – 

 jednou jen a pak již ne.“ 

 

Tu má duše vzmužila se; řek jsem bez rozpaků v hlase: 

„prosím pane, nebo paní, odpusťte mi velmožně; 

avšak, byl jsem v polospaní, když jste přišel znenadání, 

přeslechl jsem zaklepání – je to skoro nemožné, 

že jste klepal vy“ – a poté otevřel jsem úslužně – 

 venku tma a víc už ne. 

 

Hledě dlouho do tmy z prahu, stoje v pochybách a strachu; 

dlouho snil jsem, jak si nikdo netroufal snít mimo mne; 

ale ticho bez rušení, ani slůvka na znamení, 

jenom plaché oslovení „Lenoro!“, zní zimničně, 



to já šeptám „Lenoro!“ – a ozvěna dí zimničně 

 jenom to a víc již ne. 

 

Vrátil jsem se do pokoje, velmi divě se a boje, 

když jsem zaslech trochu silněj nový šramot poblíž mne. 

„Jistě cos za chumelice padlo mi na okenice; 

podívám se ze světnice, co jsi zač, kdo budíš mne; 

ztlumím na okamžik srdce, najdu tě, kdo budíš mne; 

 vítr a nic jiného už ne. 

 

Vyrazil jsem okenici, když tu s velkou motanicí 

vstoupil starodávný havran z dob, jež jsou tak záslužné; 

bez poklony, bez váhání, vznešeně jak pán či paní 

usadil se znenadání v póze velmi výhružné 

na poprsí Pallady – a v póze velmi výhružné 

 si sedl jen a víc už ne. 

 

Pták v svém ebenovém zjevu ponoukal mne do úsměvu 

vážným, přísným chováním, jež bylo velmi vybrané –  

„ač ti lysá chochol v chůzi, jistě nejsi havran hrůzy, 

jenž se z podsvětního šera v bludné pouti namane – 

řekni mi své pravé jméno, plutonovský havrane!“ – 

 Havran děl: „už víckrát ne.“ 

 

Žas jsem nad nevzhledem ptáka, jenž tak bez okolků kráká 

bezobsažnou odpověď, jež prozrazuje bezradné; 

velmi dobře vím, že není skoro ani k uvěření 

pták, či zvíře, jež si lení v póze velmi záhadné 

na poprsí nade dveřmi – v póze velmi záhadné 

 a říká si: „už víckrát ne.“ 

 

 Potom sedě na mramoru, ustal havran v rozhovoru 

 jako duše, v jedno slovo samotářsky zabrané – 

 až jsem si řek v duchu, tak že nedošlo mu to až k sluchu: 



 „věřím pevně na předtuchy, osud často okrad mne – 

 jak mé naděje, i on se k ránu odtud vykradne.“ 

  Však havran dí: „už víckrát ne.“ 

 

Zaražen, an na mne hledí s přiléhavou odpovědí, 

říkám si: „toť bezpochyby pochyt velmi obratně 

od pána, jejž osud vedl neštěstím a nevždy svedl, 

takže nic už nedovedl zpívat, než ty bezradné – 

pohřební a smutné písně, refrény, tak bezradné, 

      jako je: „už víckrát ne.“ 

 

Když však havran bez ustání ponoukal mne k usmívání, 

přistrčil jsem křeslo, mysle, že mne něco napadne, 

když se vhroužím do sametu ve vzpomínkách na tu větu, 

přemýšleje, co as je tu, nad čím řek své bezradné, 

nad čím příšerný ten ptá zde říká svoje bezradné: 

„už víckrát ne.“ 

 

 Tak jsem seděl nad dohady, mlčky, marně, bez nálady, 

 pod ptákem jenž v hloubi prsou nepřestával bodat mne, 

 kles jsem s zamyšlenou tváří do podušky na polštáři, 

 na niž padá lampa, v záři matné, mdlé a malátné, 

 ale do níž nevboří své ruce, mdlé a malátné 

     ona vícekrát, vícekrát ne. 

 

     Zdálo se, že u stínidla houstne světlo od kadidla, 

     že se bez pochyby anděl v zvoncích z nebe propadne. 

     „Chudáku, tvůj Bůh ti v zpěvu posílá sem pro úlevu 

     balzám na tvou starou něhu, po němž navždy vychladne, 

     po němž láska k Lenoře v tvé mysli navždy zapadne“ – 

 však havran dí: „už víckrát ne.“ 

 

„Proroku,“ dím, „méně tekel, ať jsi pták anebo z pekel, 

synu podsvětí a přece, proroku, pojď hádat mně – 



statečně, byť opuštěný žiji zaklet v této zemi, 

dům mám hrůzou obklíčený, zda tvá věštba uhádne“ – 

 havran dí: „už víckrát ne.“ 

 

„Proroku,“ dím, „meme tekel, ať jsi pták anebo z pekel, 

při nebi, jež nad námi je, při Bohu, jenž leká mne, 

rci té duši, jež žal tají, zdali aspoň jednou v ráji 

tu, již svatí nazývají Lenora, kdy přivine, 

jasnou dívku Lenoru kdy v náruči své přivine“ – 

 havran dí: „už víckrát ne.“ 

 

„Tos řek jistě na znamení, že se chystáš k rozloučení, 

táhni zpátky do bouře a do podsvětí, satane! – 

nenech mi tu, starý lháři, ani pírka na polštáři, 

neruš pokoj mého stáří, opusť sochu, havrane!“ 

 Havran dí: „už víckrát ne.“ 

 

Pak se klidně uvelebí, stále sedí, stále sedí 

jak ďábel na bělostných ňadrech Pallas Athéné; 

oči v snění přihmouřeny na pozadí bílé stěny,  

lampa vrhá beze změny jeho stín, jímž uhrane, 

a má duše z toho stínu, jímž mne navždy uhrane, 

 nevzchopí se – víckrát ne. 

 

 

Přeložil Vítězslav Nezval. In: Jak se dělá báseň, uspořádal Jan Zábrana, Československý 

spisovatel, Praha 1970, str. 27 – 31. 

 

 

 

 

 

 

 



Proměny poezie na přelomu 19. a 20. století  

 

Charles Baudelaire 

Souvztažnosti 

 

Hle, příroda je chrám, kde živé pilíře 

se někdy rozezvučí neurčitou řečí; 

a člověk prochází se v symbolické seči, 

jež hledí důvěrně naň okem malíře. 

 

Jak dlouhé ozvěny se cestou z dálky mísí 

a jemně splývají ve sjednocený hlas, 

jak široširá noc, jak světlo, jako čas, 

tak vůně, barvy, tóny odpovídají si. 

 

Jsou vůně heboučké jak dítě na líci, 

zní jako hoboje, jak zeleň luk a klecí 

- a jiné zkažené a triumfující 

 

a mají rozpětí všech nekonečných věcí 

jak ambra, benzoe, jak zrnko kadidla, 

jsou chválou na ducha a smysly, na křídla. 

 

 

Modlitba 

 

Buď zráv a veleben tam v ráji na nebi, 

kdes vládl, Satane, tvá moc tě velebí, 

buď zdráv tam v hlubinách, kde přemožen sníš v tichu! 

Ať jednou spočinu pod slavným Stromem Hříchů, 

v tu slavnou hodinu, kdy jako nový Chrám 

se jeho radost zas zvedne k výšinám. 

 



In: Charles Baudelaire: Květy zla (1857),  

do češtiny přebásnil Vítězslav Nezval, 1964. 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Čím inspiroval Baudelaire symbolisty? 

2. Jaké motivy se objevují v uvedených ukázkách. 

 

 

 

 

Jean – Arthur Rimbaud (1854 – 1891) 

 

(přebásnil Vítězslav Nezval) 

 

První večírek 

 

Už byla velmi odstrojena 

a velký, nediskretní sad 

jí hodil oknem na kolena 

růžový šat, růžový šat. 

 

Seděla takřka polonahá 

na divaně v mé světnici 

a v očích měla tolik blaha, 

podobajíc se světici. 

 

A slunce, opustivši révu, 

jí pobíhalo po kůži 

a třpytilo se při úsměvu 

jak malá muška na růži! 

 

Když líbal jsem ji a košilku, 

tu zazněl její lstivý smích 



a rozsypal se v tisíc trylků 

jak zmrzlý sníh, jak zmrzlý sníh. 

 

A řekla: Kdybys raděj přestal! 

A předstírala, že má zlost, 

a smích se tvářil, jak by trestal 

mou nestoudnost, mou nestoudnost. 

 

Však chvěla se jak před popravou. 

Do oken vpadla hvězdná noc; 

potřásla vzdorovitě hlavou: 

- No, tohle je už trochu moc! 

-  

Pak rozlehl se nočním tichem 

polibek, jenž nás spaloval. 

Při něm se smála milým smíchem, 

jenž svoloval, jenž svoloval. 

 

Už byla velmi odstrojena 

a velký, nediskretní sad 

jí hodil oknem na kolena  

růžový šat, růžový šat. 

 

Samohlásky 

 

A čerň, E běl, I nach, O modř, U zeleň hlásek, 

já jednou vypovím váš různý vznik a druh. 

A, černý korset, plný rudých much, 

jež bzučí kolem páchnoucích a krutých pasek, 

 

zátoka stínů, E, běl stanů, čirý vzduch, 

šíp ker a bílých králů, chvění vrásek; 

I, purpur, krev a smích, jenž tryská ze rtů krásek 

ve hněvu, aneb kajícný bludný kruh. 



 

U, božské vibrace, U, zeleň moří s vesly,  

mír pastvin s dobytkem, mír vrásek, které kreslí  

prst alchymie pilným čelům vševědů; 

 

O, zvučná polnice, klid vesmírného vřídla, 

jímž poletují planety a archandělská křídla. 

- O, paprsek jejího pohledu. 

1870 – 1872 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Charakterizujte poetiku uvedených ukázek (tematickou i formální rovinu veršů). 

 

 

 

Milan Kundera – Veliká utopie moderního básnictví, 1964 

  

 

Bylo to na podzim roku 1963, dva dny po premiéře Majitelů klíčů v Göttingen, když 

jsem se vydal z malého domku v kolínském předměstí na sentimentální výlet. Vlakem asi 

hodinu podél Rýna do Nieder-Dollendorfu, odtud autobusem vzhůru do Oberpleisu a odtud už 

pěšky do zámečku Neu-Glück, kde žil Apollinaire od svých jednadvaceti do dvaadvaceti let a 

kde psal první básně svých Alkoholů. Bylo mi, jako bych se octl ve známé krajině: 

proměnlivé, daleké obzory, širé horské pastviny, na nichž se pasou černobílé krávy; všechno 

jako v Apollinairových Rýnských básních, jak v jeho Ocúnu, v jeho Podzimu. Nebýt 

monotónního nepřetržitého hukotu nedaleké autostrády, která protíná Siebengebirge, mohl 

bych si snad myslit, že se tu někde v zákrutu cesty objeví on sám.  

 Ani vila – zámeček Neu-Glück – schovaná v romantické lesní krajině – se příliš 

nezměnila. Je zachována taková, jaká byla, s tou malou výhradou, že v jejím přízemí je 

zřízena příjemná restaurace. Je to typicky německý dům: Zvenku samý arkýř, věžička, terasa, 

balkónek, dřevem křižované zdi, okna nejrůznějších tvarů a hustě mřížovaná. Vnitřní 

architektura je plná pitoreskních ozdob, figurek, sošek, ozdobného mřížoví; pokoje jsou 

zařízeny v různých historických slozích, ale přesto jimi kráčí jeden společný duch, duch 

staromódního německého romantismu. 



 Apollinaira si sem najala jako domácího učitele pro dcerku poloněmecká – 

polofrancouzská, pološlechtická – poloburžoazní rodina a Apollinaire tu bydlil celý rok 

v některém (neví se už v kterém) pokojíku pod střechou. Byl – li „Haus Neu-Glück“ zachován 

pietně ve své původní podobě, nevděčí za to nikterak slávě básníkově. Vždyť teprve před 

časem (snad tehdy, když tu francouzská televize natáčela film o Apollinairovi) si noví 

majitelé uvědomili, že jejich restaurace kdysi hostila světového básníka: i pořídili si knihu, do 

níž vlepili veškeré články, které se v německém tisku objevily o Apollinairově pobytu v Neu-

Glücku, i dvě tři jeho Rýnské básně v německém překladu, a předkládají ji na požádání 

hostům. 

 Ironie se mi vloudila do posledních slov neprávem: paní hostinská mne obětavě 

provázela celým domem a v kuchyni mne představila jejich výbornému kuchaři, z něhož se 

vyklubal můj brněnský sourodák. Za to, že Apollinairova osobnost je jí poněkud temná, může 

dost málo. Apollinaire je v Německu mnohem méně proslulý než u nás. Kolik je národů, tolik 

je totiž i různých obrazů světové kultury; každý národ má svou vlastní „historii světové 

literatury“. V našich českých dějinách literatury zaujímá Apollinaire pravděpodobně větší 

místo než v kterékoli jiné. Ale o tom až později. Chci se ještě chvíli zdržet v Neu-Glücku.  

 Jeho frapantní staromódnost mne zprvu zarazila, uvedl – li jsem si ji do vztahu se 

zakladatelem moderní poezie. Ale pak mne pojednou napadlo, že právě v tomhle rozporu je 

klíč k celému Apollinairovi: Apollinaire žil v době, kdy moderní technika a civilizace nebyly 

ještě samozřejmé; kdy byly nové a překvapující; kdy vlak, telefon, radio, automobil, film 

teprve přicházely na svět; a kdy to všechno bylo možno ještě vidět z „druhého břehu“, z břehu 

minulosti, starobylosti, archaičnosti, tedy třeba právě z okna neuglückského zámečku, v jehož 

stěnách bydlela šlechtická rodina s guvernantkou a domácím učitelem a bloudil 

staroromantický duch. Jak zázračná se musela jevit rodící se civilizace z tohoto okna! Jak byla 

tajemná a plná snů, plná utopie! 

 

Budoucí lidé vzpomeňte si na mne 

Žil jsem v době kdy odcházeli králové … (VENDÉMIAIRE) 

  

Představa budoucnosti fascinovala Apollinaira celý život. Ne že by snad přemýšlel o 

socialistické revoluci. Ale byl naveskrz přesvědčen, že technické možnosti, jež lidstvo 

objevilo, otevírají mu novou epochu, která bude znamenat radikální proměnu lidského života 

a spolu s tím i radikální proměnu umění. Když mluví o nutnosti nových výrazových 

prostředků v umění, ustavičně se dovolává objevů učiněných ve světě vědy a techniky, 



obávaje se, aby se umění za rozmachem civilizace neopožďovalo. Zabývá se např. úvahami o 

tom, že gramofon a kino vystřídají knihu a postaví básníka před zcela nové vyjadřovací 

možnosti. Pokud jde o knihu samu, sní o tom, že „velmi odvážné typografické výboje“ 

umožní zrod „nového vizuálního lyrismu“. Sní o syntezi všech umění, nikoli ovšem ve smyslu 

wagnerovského gesamtkunstwerku, nýbrž pod dojmem technických vymožeností, které 

umožní jejich netušená spojení. Apollinairovy úvahy o umění a poezii mají v sobě patos 

utopie. 

 Utopičnost se ovšem zdaleka nevyčerpala jen jeho estetickými názory. Ozývá se přímo 

z jeho básní: 

 

Kam jsi mé mládí zapadlo 

Vidím jen budoucnost jež hoří 

Dnes zvěstovat chci všemu světu 

Že známo je už umění 

Jak poznat věci které budou … 

 

Ó kdyby čas dal aby stroje 

Konečně začly přemýšlet … 

 

Výš nežli orli vzlétat člověk 

Toť on kdo s mořem dovádí … 

 

Čekejte celé miliardy 

Zázraků jaké legendy 

Pohádky ságy nezrodily … 

 

Hlubiny v našem vědomí 

Zítra vás do dna probádáme … 

 

Uvykejte si jako já 

Na zázraky co předpovídám 

Na dobro které zavládne … 

 

Z utrpení a z dobroty 



Zrodí se potom nová krása 

Dokonalejší nežli ta 

Vzniknuvší z chladných proporcí … 

(KOPCE) 

 

 Ale nejde jen o tyto výslovně věštecké tóny. Celý básnický postoj Apollinairův opírá 

se totiž o utopickou důvěru v budoucnost člověka, důvěru, že rozmach technické civilizace 

přinese člověku netušenou radost a netušenou novou krásu. Tato důvěra nevyplynula z žádné 

filosofie dějin; neměla nic společného s marxistickým projektem pokroku (i když se s ním 

shodovala ve svém optimismu), byla to důvěřivost utopismu vskutku naivního.  

 Ale jen touto utopickou důvěrou je vysvětlitelná ta apollinairovská láska k modernímu 

světu, světu pastýřky Eiffelky, vědy, továrních sirén, plakátů, železnic, parníků, avionů, 

automobilů. A jen z této důvěřivosti se dá pochopit, proč chápe Apollinaire moderní svět 

veskrze kladně, jen z líce, že nevidí jeho rub (rub byrokratismu, technokracie, odlidštění), že 

ho chápe jako lidský a „zázračný“. Velkoměsto, jež bylo v poezii Baudelairově ztěžklé, 

podobné peklu a plné starců a stařen, dostalo náhle u Apollinaira křídla, omládlo a začalo 

vzlétat. 

 Apollinairova poezie je poezie okouzlení a okouzlování. Francouzi nazývají 

Apollinaira často slovem „enchanteur“. Kouzelník. Očarovávač. Člověk opíjející druhé, ale 

též sám sebe opíjející: 

 

A ty piješ ten alkohol palčivý jako tvůj život 

Tvůj život který piješ jako pálenku … 

(PÁSMO, doslovný překlad) 

 

Jsem opilý protože jsem všecek vesmír pil 

Tu z nábřeží odkud jsem viděl vlny téct a bárky usínat … 

… Poslouchejte můj zpěv vesmírného opilství … 

(VENDÉMIAIRE) 

 

 Definovat smysl práce básníkovy jako hledání radosti – nezní to jak oficiální 

optimismus našich padesátých let? A přece právě tak chápal poezii Apollinaire: „Básník je 

ten, kdo objevuje nové radosti …“ a znovu jinde: „Jméno básník bylo především vyhrazeno 

těm, kdož hledají nové radosti a vytyčují ohromné imaginativní prostory.“ Radost pak viděl 



Apollinaire v objevování nového. V překvapení. „Básníci jsou lidé pravdy, jelikož pravda 

umožňuje proniknout do neznáma … A kdo by se odvážil tvrdit, že pro ty, kdož jsou hodni 

radosti, není krásné, co je nové?“ (Ale což toto jednoduché rovnítko mezi novým, radostným 

a krásným není zase velmi utopická důvěra?) 

 Apollinairova důvěra v budoucnost neměla ovšem ani v nejmenším nic z chiliasmu 

asketů ochotných obětovat přítomnost pro budoucnost. Naopak: důvěra v budoucnost činila 

Apollinairovi mnohem dražší a významnější přítomnost samu; její oči byly pro něho krásné a 

plné dálek; básník milující život se o nich jen s bolestí odtrhával: melancholicko – elegický 

ráz jeho nejpopulárnějších básní (Most Mirabeau, Mari, Cestovatel) zrodil se z této vášnivé 

lásky k životu … Jak to říka Georges Clancier: „Očarovávač se očarovával i láskami 

rozčarovanými – a dokonce i válkou.“ 

 Ano. Apollinaire šel až na sám absurdní konec svého básnického postoje. Nebyl 

rodem Francouz a snad právě proto (komplex cizorodce) šel dobrovolně a dokonce 

s nacionálním nadšením na frontu. Ale co nejpodivuhodnějšího: „Válku – i v zákopech – 

prožíval jak ve snu, jako kosmické okouzlení. Takto se obdivuje dítě – nestarajíc se o příčiny 

ani následky“ (Marcel Raymond). V jeho básních objevuje se dělostřelecká palba jako 

odzátkování šampaňského; válečné rakety osvětlující nepřátelské zákopy podobají se 

„tančícím dámám“; Apollinaire vidí ovšem i hrůzy a utrpení, ale ani na okamžik to nepřestává 

vidět „očarovanými smysly“. Je důsledný. Prochází bitevní vřavou, jako by procházel 

bakchickou slavností moderní civilizace; na konci té nesmyslné promenády ho zasáhne 

granát. Prodělá těžkou operaci lebky a půl roku poté umírá. 

 

Otázky a úkoly: 

1. Jakým způsobem vnímá Kundera utopičnost modernistických koncepcí? 

2. Mají tyto Kunderovy úvahy o moderně souvislost s jeho vlastním dílem? Lze 

srovnat tyto názory s utopismem komunismu? 

  

 

G. Apollinaire 

Most Mirabeau  

v překladu Milana Kundery 

 

Pod mostem Mirabeau se valí Seina 

A lásky mé 



   Mám-li už vzpomínat ta jména 

Po zlém vždy přišla radost vytoužená 

 

 Přijď noci hodino udeř nám 

 Dny prchají já zůstávám 

 

Zůstanem v objetí stát jak jsme stáli 

 A pod sebou 

   Jak pod mostem zřít neustálý 

Proud věčných pohledů jak znaveně se valí 

 

 Přijď noci hodino udeř nám 

 Dny prchají já zůstávám 

 

I láska prchá jak ta voda čilá 

 Ach prchá nám 

   A život pomaloučku zmírá 

A naděje v něm dávno zdivočila 

 

 Přijď noci hodino udeř nám 

 Dny prchají já zůstávám 

 

Dny týdny hasnou ztrácejí se jména 

 Jsou navždy pryč 

   Čas přešlý láska utracená 

Pod mostem Mirabeau se valí Seina 

 

 Přijď noci hodino udeř nám 

 Dny prchají já zůstávám 

  

 

 

 

(In: Guillaume Apollinaire Alkoholy života. Klub přátel poezie, Praha 1965, s. 5 – 8) 



Patafyzický kalendář 

 

„Já jsem Bůh!“ 

Odpověď Nesesaditelného 

Doktora Faustrolla 

Patafyzika. 

 

Patafyzický kalendář – patafyzický rok – se začíná vždy dnem 8. 9., dnem narození Alfreda 

Jarryho, měsíce mají shodně po 29 dnech, přičemž poslední den se slaví patafyzický svátek 

HUNYADI. Za poslední rok patafyzické éry se bere rok 1973, kdy se v bretaňském městečku 

Laval narodil zakladatel patafyziky, otec Krále Ubu a Doktora Faustrolla, Alfred Jarry. Dny 

v měsíci jsou podobně jako ve vulgárním kalendáři zasvěceny jarryovským postavám a 

pojmům, ba i některé historické osobnosti mají v tomto kalendáři své dny – k prvním patří 

např. Hieronym Bosch, Lautréamont, de Sade aj., k druhým např. svátek Objevení patafyziky, 

který připadá na 15. clinamen čili 6. duben, svátek Kuchání mozků připadá na 4. vymozkovač 

čili na 1. leden, atd. K výhodám patafyzického kalendáře patří především to, že se nemění a je 

každý rok naprosto stejný, každý pátek je třináctého, a tak patafyzik má do roka třináct pátků 

třináctého, protože patafyzický rok má třináct měsíců, a navíc nemá žádné přesuny dní, takže 

pondělí je v pondělí a sobota v sobotu, a nikoli místo pondělí pátek a místo soboty úterý. Pro 

lepší informaci p. t. čtenářů – patafyziků, kteří jsou jimi, aniž o tom vědí, i těch, kteří si myslí, 

že to vědí, přinášíme přehlednou srovnávací studii patafyzického kalendáře: 

 

ABSOLUTNO - od  8. 9.  do   5. 10. 

HAHA                      - od  6. 10. do   2. 11.  

ESO                          - od  3. 11. do  30. 11. 

ČERŇ                       - od  1. 12. do  28. 12. 

VYMOZKOVAČ      - od 29. 12. do  25. 1. 

ČERVEŇ                  - od 26. 1.   do  22. 2. 

PEDÁL                     - od 23. nebo 24. 2. do 22. 3. (podle přestupného roku) 

CLINAMEN              - od 23. 3.   do 19. 4.   

VOJVODA                - od 20. 4.   do 17. 5. 

HOVNAJS                 - od 18. 5.   do 14. 6. 

PANDĚRO                - od 15. 6.   do 13. 7.  

DRBNA                     - od 14. 7.   do 10. 8. 



FALUS                      - od 11. 8.   do 7. 9.  

 

 

In: Anály patafyziky, Světová literatura 1969, 5 – 6, s. 194 – 2015. 

 

 

 

 

 

André Breton - Tajemství surrealistického magického umění 

 

Písemná surrealistická skladba 

neboli na jeden 

a poslední ráz 

 

 

 Když jste se usadili na místě co možná nejpříhodnějším pro koncentraci svého ducha 

nebo sebe sama, dejte si přinést věci na psaní. Hleďte se dostat, jak jen dokážete, do co 

nejpasivnějšího nebo nejreceptivnějšího stavu. Nechte stranou jakoukoli představu o své 

genialitě, o svých talentech i o talentech všech ostatních. Pište rychle bez předem zvoleného 

tématu, natolik rychle, abyste nic nepodržovali v paměti a abyste nebyli v pokušení číst po 

sobě, co píšete. První věta přijde zcela sama, natolik je pravda, že v každé vteřině existuje 

nějaká věta cizí našemu vědomému myšlení, která si jen žádá, aby se jí dostalo vnějšího 

vyjádření. Je dost nesnadné vyslovit se k případu věty následující; ta se bezpochyby podílí 

zároveň na naší vědomé aktivitě i na oné aktivitě druhé, připustíme – li, že sám akt napsání 

první věty s sebou nese určité minimum percepce. Na tom vám musí ostatně málo záležet; 

právě v tom spočívá z největší části zajímavost surrealistické hry. Interpunkce je v každém 

případě v protikladu k absolutní plynulosti onoho proudu, na který se soustřeďujeme, i když 

se zdá být nicméně právě tak nutná jako rozmístění uzlových bodů na chvějící se struně. 

Pokračujte tak dlouho, jak se vám bude chtít. Spoléhejte na nevyčerpatelnost onoho tichého 

hlasu. Jestliže je tu riziko, že zmlkne, jakmile jste se jen dopustili nějaké chyby – chyby, která 

spočívá, dá se říci, v nepozornosti -, bez váhání nějakou příliš jasnou řádku přerušte. Za 

slovem, jehož původ vám připadá podezřelý, napište jakékoli písmeno, například písmeno l, 

vždycky písmeno l, a nechte znovu uplatnit náhodnost tak, že toto písmeno zvolíte za iniciálu 



slova následujícího. 

 

 

Jak se už ve společnosti nenudit 

 Je to velice nesnadné. Nebuďte tam pro nikoho a občas, když nikdo toto vaše 

rozhodnutí neporušil, přerušte se přímo uprostřed surrealistické aktivity, zkřižte ruce a 

řekněte: „Je to jedno, dá se zajisté dělat nebo nedělat něco lepšího. Zajímavost života se nedá 

obhájit. Ty má prosoto, i to, co se děje ve mně, je mi pořád ještě na obtíž!“, nebo jakoukoli 

jinou pobuřující banalitu. 

 

Jak pronášet řeči 

 

 Dát se před volbami zapsat za kandidáta v libovolné zemi, která bude pokládat za 

vhodné pořádat tento druh konzultací. Každý má v sobě materiál na řečníka: pestrobarevné 

divošské sukénky, skleněné cetky slov. Dík surrealismu usvědčí zoufalství z jeho chudoby. 

Jednoho večera někde na pódiu sám o sobě rozseká na kusy věčná nebesa, tuto Medvědí kůži. 

Naslibuje tolik, že splnit z toho sebeméně by vedlo k ustrnutí. Dá požadavkům celého 

jednoho národa parciální a groteskní ráz. Způsobí, že nejnesmiřitelnější protivníci budou 

spojeni ztajenou touhou, která rozmetá vlasti. A toho dosáhneme už jen tím, že se nechá 

unášet nesmírným proudem řeči, která se rozpouští v soucit a hřímá nenávistí. Neschopen 

slabosti, bude hrát na konto všech slabostí. Bude opravdu zvolen a nejsladší ženy ho budou 

vášnivě milovat. 

 

Jak psát nepravé romány 

 

 Ať jste kdokoli: pokud se vám jen zachce, spálíte několik vavřínových listů, a aniž 

byste ráčil udržovat tento chudičký ohýnek, začnete psát román. Surrealismus vám to dovolí; 

stačí jen, abyste ručičku vyznačující „Stále krásné počasí“ nastavil na „Jednání“, a trik je 

hotov. Máte před sebou postavy, jejichž počínání je dostatečně různorodé: jejich jména ve 

vašem rukopisu jsou jen otázkou velkých začátečních písmen a budou se ve vztahu k 

slovesům v činném rodě chovat stejně nenuceně jako neosobní zájmeno ono ve vztahu k 

slovům: prší, naskýtá se, je třeba apod. Budou je, aby se tak řeklo, řídit, a tam, kde 

pozorování, reflexe a schopnosti zobecňování vám nemohli být k ničemu, buďte si jist, že 

tohle samo zajistí, aby vám bylo přisuzováno tisícero záměrů, které jste neměl. Když budou 



takto vybaveny nevelkým počtem fyzických a morálních rysů, tyto bytosti, které toho od vás 

mají popravdě tak málo, se už neodchýlí od určité linie chování, o niž se nepotřebujete nijak 

starat. Vznikne z toho zápletka zdánlivě více či méně důmyslná, která bod za bodem zdůvodní 

ono dojemné nebo uklidňující rozuzlení, o něž vy nijak nedbáte. Váš nepravý román dokonale 

napodobí román opravdový; budete bohatý a lidé se shodnou na tom, že „ve vás něco je“, že, 

jak říkají Francouzi, „máte něco v břiše“, protože tam také to „něco“ opravdu vězí. 

 Obdobným způsobem a pod podmínkou, že nebudete vědět, o čem referujete, se 

budete moci samozřejmě s úspěchem věnovat i nepravé kritice. 

 

Jak upoutat na ulici pozornost kolemjdoucí ženy 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................... 

 

Proti smrti 

 

 Surrealismus vás uvede ve smrt, která představuje jakousi tajnou společnost. Navlékne 

vám rukavici, v níž pohřbí ono hluboké P, kterým začíná slovo Paměť. Neopomeňte dát do 

závěti příhodná ustanovení: já za svoji osobu požaduji, abych byl na hřbitov odvezen 

stěhovacím vozem. Nechť moji přátelé zničí vydání Rozpravy o chatrnosti Reality do 

posledního exempláře. 

 

 

 

In: André Breton: Manifesty surrealismu.  Herrmann a synové, Praha 2005, s. 44 – 47. 

 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Popište vlastními slovy surrealistický způsob tvorby. 

2. Napište podle návodu vlastní text. 



Expresionismus 

 

Carl E. Schorske  -  Vídeň na přelomu století (ukázka textu) 

 

 Když se expresionista Oskar Kokoschka ohlížel zpět za svým životem rebelantského 

umělce, vzpomněl si na jednu příhodu z dětství. Kokoschka pocházel z řemeslnického 

prostředí a vyrostl na předměstí Vídně, jež bylo k městu připojeno teprve nedávno a postupně 

se měnilo z tradiční zemědělské vesnice v neurčitou městskou periferii. Blízko jeho 

skromného domova se nacházel veřejný park, kde si jako malý chlapec hrával. Park na 

Galitzinbergu byl kdysi součástí šlechtického sídla. Teď už to však nebyl soukromý pozemek, 

kde se procházeli kavalíři se svými dámami či fialoví monsignoři, ale místo, kam si mezi 

mramorové sochy chodili hrát vídeňští chlapci. Park hlídal starý vysloužilec z rakousko – 

pruské války, který malému Oskarovi připomínal kamenného Herkula stojícího u fontány. 

Herkules patřil k mramorovému sousoší alegorických postav géniů a démonů, které byly 

v představivosti Vídeňanů, přeplněné „tragikomickými figurkami, jež se snažily vyšplhat do 

vyšší společnosti tak usilovně, až se dostaly do říše duchů, „stejně reálné jako majitelé 

paláců.“ 

 Do této zahrady však nechodili jen uličníci jako Kokoschka, ale i lepší lidé. Oskar se 

skamarádil se dvěma děvčátky, která si sem chodila hrát v doprovodu své matky. Matku 

s jejími vybranými způsoby neměl rád: četla francouzské romány, trvala na dobrém chování a 

po vzoru Angličanů podávala čaj přesně o páté. Oskar jí pohrdal ještě více, když se dozvěděl, 

že její otec byl jen spořádaným příslušníkem vídeňské buržoazie, jenž pil kávu, ale ona si 

vzala člověka se šlechtickými tituly a teď pila čaj.  

 I když se malému Kokoschkovi tato paní nezamlouvala, velmi rád pobýval ve 

společnosti jejích dcer. Jednu z nich obdivoval pro její chytrost a roztomilost. Druhá, která se 

v rozevlátých šatech houpávala na houpačce, byla příčinou jeho sexuálního probuzení. Zde 

v rokokové zahradě si chlapec z nižší třídy uvědomil „strohá a holá fakta“, jež mu odhalila 

dívka z vyšších kruhů. Pozlátkem vytříbeného chování se prodral primitivní sexuální instinkt. 

Dospívání pro Kokoschku nebylo – na rozdíl od jeho předchůdců – zasvěcením do kultury, 

ale potvrzením naší živočišnosti, mučivým i radostným zároveň. 

 Ve škole se mladý Oskar dozvěděl o dvou velkých objevech, které předznamenaly 

moderní dobu, o knihtisku a střelném prachu. Jelikož první z nich vedl k ďábelskému 

vynálezu učebnic, věnoval se, jak uvádí, zkoumání druhého. Vybaven podomácku vyrobeným 



střelným prachem se Oskar jednoho dne vydal do palácové zahrady, kde si jeho přítelkyně 

hrály. Pod stromem, na němž byla zavěšena houpačka, se rozkládalo velké mraveniště. Pod 

něj umístil Oskar výbušninu. Když bylo vše připraveno, o páté, v nenáviděnou hodinu čaje, 

Oskar „vrhl pochodeň do světa.“ 

 Výbuch byl velmi silný a zdaleka předčil kazisvětovo očekávání. Hořící město 

mravenců vyletělo do vzduchu s rachotem hromu. „Jak odporně krásné!“ Pečlivě udržovaný 

trávník byl zasypán svíjejícími se spálenými a roztrhanými tělíčky mravenců. A nevinná 

pokušitelka byla nalezena pod houpačkou v bezvědomí. 

 Mocnosti civilizace zahájily protiútok. Matka si zavolala hlídače parku a Oskar byl 

„vyhnán z ráje“. 

 Na rozdíl od Adama se mladý Oskar – moderní, z nižších vrstev a paličatý – odmítl se 

svým vyhnanstvím smířit. Třebaže starý hlídač střežil bránu „jako archanděl Gabriel“, našel si 

mladý výtržník cestu zpět. Za zahradou se rozkládala městská skládka se svahem, po němž 

mohl Oskar vyšplhat, aby se do zahrady dostal zezadu. Vyškrábal se na svah, ale čekala ho 

katastrofa. Ztratil půdu pod nohama. 

 To, co následovalo, by se mohlo zrodit jen v představivosti expresionisty. Oskar spadl 

dolů na skládku a přistál na nafouklé mršině rozkládajícího se prasete. Z těla zdechliny se 

zvedlo mračno rozzuřeného hmyzu a začalo bezmocného chlapce bodat. Oskar se vrátil domů 

a ulehl do postele s vážnou infekcí. 

 Když se druhý Adam zmítal na loži v horečkách, pronásledovaly ho přízračné sny, 

pableskující mučivou barvitostí expresionistického malířského vidění: u kořene jazyka mu 

seděla moucha, která se neustále točila dokolečka a přitom kladla larvy. Tapety na zdi hořely 

rotujícími zelenými a rudými slunci. Nebožák cítil, jak se jeho mozek roztéká v odpornou 

šedou hmotu. V „Rudém pohledu“ zachytil Arnold Schönberg stav psychofyzické úzkosti 

právě onoho druhu, jejž popsal Kokoschka. 

 

(Oskar Kokoschka 1886 – 1980, rakouský malíř, spisovatel, dramatik, předkové z otcovy 

strany z Prahy) 

 

In: Carl E. Schorske  -  Vídeň na přelomu století, Brno 2000, str. 307 – 309. 

 

 

 

 



Georg Heym 

v překladu Ludvíka Kundery 

 

Spáči       Věnováno Jakobu van Hoddisovi 

 

Stín temnotemně padá na klín vod, 

hluboko hoří rudé znamení 

na těle noci, tam, kde není dno, 

jen hloubka, čerň. Na křídlech v zeleni, 

 

nad vodami a v dolu pochmurném  

teď vzlétá Spánek, zobák tmavý nach; 

lilie, pozdrav noci, vadne v něm, 

a je to Stařec: žluť a smrt a strach. 

 

Protřásá svoje péra jako páv. 

Jak fialový vánek putujících snů 

perutě obepíná rosný háv. 

Do snových mračen vlétá, do dýmu. 

 

Veliké stromy, dlouhé stíny z nich 

putující nocí, chtějí doletět 

do bílých srdcí spáčů střežených 

studeným měsícem, jenž kape jed 

 

až do krve jak lékař zkušený. 

Leží tu vedle sebe tupě, cize, zle, 

vztek mají na všechny ty temné sny, 

od jedů čelo mají pobledlé. 

 

Strom stínů srdce obemyká jim 

a stoupá zapouštěje kořeny 

a spáče vysává. Ti skučí pod tím vším. 

U věže noci, u bran mlčení. 



 

Ticho je slepé. Do větví se zdvih 

Spánek. A jeho chladná peruť tkne 

se noci těžce lpící na spáčích. 

Ó houfce ojíněné, trýzněné! 

 

A zpívá. Choře fialový zvuk 

naráží na prostor. Jde smrt. A přičísne 

leckomu vlasy. Popel, kříž a tuk … 

Tak zvadle maluješ svůj plod, zlý sne. 

 

 

 

Démoni měst 

 

Toulavě půlnočními městy jdou, 

jež pod nimi se přikrčeně tmí. 

Lodnické vousy mají pod bradou: 

Oblaka začernalá sazemi. 

 

Jak stíny obrovitých komárů 

zhášejí světla v nočním moři měst. 

Jak mlha lezou po trotoáru, 

na domy šlapou jako na pelest.   

 

Pak s nohou na nějakém náměstí 

a s druhou na rozhledně klečící 

se tyčí tam, kde čenročerně dští, 

a pískají si v mračné vichřici. 

 

Ritornel kolem nohou krouží jim, 

pochmurná hudba městských pomoří. 

Se žalem, chvíli ztlumeným 

a chvíli břeskným, v tmu se ponoří. 



 

Jdou podél řeky, černé, široké. 

Jak plaz, na zádech od lamp skvrnitý, 

proud rmutně plyne do tmy bezoké, 

valí se pod nebeské úkryty. 

 

Opřeni o most jako o skálu, 

strkají ruce v nesčíslný dav. 

Tak fauni na okraji močáu 

do bahna vrtají se bez obav. 

 

Jeden z nich vstává. Černou masku dává 

bílému měsíci. Jak hustý pod 

se řine noc, jak olovnatá láva. 

A domy zamačkává do temnot. 

 

 

Praskají plece měst. A střelhbitě 

pod puklou střechou žár se rozbouří. 

Démoni usedají na štítě 

a vřeští k obloze jak kocouři. 

 

V jizbě, kde visí samé temné šláře, 

rodička v strašných křečích řve a řve. 

Svým silným trupem trčí na polštáře. 

A kolem postávají ďáblové. 

 

Lůžka se drží jako naděje. 

Místnost se jejím křikem potácí. 

Plod jde už. Klín se rudě rozzeje, 

roztržen plodem temně krvácí. 

 

Ďáblové náhle krky žiraf mají. 

Bezhlavé dítě matka nadzvedá. 



A žabí prsty děsu rozvírají 

se za ní, když se kácí na záda.  

 

Démoni derou nebe rohem svým 

a rostou přitom do obrovita. 

Klín měst hřmí zemětřesením, 

vše plane démonům zpod kopyta. 

 

 

 

1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pražská německá literatura 

 

Franz Kafka 

 

James Hawes:  Šestý mýtus: Kafkův otec byl strašlivý anebo Vánoce nikdy neskončí 

 

… Období svátků se tak stává jedinou dobou v roce, kdy je nám dopřáno pocítit tak silné 

emoce, jako jsou povinnost, vina a naplnění, které prostupovaly rodinný život (což víceméně 

znamená život samotný) lidí v Kafkově době a prostupují jej nadále většině lidí, kteří dnes žijí 

na zemi. Pouze o Vánocích – abychom si vypůjčili jednu z Kafkových vlastních představ – se 

snažíme ony mizející skutečné a staromódní rodinné city popadnout za šos. 

Není divu, že svátky dobré vůle jsou tak oblíbenou kulisou našich knih a filmů, a není divu, 

že je pro nás tak obtížné vstoupit do duševních světů našich geopolitických oponentů. 

Takovéto společenské zákony, sice nepsané, avšak neméně platné, tedy usměrňovaly rodinný 

život v Kafkově době – den za dnem, po celý rok neustále. 

Neexistovala jiná možnost úniku než sňatek. Nikdo se neodstěhoval, aby bydlel sám, jedině 

že by prostě opustil domovské město – ať už kvůli ambicím, nebo z hanby. Proč by se také 

někdo stěhoval proto, aby bydlel sám? Tato otázka se nám dnes může zdát směšná, stejně 

směšná by ale asi byla v Kafkových časech (ovšem z opačných důvodů). 

Když se například Kafka setkal s Felicií Bauerovou „u Maxů“, tak to vlastně znamenalo u 

Maxových rodičů, kde Max Brod (pochopitelně) bydlel, dokud se neoženil. Celé to 

panoptikum kaváren a nočních barů (a samozřejmě i chambres séparées) existovalo proto, že 

lidé potřebovali (a byli za to ochotni zaplatit) nějaké místečko, kam by mohli na chvíli 

uniknout před rodinou.  

Pravidla v těchto světech věčných Vánoc určovali otcové. Opět nebylo zapotřebí psaných 

zákonů, stačily neochvějné zvyklosti. A to nás přivádí k jednomu z největších vyvrhelů 

literárních životopisů – ke Kafkovu otci.  

 

Jen málo lidí, kteří nebyli usvědčeni ze žádného zločinu, bylo vystaveno tak důkladnému 

pranýřování jako Hermann Kafka. V obvyklých rekapitulacích Kafkova života vypadá jako 

bezcitný kruťas, který se ke svému jedinému synovi chová bezmála tak, jako by byl obtížný 

hmyz, a terorizuje jej natolik účinně, že mu nenávratně pošramotí sebevědomí. Má to tragické 

následky – náš hrdina nebude nikdy schopen dospět. 



Pokračujme však dále. Na čem jsou tyto odsudky založeny? Na (údajném) autobiografickém 

svědectví samotného Kafky. 

Hermann Kafka byl skutečný člověk, nebyl postavou z příběhu. Měli bychom si tedy 

uvědomit, že korunním – a jediným  - svědkem obžaloby je sám Kafka, mistrný manipulátor 

s jazykem a obrazem. Dříve než jen tak přijmeme ničím nepodložené obvinění jako pravdivé, 

měli bychom jej raději podrobit zkoumání, které bude důkladnější než ta dosavadní. 

Pro začátek bychom měli vědět, že v Kafkově době bylo pro literáty v podstatě samozřejmé 

líčit, jak smělí synové múz bojují se svými necitelnými a tyranskými měšťáckými otci, kteří 

nemají ani za mák pochopení. 

Když úzkoprsé konvence (a šosácké jistoty) viktoriánské éry vyklidily místo vzrušujícím 

výzvám nedozírného moderního světa, prakticky všichni umělci Kafkovy doby – dnes jsou 

známi jako generace expresionistů – se zabývali tématem synů a otců. Spousta z nich se 

inspirovala tvrzením Nietzscheho, že to, co lidé nazývají morálkou, je prostě jen zvykem, 

z něhož se stalo písmo svaté. Otcové byli ztělesněním této falešné, zvyklostní morálky. 

Nevládli s pomocí nějakého psaného, oficiálního či logického zákona, proti kterému by bylo 

možné se odvolat. Jejich vláda spočívala pouze na vnitřní přirozené moci vyplývající z toho, 

čím jsou: otci. Synové se mohli jedině protivit otcovské vůli silou své vlastní vůle – v čistém 

boji o moc. 

Jistý německy hovořící umělec z generace expresionistů popisuje okamžik, kdy svému 

prohabsbursky naladěnému otci prozradil, že jej lákají múzy. Je to pět let poté, co Kafka 

napsal svůj slavný Dopis otci. Stejně jako Kafka se ohlíží do doby svého mládí, do minulého 

století, a pomstychtivě zvěčňuje svého otce jako tyranského surovce z císařské éry, duševního 

trpaslíka, který nechápe tužby svého syna po životě svobodného umělce ani touhu uniknout 

spirituální smrti, kterou by mu přivodila zamýšlená kariéra ve službách státu: 

 

Dokud byl záměr mého otce, abych se stal státním úředníkem, pouze v rozporu s mou 

vlastní teoretickou nechutí k tomuto povolání, byl tento konflikt snesitelný. Tehdy jsem 

si ještě mohl nechávat své soukromé názory do určité míry pro sebe a nemusel jsem mu 

neustále odporovat. Mé vlastní pevné vnitřní odhodlání, že se nikdy nestanu státním 

úředníkem, mi postačovalo. A toto rozhodnutí bylo skálopevné. Problém nastal, jakmile 

jsem měl vlastní záměr, který byl v rozporu s otcovým. (…) Když jsem jednou opět 

odmítl jeho oblíbený plán a otec se mě poprvé zeptal, čím vlastně chci být, nepřipraven 

jsem vyhrkl, jaké rozhodnutí jsem učinil. Otec chvíli zkoprněle mlčel: 

„Malířem? Umělcem?“ 



Pochyboval o mém zdravém rozumu, nebo si možná myslel, že se přeslechl či mi špatně 

rozuměl. Když si však uvědomil, jak se věci mají, a zvláště když pochopil vážnost mého 

záměru, postavil se proti tomu s veškerou svou rozhodností. Bylo to snadné rozhodnutí, 

protože pro něj bylo zkrátka nemyslitelné brát nějaké ohledy na mé skutečné 

schopnosti. 

„Umělcem? Ne, nikdy, jen přes mou mrtvolu!“ 

 

Pojďme dále … Byl to Adolf Hitler. 

Hitler, tento pravzor intelektuální prostřednosti a nevelké politické obratnosti, si uvědomoval, 

že pokud sám sebe vylíčí jako mladého „umělecky založeného“ muže ve sporu se 

staromódním, rakousko-uherským, měšťáckým otcem, vytvoří tím zdání, že je „moderní“ a 

„radikální“. Jinými slovy, dokonce i někdo natolik pologramotný jako Hitler si jasně 

uvědomoval, že téma konfliktu otce se synem je důležitým prvkem náležejícím k duchu doby. 

Věděl také, že když se veřejnosti představí jako syn, který je vino svého staromódního a 

konformního otce frustrovaný z výběru školy, kariéry a podobně, dodá tím svému životnímu 

příběhu zcela falešný dramatický spád (jeho život byl až do roku 1914 jeden nezdar za 

druhým, ačkoliv teď, když je z něj německý rádoby Mussolini, si Hitler dává záležet na tom, 

aby je prezentoval jako řadu tajných zasloužilých vítězství). 

Takže když takhle psal Hitler o svém otci … 

 

 

Herman Hrozný? 

 

Dopis otci je dopodrobna citován v každé knize o Kafkovi, obvykle tak, jako by to byla 

objektivní autobiografická výpověď založená na faktech. Kafka v něm svaluje vinu za své 

životní neúspěchy pouze na svou neschopnost vypořádat se s tlakem otcových očekávání a 

s jeho tyranskou povahou. 

Dokonce i v pasážích s holými fakty, která Kafka musel uznat – například (na tu dobu 

nezvyklá) svoboda v tom, že mohl studovat vysokou školu podle vlastního výběru (na 

náklady svého otce) - , tvrdí, že to nebyl zas takový dar svobody, jak by se mohlo zdát, 

protože a) Hermann se řídil pouze hodnotovými kritérii židovské střední vrstvy, b) Hermann 

jej tehdy natolik utiskoval, že Kafka nebyl s to vnímat, co dělá. 

Je to spisek plný (jak Kafka přiznal Mileně) „právnických kliček“, sugestivních otázek a 

imaginárních výměn názorů, v nichž Kafka jednoduše vkládá slova svému otci do úst, aby je 



pak mohl vyvrátit. V podstatě žádá, aby na sebe otec vzal základní vinu za vše, co se v životě 

našeho hrdiny nepovedlo, aby se oběma „snadněji žilo a umíralo“. 

Je to neobyčejně moderní dopis, který by klidně mohl pocházet přímo z naší doby, kde složí 

zvyklost obviňování a posedlost „zneužíváním“ v dětství jako omluva pro to, že nedokážeme 

převzít odpovědnost za své životy. Avšak na rozdíl od většiny takových případů se u Kafky 

dostáváme k informaci, kterou se nikdy neměl dozvědět někdo jiný. 

Jinými slovy, můžeme Kafkovy vzpomínky objektivně prověřit. 

 

Hermann Kafka neměl ani tušení o nočním životě svého syna 

 

Jednou z nejčastěji citovaných částí Dopisu otci je pasáž velmi připomínající scénu, kterou 

Kafka popsal šest let předtím v Ortelu. Zde jsou Kafkovy vzpomínky na otcův zemitý 

posměch adresovaný jeho třetí snoubence, nemajetné Julii Wohryzkové: 

 

Pravděpodobně si oblékla nějakou zvláště vybranou blůzu, jak už to pražské Židovky 

umějí, a ty se samozřejmě hned rozhodneš, že se s ní oženíš. A to co nejrychleji, za týden, 

zítra, dnes. Nechápu tě. Jsi přece dospělý člověk, žiješ ve městě a nevíš si jiné rady, než 

se hned ženit s první holkou, která ti padne do oka. Copak nejsou jiné možnosti? Jestli 

se toho bojíš, zajdu tam s tebou sám. 

 

Určitě to zní hodně hrubě a necitlivě: světsky založený otec si utahuje ze svého slabého a 

citlivého syna, že je po sexuální stránce natolik zoufalý, aby se oženil s kteroukoli ženou, a 

navrhuje mu, ať místo toho zajde do nevěstince, dokonce mu jízlivě nabízí, že tam půjde 

s ním a bude ho držet za ručičku! 

Jsou to drsná slova a zdá se celkem pochopitelné, že Kafku otcův přímočarý proslov šokoval 

a ranil, i když se později sám k Julii asi nechoval o moc slušněji (tajně ji podváděl, a jakmile 

měl za to, že získal Milenu, hbitě jí dal kopačky). Je tu však jeden problém.  

Kafka a nevěstince? Vzpomínáte si? Kafka byl jejich stálým návštěvníkem – vlastně se zdá, 

že občas jej to do nich táhlo až nekontrolovatelně. Pokud tedy Kafka zaujímá tak ctnostně 

znechucený postoj ke sprostým narážkám svého četařského otce na prostitutky, měli bychom 

se nad tím důkladně zamyslet. 

Pečlivě zvažme fakta. Můžeme Kafkovo líčení otcových slov považovat za objektivní? A co 

z toho vyplývá, pokud jde o naše řízení proti Hermannu Kafkovi? 



Pokud Hermann Kafka ve skutečnosti neřekl to, co jeho syn tvrdí, že řekl, znamená to, že 

Kafkův proslulý dopis je v podstatě výmysl – žaloba se zamítá. 

Pokud však Hermann Kafka to všechno opravdu řekl, nutně to znamená, že před ním Kafka 

svůj noční život po všechna ta léta, kdy s ním žil, pečlivě tajil – stejně pečlivě jako svou 

skrytou sbírku pornografických obrázků a tajný bankovní účet. 

Což znamená, že Hermanna Kafku můžeme sotva vinit z toho, že neměl hluboké pochopení 

pro synovy citové potřeby. 

… 

Takže místo toho, abychom na Kafku nahlíželi jako na nějakého uměleckého supermana 

pohybujícího se ve sférách mimo běžné kategorie pravdy a lži, zkrátka řekněme, že byl 

člověkem s ohromnou představivostí a velmi účinnými mechanismy psychologické obrany a 

že uměl úžasně popisovat. A v jeho silách jistě bylo i psát dopisy pomyslné osobě, jejíž 

existenci potřeboval. 

 

In: James Hawes: Proč byste měli číst Kafku, než promarníte svůj život, Host, 2011, str. 171 – 

182. 

 

 

 

 

Franz Kafka - Deníkový záznam z 5. 11. 1911 

 

„Chci psát a cítím ustavičné chvění na čele. Sedím ve svém pokoji, kde má svůj hlavní stan 

hluk celého bytu.  

Slyším, jak všechny dveře bouchají, hluk, který dělají, mě ušetří jen kroků těch, co mezi nimi 

běhají, slyším i to, jak v kuchyni zaklapují dvířka sporáku.  

Otec vráží do dveří mého pokoje a probíhá jimi v županu, který vleče za sebou, z kamen ve 

vedlejším pokoji vyhrabávají popel. 

Valli se ptá, volajíc do neurčita předsíní, jako by volala pařížskou ulicí, jestli je už vyčištěný 

otcův klobouk, zasyčení, které mi chce být přátelské, spouští křik odpovídajícího hlasu. 

Někdo bere za kliku a dveře chrčí jako zanícený krk, pak se otvírají dál, krátce přitom zpívají 

ženským hlasem, a zavírají se s temným mužným přibouchnutím, které zní nejbezohledněji. 

Otec odešel, teď začíná jemnější, rozptýlenější, beznadějnější hluk, v němž vynikají hlasy 

dvou kanárů. Už dřív jsem na to myslel, ale teď při kanárech mě to napadá znovu, jestli bych 



neměl dveře otevřít na malou škvíru, jako had se proplazit do vedlejšího pokoje, a tak na zemi 

sestry a jejich slečnu poprosit o ticho.“ 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Porovnejte tento deníkový záznam s textem Jamese Hawese. 

2. Co oba texty vypovídají o poměrech v Kafkově rodině? 

3. Jak jsou tyto rodinné konstelace u Kafků zachyceny v další metaliteratuře? 

4. Jak je umělecky zachycuje sám Kafka? 

 

 

 

 

Franz Kafka  

Pasažér, 1912, český překlad Vladimír Kafka 

 

 Stojím na plošině v tramvaji a nemám vůbec žádnou jistotu o svém postavení v tomto 

světě, v tomto městě, ve své rodině. Ani přibližně bych nedovedl říci, jaké nároky 

v kterémkoli ohledu bych si právem mohl činit. Vůbec nemohu obhájit to, že stojím na této 

plošině, přidržuji se tohoto držadla, nechávám se vézt tímto vozem, že se lidé tomu vozu 

vyhýbají nebo si klidně jdou či odpočívají u výkladů. – Nikdo to ovšem po mně nežádá, ale o 

to nejde.  

 Vůz se blíží k zastávce, jakási dívka přistupuje ke schůdkům, chystajíc se vystoupit. 

Jeví se mi tak určitá, jako bych ji byl ohmatal. Je oblečena v černém, záhyby sukně se téměř 

nepohybují, blůza přiléhá a má límec z bílé krajky s drobnými dírkami, levá ruka je naplocho 

opřena o stěnu, deštník v pravé ruce stojí na druhém schůdku odshora. Obličej je sněný, nos, 

po stranách lehce promáčklý, je na špičce široký a zaoblený. Má spoustu hnědých vlasů a na 

pravém spánku poletují chloupky. Malé ucho jí těsně přiléhá, ale protože stojím blízko, vidím 

celou zadní stranu pravého boltce a stín na jeho kořeni.  

 Tázal jsem se tehdy sám sebe: Jak to, že sama nad sebou nežasne, že má zavřená ústa a 

nic takového neříká? 

 

 



Nathalie Sarrautová – Od Dostojevského ke Kafkovi 

(v překladu Stanislava Jirsy) 

 

 

 Ustavičně kolem sebe slyšíme, že román se dělí v současné době na dva přesně odlišné 

druhy: na román psychologický a na román situační. Na jedné straně romány Dostojevského, 

na druhé straně Kafkovy. Podle tvrzení Rogera Greniera dodatkem k známému paradoxu 

Oscara Wilda lze do těchto dvou skupin třídit i běžné denní zprávy v novinách. Avšak zdá se, 

že romány typu Dostojevského objevují se jak v literatuře, tak v životě stále vzácněji. „Duch 

naší doby“, konstatuje Grenier, „vane ve prospěch Kafky … Dokonce ani v SSSR již 

neuvidíme před porotou postavy z románů Dostojevského. Dnes“, říká, „stojí před námi 

,homo absurdus‘, neživotný obyvatel století, jehož prorokem je Kafka.“ 

 Krize toho, čemu s přídechem ironie říkáme „psychologično“, zavěšujíce je opatrně do 

uvozovek jako do pinzet, tato krize zrozená z údělu moderního člověka, drceného strojovou 

civilizací, zredukovaného podle slov C. E. Magnyové trojí determinismem hladu, sexuality a 

společenské třídy – Freudem, Marxem a Pavlovem -, znamenala podle všeho přece jen období 

bezpečí a naděje jak pro spisovatele, tak pro čtenáře.  

 Již dávno je tentam čas, kdy se Proust odvažoval věřit, že „posouvání vjemu tak 

daleko, až kam mu to dovolí jeho schopnost průniku,“ bude se moci „pokusit sestoupit až na 

nejhlubší dno, kde spočívá pravda, skutečný svět, náš autentický vjem.“ Nyní však každý 

dobře ví, poučen opětovným zklamáním, že žádné „nejhlubší dno“ neexistuje. Zjistilo se, že 

náš „autentický vjem“ má dno několikeré; a tato dna se na sebe vrstvila donekonečna. 

 Již dno, jež odhalila Proustova analýza, bylo pouhý povrch. Povrch předpokládající 

zase další dno, jež se podařilo objevit vnitřnímu monologu, který vzbuzoval tolik 

oprávněných nadějí.  A obrovský skok, jehož se odvážila psychoanalýza, ponechávajíc 

stranou jednotlivé etapy a překračujíc rázem několik vrstev, ukázal neúčinnost klasické 

introspekce a uvedl v pochybnost absolutní hodnotu každého způsobu bádání.  

 Homo absurdus se stal holubicí Noemovy archy, poslem vysvobození.  

 Konečně bylo možno upustit bez výčitek od neplodných pokusů, od vyčerpávajícího 

bezvýchodného přešlapování a rozčilujícího hledání nejjemnějších nuancí; moderní člověk, 

tělo bez ducha zmítané nepřátelskými silami, se stal s konečnou platností pouze tím, čím se 

jevil navenek. Bezvýrazná strnulost, nehybnost patrná na první pohled na jeho tváři, když se 

hroužil sám do sebe, nezakrývala žádný vnitřní pohyb. Onen „vzruch mlčení podobný“, jejž 

se snažili vyčíst v jeho duši milovníci psychologizování, byl koneckonců pouhým mlčením.  



 Jeho vědomí se skládalo pouze z lehkého útku „konvenčních názorů posbíraných 

náhodně u skupiny, k níž patřil“, a i toto klišé zakrývala „hlubokou nicotu“, téměř naprosto 

„nepřítomnost vlastního já“. „Sebeuvědomění, nevyslovitelná intimita s vlastní osobností“, 

bylo pouhou vějičkou. „Psychologično“, zdroj tolikerého zklamání a trýzně, neexistovalo. 

 Toto uklidňující konstatování přinášelo s sebou slastný pocit nové síly a optimismu, 

který vždy přichází vzápětí po likvidaci, poté, když jsme se vzdali. 

 Bylo možno přeskupit síly, nechat stranou bývalá hoře a začít stavět „na nových 

základech“. Zdálo se, že na všechny strany se otvírají schůdnější a úsměvnější cesty. Film, 

ono mnohoslibné umění, dovolil románu, který po tolikém neplodném snažení našel opět 

jinošskou, dojímavou skromnost, aby těžil z jeho zbrusu nové techniky. Zdravá prostota 

mladého amerického románu, jeho poněkud neotesaná životnost, blahodárně nakazí náš 

román zesláblý nadměrným užíváním analýzy a ohrožený senilním vysýcháním a dodá mu 

trochu životnosti a mízy. Literární námět snad bude s to najít zřetelné obrysy, dokonalý, 

uhlazený a tvrdý vzhled krásných děl klasických. „Básnivý“ a čistě popisný prvek, v němž 

romanopisec spatřoval často pouhou ozdobu, kterou připouštěl jen velmi opatrně, po bedlivém 

profiltrování, zbaví se pokořující úlohy pomocníka podléhajícího výlučně požadavkům 

psychologizování a všude se po troškách nenuceně usadí. Stejně tak najde styl k největšímu 

uspokojení oněch „labužníků“, kteří naháněli Proustovi tolik strachu a obav, svou čistou linii, 

eleganci a střídmost, tak těžko slučitelnou s křečovitostí, přešlapováním na místě a svíjejíc se 

subtilností či s močálovitou těžkopádností psychologizování.  

 A docela blízko nás ukázal Kafka, jehož poselství se tak šťastně snoubilo s poselstvím 

Američanů, jaké dosud neprobádané končiny se mohou otevřít před spisovatelem oproštěným 

konečně od žalostné krátkozrakosti, která ho nutila zkoumat každý předmět z velké blízkosti a 

jež mu bránila vidět dál než na špičku nosu. 

 Konečně mohli dojít klidu ti, kdož přes veškeré ujišťování a navzdory všem slibům 

měli určité zábrany a neustále napínali sluch, aby se ubezpečili, zda za silnou zdí mlčení 

nedoznívá ozvěna bývalého chaosu.  

 Tento výsek vesmíru, na který se nový román rozumně omezil a který si vykolíkoval, 

vytvořil na rozdíl od beztvaré, měkké a poddajné hmoty, rozpadající se při dotyku skalpelu 

analýzy, kompaktní a tvrdý, naprosto nerozložitelný celek. Právě tvrdost a neprůhlednost 

uchovávaly jeho vnitřní celistvost a hutnost a dodávaly mu průraznosti, umožňující dojít 

nikoli k povrchovým a vyprahlým oblastem čtenářova intelektu, nýbrž k oněm nekonečně 

plodným, „roztěkaným a bezbranným oblastem vnímavé duše“. Vyvolaly tam tajemný a 

blahodárný šok, jakýsi citový otřes, který umožnil zmocnit se naráz objektu v jeho celosti, 



jakoby v záblesku, se všemi odstíny, v celé případné složitosti i se všemi propastmi, pokud se 

náhodou vyskytnou. Nebylo tedy co ztratit, dalo se podle všeho jen získat! 

 Když vyšel Cizinec Alberta Camuse, dalo se oprávněně věřit, že splní všechny naděje: 

jako každé skutečně umělecké dílo objevil se v pravý čas; splňoval naše očekávání; 

vykrystalizoval odkládané tužby. Od té chvíle jsme již nemuseli nikomu nic závidět. I nám se 

narodil náš homo absurdus. A před hrdiny Dos Passosovými či Steinbeckovými měl dokonce 

tu výhodu, že byl líčen nikoliv z povzdáli a z vnějšku jako oni, nýbrž zevnitř, klasickou 

introspekcí, tak drahou milovníkům psychologizování: z těsné blízkosti, jako bychom tak 

říkajíc seděli v předních lóžích, jsme mohli konstatovat jeho vnitřní nicotu. „Tento Cizinec,“ 

jak napsal Maurice Blanchot, „má sám k sobě takový vztah, jako by ho viděl a jako by o něm 

mluvil někdo jiný … Stojí naprosto mimo. Je tím víc sám sebou, čím méně se zdá, že si myslí 

a cítí, že je spjat sám se sebou. Je pravým obrazem lidské reality zbavené všech 

psychologických konvencí, zachytitelné podle našeho soudu pouze popisem zvnějška, 

oproštěným od jakýchkoliv výkladů …“ A C. E. Magnyová: „Camus chce před nás postavit 

vnitřní nicotu svého hrdiny a jeho prostřednictvím i nicotu naši vlastní … Meursault je člověk 

vysvlečený z konfekčních šatů, do nichž odívá společnost normální prázdnotu bytí, jeho 

svědomí … City, psychologické reakce, jež se snaží vzbudit ve svém nitru (smutek při skonu 

matky, láska k Marii, lítost nad vraždou Araba), nepodaří se mu vyvolat: najde pouze 

představu, přesně touž, jakou může vzbudit jeho chování u druhých lidí.“ 

 A opravdu, podaří-li se mu náhodu najít v sobě ve scéně matčina pohřbu některý 

z citů, jež se podařilo nikoliv bez určitého bázlivého dojetí objevit klasické analýze, několik 

těkavých myšlenek, „stinných a bázlivých“, „proklouzávajících kradí jako ryby“, jež (mezi 

tolika jinými) tato analýza odhalila – jako třeba rozkoš, kterou v něm probouzí krásné jitro, 

jež zastihl v přírodě, lítost nad vycházkou zmařenou tímto pohřbem nebo rozpomenutí, co 

obyčejně dělává v této ranní hodině – proti tomu pak všechno, co má bližší či vzdálenější 

vztah k jeho matce, a nikoli pouze banální smutek (mohl, aniž by nás příliš překvapil, zkoušet 

pocit osvobození a zadostiučinění jako hrdinky Virginie Woolfové), ale jakýkoli cit nebo 

jakákoli myšlenka vůbec, jako by bylo potlačeno mávnutím kouzelné hůlky. V tomto tak 

důkladně uklizeném a vybíleném vědomí není ani špetka vzpomínky, která by se připínala 

k dojmům z dětství, ani sebejemnější stín konfekčních citů, jež se vtírají dokonce i těm, kdo si 

o sobě myslí, že jsou dokonale obrněni vůči konvenčnímu dojetí a literárním reminiscencím. 

 Málem se vtírá pomyšlení – tak hluboký se zdá být onen stav znecitlivění – na 

Janetovy pacienty trpící tím, čemu Janet říkal „pocit prázdnoty“, a kteří neustále opakují: 

„Zmizely všechny mé city … Mám prázdno v hlavě … Mám prázdno v srdci … nezáleží mi 



ani na lidech, ani na věcech, je mi všechno jedno … Mohu vykonat jakýkoli čin, nepociťuji 

však při tom ani radost, ani bolest … Nic mě neláká, nic se mi nehnusí … Jsem živá socha, a 

ať se mi stane cokoli, nic mě nevzruší, nic nevzbudí můj cit …“ 

 Přesto však nemá Camusův hrdina, kromě podobnosti jazyka, s Janetovými pacienty 

nic společného. Z jeho Meursaulta, který se jeví v některých věcech tak necitelný, tak 

neotesaný, jakoby poněkud přihlouplý, vyzařuje na jiném místě vybraný vkus a úžasná 

jemnost. I způsob jeho vyjadřování z něho činí mnohem spíše potomka Kněžny de Clèves a 

Adolfa než soupeře Steinbeckova řvoucího hrdiny. Je, jak by řekl abbé Brémond, „celý posetý 

zimními růžemi“. Tento Cizinec má rozmáchlou ostrost črty a bohatství palety velkého 

malíře: „Pokýval dlouhým kostnatým obličejem bez náznaku úsměvu … Připadal jsem si tak 

trochu ztracený mezi tím modrobílým nebem a tou jednotvárností barev, lepkavou černí 

zejícího asfaltu, vyrudlou černí obleků a lakovou černí vozu“ … Zaznamenává s básnickou 

něhou jemné hry světla a stínu a proměnlivé odstíny nebe. Vzpomíná si na „přetékající slunce, 

pod nímž se rozechvěla krajina“ a na „vůně noci a květů“. Slyší „nářek … vyvstávající 

pozvolna jako květ zrozený z ticha“. Volbu jeho přívlastků řídí neochabující vkus. Říká nám 

o „dřímajícím útesu“ a o „temném dechu“. 

 Je zde však ještě něco znepokojivějšího. Soudíme-li podle detailů, jež přitahují jeho 

pozornost – například epizoda o maniačce nebo především epizoda o starém Salamanovi, 

který nenávidí a týrá svého psa, a přitom ho miluje hlubokou a dojemnou něhou -, neodpírá si 

potěšení pohybovat se, byť s rozvahou a zdrženlivostí, na pokraji propasti. Přes 

„prostoduchost“, „nevědomost“, s níž odhaluje, jak říká Maurice Blanchot, že „člověk má jen 

jednu základní tóninu: nemyslím, nemám o čem přemýšlet“, ví toho mnohem víc, než si lze 

pomyslet. Poznámka jako „všechny zdravé bytosti si víceméně přály smrt těch, které 

milovaly“, utroušená mimochodem, jasně svědčí o tom, že bezpochyby častěji než kdokoli 

jiný předsouval hlídky daleko do zakázaných a nebezpečných pásem. 

 Z těchto pak očividných rozporů se pravděpodobně rodí pocit nevolnosti, jehož se 

čtenář nemůže zbavit při čtení celé knihy. Teprve na konci, kdy hrdina Alberta Camuse se již 

nedovede ovládnout a cítí, že „se (v něm) cosi zlomilo“, a že „se otvírá … hlubina (jeho) 

srdce“, zakoušíme pocity úlevy spolu s ním: „ … Jako bych měl jen prázdné ruce. Ale sebou 

si jistý jsem a vším …, jsem si jistý svým životem i tou smrtí, která už dlouho čekat nebude 

… Měl jsem pravdu a mám pravdu, pokaždé mám pravdu … Co je mi do smrti druhých, do 

lásky k nějaké matce …, do životů, které si lidi vytvářejí, do osudů, které si zvolí, mne si 

zvolil osud jediný stejně jako miliardy privilegovaných … Kdekdo je privilegovaný … I na 

ostatní dojde a jednoho dne budou odsouzeni.“ 



 Konečně! Konečně to máme. To, co jsme s obavami tušili, je najednou rázem 

potvrzeno. Onen mladý úředník, tak prostý a tak neopracovaný, který nám byl předkládán 

jako ukázka nového člověka, byl ve skutečnosti pravým opakem toho, co jsme čekali. Jeho 

postoj, připomínající chvílemi tvrdošíjný negativismus umíněného dítěte, se ukázal jako 

rozhodné a povznesené stanovisko, zoufalé a jasné odmítnutí, jako příklad a snad i jako 

poučení. Dobrovolná zběsilá houževnatost, vlastní opravdovým intelektuálům, s jakou pěstuje 

kult čistého počitku, jehož příliš vědomé sobectví, plod nějaké tragické zkušenosti, z níž si dík 

své výjimečné vnímavosti odnesl ostrý a nepomíjivý pocit nicoty (což nám nesdělil, že kdysi 

„za studia míval mnoho ctižádostivých plánů“, ale že „když musel školy nechat, brzy 

pochopil, že na tom skutečně velmi málo záleží“), přibližují Cizince Gidovu Imoralistovi.  

 A pak s přispěním analýzy, psychologického vysvětlení, jemuž se Albert Camus až do 

posledního okamžiku tak úzkostlivě vyhýbal, vysvětlí rozpory a nepravděpodobnosti v jeho 

knize, a dojetí, jemuž konečně bez výhrad propadáme, je oprávněné. 

 Situace, v níž se ocitl Albert Camus, připomíná do značné míry situaci krále Leara, 

když se ho ujme dcera, které nejméně přál. A právě tomuto „psychologizování“, jež se snažil 

důkladným pletím vyhubit a jež bujelo kolem dokola jako plevel, vděčí nakonec za svou 

spásu. 

 Avšak přes veškeré uklidnění, s nímž odkládáme autorovu knihu, nemůžeme se zbavit 

jistého zaujetí vůči němu: máme mu za zlé, že nás vodil dlouhými oklikami. Jeho postoj 

k hrdinovi nám příliš připomíná postoj matek, které umíněně oblékají své sílící a již dospělé 

dcery do krátkých sukýnek. V tomto nerovném boji zvítězila psychologie stejně jako příroda. 

 Je však možné, že Albert Camus se chtěl naopak vsadit a dokázat, že v našem klimatu 

se nelze obejít bez psychologie. Měl-li toto v úmyslu, pak se mu to plně podařilo. 

 Nu, a co Kafka? řeknete. Kdo by mohl tvrdit, že i jemu byl jeho homo absurdus 

pouhým přeludem? U něho se nesetkáme s žádným úmyslem, s žádnou didaktičností, 

s žádným stanoviskem. Nemusí se zabývat marným pletím; na holině, kam nás zatahuje, 

nemůže vyrůst ani travička. 

 Přesto však není nic nerozvážnějšího než stavět ho, jak se to dnes často dělá, proti jeho 

ne - li učiteli, tedy alespoň předchůdci, proti tomu, jenž byl předchůdcem téměř všech 

evropských spisovatelů naší doby, ať již o tom vědí či nevědí. 

 Na těchto nekonečných pláních, k nimž otevřel cestu Dostojevskij, vyznačil Kafka 

stopu, jedinou úzkou, dlouhou stopu; šel pouze jedním směrem a došel až do konce. Chceme -

li si to ověřit, musíme přemoci svůj odpor, vrátit se na okamžik zpět a ponořit se do plného 

varu. V cele důstojného otce Zosimy vstupuje v přítomnosti četných posluchačů na scénu 



starý Karamazov a představuje se: „Vidíte před sebou učiněného šaška. Takhle se předsavuji 

… Je to bohužel můj starý zvyk!“ a počne se svíjet, šklebí se v jakési posunčině, vyvěsí se ze 

všech kloubů, předvádí se v groteskních postojích, popisuje s divokou a úpornou názorností, 

jak klesl do pokořujících situací, používá při řeči pokorných a současně útočných zdrobnělin, 

oněch sladkých a sžíravých slovíček, tak drahých tolika postavám Dostojevského, nestoudně 

lže, a když je při lži přistižen, najde okamžitě půdu pod nohama …, není možné zastihnout jej 

nepřipraveného, zná se: „Pomyslete si, že i to jsem věděl a víte, tušil jsem, že to dělám, 

sotvaže jsem začal mluvit, víte, tušil jsem dokonce (měl totiž zvláštní dar předvídání), že vy 

první mě za to pokáráte“, skloní se ještě hlouběji, jako by věděl, že tak spolu ponižuje i 

ostatní, že je pokořuje, pošklebuje se a přiznává: „to jsem si teď přibásnil, zrovna v tu 

chvilku, jak jsem mluvil… pro větší pikantnost,“ pozoruje totiž a zkoumá sebe sama 

pohledem upřeným do svého nitra jako nemocný, který ustavičně na sobě stopuje příznaky 

své choroby, a chová se tak jen proto, aby je navnadil, aby si je naklonil a aby je odzbrojil, 

„proto tady ta komedie, … to abych byl příjemnější. Ostatně někdy ani sám nevím proč.“ Jak 

se kolem sebe točí, vzbuzuje představu klaunů, kteří při piruetách odhazují postupně všechny 

části svého úboru: „třeba se ve mně usadil takový zlý duch“ a hned se zase lísá: „ostatně 

menšího kalibru, protože být něco lepšího, vybral by si jiné bydlení,“ vzápětí se vztyčí a 

kousne: „ale ne u vás, … u vás to taky za moc nestojí“. Stařec se pokouší vložit na něho svou 

uklidňující ruku…: „Vás také snažně prosím, abyste se upokojil…, buďte úplně jako doma… 

A hlavně (neboť i on zkoumá beze stínu pohoršení či opovržení kypící a přetékající kal) sám 

před sebou se tolik nestyďte, protože jen z toho to všechno je.“ – „Úplně jako doma? Tedy 

v přirozené podobě? Ó, to je mnoho, příliš mnoho, … v přirozené podobě si mě nežádejte,“ 

vystříkne kluzkým vtipem studentíka a na obrátku zvážní: starec to pochopil správně: kroutí 

se proto, aby odpovídal představě, kterou si o něm udělají, a aby ji ještě přetrumfl, protože mu 

„pořád připadá, když přijde mezi lidi, že… (ho) všichni mají za šaška: a tak si řeknu, dobrá, 

budu tedy opravdu dělat šaška…, protože jste všichni do jednoho hnusnější než já! A proto 

jsem tedy šaškem, … ze studu, velký starče, ze studu.“ V nejbližším okamžiku padá na kolena 

a „i teď se dá těžko posoudit, zda žertuje nebo je skutečně tak dojat: „Učiteli, co mám dělat, 

abych získal život věčný?“ Starec postoupí o něco blíže: „Nelžete hlavně sám sobě… Kdo lže 

sám sobě, může se také nejspíš urazit, … ví, že ho nikdo neurazil, a přece se urazí, příjemně a 

s velkým požitkem se urazí…“ Starý Karamazov to ocení jako zkušený znalec: „Ba právě, 

ano, já jsem se opravdu celý život urážel pro požitek, z estetické záliby, protože být uražen je 

leckdy nejenom příjemné, ale i líbivé. Na to jste zapomněl, velký starče, líbivé!“ … Vyskočí, 

vykrouží další piruetu a odhodí další součást harlekýnského úboru: „Vy myslíte, že vždycky 



tak žvaním a dělám šaška? Abyste tedy věděl, hrál jsem celou tu dobu naschvál komedii, 

abych vás vyzkoušel. Pořád jsem vás jen ohledával… Najde se u vaší vznešenosti místečko 

pro mou pokoru? …“ 

 Když vyplujeme z tohoto víru, jako neobdivovat důvěru, s jakou se zastánci metody 

založené na tom, že se obezřetně spokojí s pouhým vykreslením objektu zvnějška, musí 

obracet na čtenáře (a dovolit mu tak to, co podivně kontrastuje s tím, co odpírají svým 

postavám), aby mohli doufat, že i po četbě dlouhého románu může čtenář jakousi zázračnou 

intuicí pochopit byť i jen část toho, co mu odhalilo těch šest stránek, jež jsme velmi stručně 

shrnuli. 

 Všechny tyto bizarní křeče – a mrzelo by nás, že na ně poukazujeme, kdyby ještě dnes 

nebyli lidé jako Léautaud, kteří si dovolují vážně hovořit o „šíleném Dostojevském“ – 

všechny tyto nekoordinované skoky a grimasy přísně a přesně, nemilosrdně a bez koketování, 

jako ručička galvanometru, která ve zvětšení zaznamenává i nejmenší výkyvy elektrického 

proudu, tlumočí navenek ony nepatrné, sotva postižitelné, pomíjející, protichůdné a 

ochabující variace, slabé záchvěvy, bojácné náznaky výzev a ústupů, lehké stíny, jež se zlehka 

vkrádají a jejichž ustavičná hra vytváří neviditelnou osnovu veškerých lidských vztahů a 

samu podstatu našeho života. 

 Prostředky, jichž používá Dostojevskij pro vyjádření těchto spodních pohybů, jsou, 

pravda, primitivní. Kdyby žil v naší době, dovolily by mu bezpochyby jemnější vyšetřovací 

přístroje, které má k dispozici dnešní technika, postihnout tyto pohyby hned ve stavu zrodu a 

vyhnout se veškeré gestikulaci neodpovídající pravdě. Avšak dost možná, že by víc ztratil, 

než získal, kdyby použil naší techniky. Dodala by mu sice víc realismu a věrnější přesnost, 

avšak ztratil by originalitu a nehledanou rozmáchlost tahu a pozbyl by poněkud básnické 

evokační moci a tragické síly. 

 A řekněme si rovnou, že to, co odhalují tyto skoky, obraty a piruety, předtuchy a 

zpovědi, nemá naprosto nic společného s oním nepřesvědčivým a abstraktním výkladem 

motivů, kam vyúsťují povýtce naše analytické postupy. Tyto spodní pohyby, neutuchající 

víření podobné víření atomů, jež nacházejí vyjádření v těchto grimasách, nejsou ničím jiným 

než dějem a liší se pouze svou jemností, složitostí, „podzemním“ (abychom užili oblíbeného 

slova Dostojevského) charakterem od velkých dějů odehrávajících se na denním světle, jak 

nám je předvádí Dos Passos nebo film. 

 S těmito pohyby se setkáváme v různé intenzitě a v nekonečných obměnách u všech 

postav Dostojevského: u hrdiny Zápisků z podzemí, u Hippolita nebo Lebeděva, u Grušenky či 

Rogožina a ještě s mnohem přesnějšími a složitějšími pak u Věčného manžela. Jsou to, jak si 



vzpomenete, tytéž kradmé přískoky, učené disputace, přetvářky, provokace, táž neviditelná 

tajemná hra, kde nenávist se mísí s něhou, revolta a zuřivost s dětskou povolností, odmítnutí 

s nejvěrohodnější hrdostí, prohnanost s upřímností, krajní jemnost s krajní sprostotou, 

důvěrnost s uctivostí; škádlí, dráždí, napadá, podlézá a číhá, prchá, když je hledán, usadí se, 

když je štván, pokouší se obměkčit a vzápětí kousne, pláče a vyznává lásku, cele se oddává a 

obětuje a za okamžik se skloní s břitvou v ruce, aby zabil… 

 

 Tyto postoje se opakují tolikrát v tisíci různých situacích v celém díle Dostojevského, 

že by se mu dala skoro vyčítat určitá jednotvárnost. Chvílemi se vnucuje dojem, že máme co 

dělat opravdu s posedlostí, s fixní ideou. 

 „Všechny jeho osoby,“ píše Gide, „jsou z jednoho těsta. Pýcha a pokora tvoří skryté 

pružiny jejich jednání, i když vzhledem k různému dávkování reagují tak rozmanitě.“ Zdá se 

však, že pýcha a pokora jsou pak různé tónorody, pouhé barevné odstínění… 

 

 A i zločin, vražda, je jakoby krajním vyústěním všech těchto proudů, dnem propasti, 

nad kterou se všichni co chvíli naklánějí a jež je přitahuje a děsí zároveň; představuje pro ně 

pouze nejužší objetí a jediný konečný rozchod. Avšak i tento konečný rozchod se dá napravit 

veřejnou zpovědí, jíž zločinec přelije svůj čin do lůna společného dědictví. 

 V celém díle Dostojevského, snad až na jedinou výjimku, nedojde prakticky nikdy ke 

konečnému rozchodu, k nenapravitelnému rozloučení. Dovolí – li si někdy jeden z partnerů 

vzdálit se příliš daleko a vysoko jako Velčaninov ve Věčném manželu, kdy dávno po ukončení 

„hry“ se stal spokojeným člověkem ze společnosti, jakým býval kdysi před začátkem hry, 

stačí krátké připomenutí povinnosti (ruka odmítající stisk, tři slova: „A co Líza?“), aby 

společenský nátěr okamžitě popraskal, aby se sloupl a aby kontakt byl navázán… 

 

 Mezi tímto dílem, jež je neustále živým zdrojem objevů a technik, slibujícím ještě tak 

mnoho, a dílem Kafkovým, které se dnes snažíme stavět proti němu stavět, je jasně patrné 

pouto. Kdybychom se dívali na literaturu jako na nikdy nepřerušený běh, myslím, že by Kafka 

přebíral štafetu z rukou Dostojevského spíše než z rukou kohokoli jiného. 

 Jeho K. se jménem redukovaným na pouhé začáteční písmeno skýtá, jak si 

vzpomínáme, minimální oporu. A čím jiným je cit či svazek citů, jež drží pohromadě a 

obaluje lehká skořápka, než onou úzkostnou a vášnivou touhou „navázat spojení“, vinoucí se 

jako červená nit celým dílem Dostojevského? Avšak zatímco postavy Dostojevského pátrají 

po jakémsi vzájemném proniknutí, po naprostém a vždy možném splynutí duší v co 



nejbratrštějším světě, směřuje veškeré úsilí Kafkových hrdinů ke skromnějším, avšak 

vzdálenějším cílům. Jim běží pouze o to, aby se stali „v očích těch, kdo se na ně dívají 

s takovou nedůvěřivostí … ne snad přítelem, ale alespoň spoluobčanem“ … nebo aby se 

mohli dostavit před neznámé a nepřípustné žalobce a ospravedlnit se před nimi, nebo aby se 

navzdory všem překážkám pokusili zachránit alespoň jakési matné zdání vztahů i k těm 

lidem, kteří jsou jim nejblíže. 

 Avšak toto pokorné hledání přesahuje svou zoufalou umíněností, hloubkou lidského 

utrpení, zoufalstvím a naprostou opuštěností, již odhaluje, rámec psychologie a otevírá 

možnost všemožné metafyzické interpretaci. 

 Ať jen si přečtou ti, kdo by se chtěli přesvědčit, že Kafkovi hrdinové nemají nic 

společného s románovými postavami, jež jejich autoři zbavili „jakékoli myšlenky a veškerého 

subjektivního života“ kvůli zjednodušení, ze zásady či z důvodů didaktických a které nám 

předkládají jako „skutečný obraz lidské reality zbavené všech psychologických konvencí“, ať 

si jen přečtou přesné a subtilní analýzy, do kterých se s vášnivou jasnozřivostí pouštějí 

Kafkovy postavy, jakmile naváží sebemenší kontakt. Příkladem toho je vědecké pitvání 

chování a citů K. vůči Friedě, jež provádí nejjemnějším skalpelem nejdříve hostinská, potom 

Frieda a nakonec sám K. a které odhaluje komplikovaný chod jemného soukolí, mihotání 

úmyslů, popudů, výpočtů, dojmů, četných a velmi často protichůdných předtuch. 

 Tyto okamžiky upřímnosti, tyto stavy milosti, jsou však stejně vzácné jako kontakt 

(láska – je – li tak možno nazvat podivný vztah Freidy de K. – nebo nenávist hostinské vůči 

K.), za jehož přispění mohou tyto stavy vzniknout. 

 Chtěli – li bychom najít přesné místo v díle Dostojevského, z něhož by mohl vyjít 

Kafka, našli bychom je bezpochyby v oněch Zápiscích z podzemí, jež stojí, jak jsme viděli, až 

na samé hranici, na nejvzdálenějším okraji tohoto díla. 

 Hrdina těchto Zápisků ví, že je pro „důstojníka, který ho uchopí za ramena a bez 

jakéhokoli vysvětlení, beze slova ho odstrčí a projde, jako by neexistoval“, pouhou věcí, nebo 

v očích onoho Zverkova „s beraní palicí“ pouze „zajímavým broukem“, připadá si, když se 

snaží vmísit do davu a „ proplétá se co nejodporněji mezi chodci“ jako „brouk“, uvědomuje si 

velmi jasně, že je mezi nimi jenom „moucha, hnusná moucha“. Tento krajní bod, kde se na 

okamžik octne – bude totiž rychle odškodněn, najde snadno na dosah ruky lidské bytosti 

(například Lízu, jíž bude moci vzápětí způsobit bolest a která ho bude tolik milovat i 

nenávidět), s nimiž bude vždy možné co nejplněji splynout -, tento krajní bod, na němž on se 

jen bleskově zastaví, nebude rozměrů nekonečného těžkého snu a stane se oním 

bezvýchodným světem, ve kterém se budou zmítat hrdinové Kafkovi. 



 Známe onen svět, v němž se donekonečna hraje na tragickou slepou bábu, v němž se 

postupuje vždy nesprávným směrem, kde vztažené ruce „chňapají do prázdna“, kde všechno, 

čeho se dotkneme, se vytrácí, kde ten, jehož na okamžik zachytíme a ohmatáváme strachující 

se rukou, se náhle promění nebo uteče, kde volání je vždy klamné, kde otázky zůstávají bez 

odpovědi, kde těmi druhými jsou ti, kdož vás vyhodí ven, beze slova, ale s co největším 

důrazem, neboť není u nich zvykem hostit, nepotřebují hosty, ti, kdož se bez hnutí dívají 

z roztržitosti zapomenou vidět vaši ruku, kterou podáváte ke stisku v naději, že ji uchopí, ti, 

kdož na otázku, zda byste k nim mohl přijít na návštěvu (protože) se cítíte poněkud osamělý, 

se spokojí s tím, že vám hodí svou adresu … 

 

 Zde, kde vzdálenosti nekonečné jako meziplanetární prostor dělí jednu bytost od 

druhé, kde máte ustavičně „pocit, že s vámi bylo přerušeno veškeré spojení“, všechny opěrné 

body mizí, orientační smysl se otupuje, pohyby se pozvolna rozcházejí, city se rozpojují (z 

lásky zbývá pouze brutální změť, v níž se před lhostejnýma očima diváků milenci „vrhají 

jeden na druhého, plni zklamání a nemohouce si pomoci“, nebo několik škubavých a 

mechanických gest, parodie laskání, vysílaných k bezejmennému partnerovi, jimiž například 

zahrnuje Leni K., protože je obžalovaný a protože v jejích očích jsou všichni obžalovaní 

krásní), slova ztrácejí svůj běžný význam a účinnost, pokusy o ospravedlnění slouží 

k dokázání viny, souhlas je léčkou mající „uvést nevinného v pokušení“; všechno, i vlastní 

otázky, je vykládáno nesprávně, člověk již nechápe ani své vlastní chování, „neví už ani, zda 

odporoval či ustoupil“; žije v ústraní před sebou samým jako někdo, kdo již nemá zrcadlo, 

nezná svou vlastní tvář, lhostejný a poněkud nepřátelský, zmrazená prázdnota, bez světla a 

bez stínu. Všechna drobounká tykadla, jež se jinde bez ustání napínají k nejbližšímu 

partnerovi, přilepují se a opět odpoutávají … 

 

 S touto jasnozřivostí vlastní některým géniům, jež dala Dostojevskému vytušit 

obrovský rozlet bratrství ruského lidu a jeho zvláštní osud, předznamenal Kafka, který byl žid 

a žil ve stínu německého národa, příští osudy svého lidu a vnikl do těch základních rysů 

německé povahy, které měly dovést Němce k vymyšlení a provedení jedinečného pokusu: 

k hvězdám ze žlutého satinetu, rozdávaným po odevzdání dvou bodů ze šatenky, ke 

krematoriím, na nichž hlásaly reklamní tabule název a sídlo firmy na zdravotnická zařízení, 

která tato krematoria postavila, k plynovým komorám, kde se najednou svíjelo dva tisíce 

nahých těl (šaty byly jako v Procesu nejdříve „pečlivě odloženy a složeny“) před zraky 

opásaných a odekorovaných Pánů v holínkách, kteří přišli na inspekci a pozorovali je 



skleněnou špehýrkou, přistupujíce k ní jeden po druhém podle hodnosti a vyměňujíce si 

zdvořilosti, kdo se má podívat první. 

 Zde, za nejzazší hranicí, kam za nimi Kafka sice nešel, ale kam je s nadlidskou 

odvahou předešel, mizí každý cit, dokonce i opovržení; zůstává pouze nekonečné, tupé zírání, 

konečné a naprosté nechápání.  

 Není možné ani kráčet po jeho boku, ani se pokusit jít dál. Ti, kdož žijí na zemi lidí, 

mohou se jedině otočit a vrátit. 

  

 

Temps modernes, říjen 1947 

 

 

 

In: Nathalie Sarrautová: Věk podezírání. Eseje o románu. Praha 1967, s. 7 – 29  

(francouzské vydání 1956). 

 

 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Charakterizujte žánrově a obsahově text. 

2. Které roviny textu autorka analyzuje v díle Dostojevského a které v díle Kafky? 

3. Jak tento typ textu koresponduje s francouzským „novým románem“? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavel Eisner (1889 – 1958) 

Milenky (německý básník a česká žena) 

 

 

Tonka milosrdná 

 

Ze všech výraznějších zjevů německé literatury v Čechách jediný Egon Erwin Kisch 

uskutečnil cele program bezprostřední reálné symbiosy. Zůstávaje totiž Němcem, sžil se 

s českým prostředím dokonale, bez výhrady a trvale, nikoliv na způsob výletní episody. Ze 

všech jediný Kisch vidí Prahu pohledem nestylizujícím, pouze on vidí jí v reáliích jejího 

denního, jejího nefantasmagorického vidu. V Kischovi uskutečňuje se útěk z pražského 

německo-židovského ghetta s živelnou prudkostí, s nabitou vášnivostí; hlad po životní náplni 

nespokojuje se už s potravou cerebrální, ale žene se stále a stále do trojrozměrné skutečnosti. 

Tak vyrazil ze zatuchlé líhně duchů rozpolcených a rozleptaných, kteří v blahobytné zdatnosti 

tzv. praktického života, v narkose důvěrného rodinného semknutí utápějí beznadějný 

hamletismus a otrávenou skepsi niter, fanatik bezprostředního názoru a nahého faktu, 

dobrodruh oka a neproblematického prožitku; tak narodil se nejlepší reportér v Čechách. 

 Kischův útěk z ghetta je výprava navýsost dobrodružná a niterně dramatická. V celém 

svém životě nepodnikl tento Ahasver, putující po zeměkouli za dobrodružstvím, krkolomnější 

výpravy, než byla výprava z Maislovy či Havelské ulice na Václavské náměstí, či dokonce na 

František a do Podskalí. Protože totiž, rozumí se, děti pražského ghetta objevují se fysicky 

zajisté na Václavském náměstí a třebas i v Biarritzu; ale Maislova ulice jde s nimi a zůstává 

v nich i na Madagaskaru. Kisch dovedl, že ghetto zůstalo za ním. Snad, či pravděpodobně také 

proto, že Kischův útěk do českého prostředí bere se směrem nejradikálnějším; pomíjí oblast 

duchovní, ale stejně důsledně i vrstvy společenské nástavby, a vrhá se střemhlav do českých 

spodin. Kischův útěk z ghetta je zároveň útěk z buržoasie. Sociální konstanta, která vyznačuje 

všechny výpravy německých básníků do českého světa, projevu se u Kische ve výrazu 

vrcholném. Jeho český svět je svět sociální periferie a sociálních nížin a proláknin; v jeho 

vymezení je kus nevyslovené sociální konfese, ale zároveň i svědectví neklamného pudu.  

 Také českou Evu našel si Egon Erwin Kisch ve společenských nížinách. Kischova 

česká Eva je holka. V tom, totiž v glorifikaci a heriosaci nevěstky, stýká se Kisch s Paulem 

Leppinem; jenže romantisující rys u Kische je mnohem utajenější a zůstává podroben syrové 

názornosti živého modelu. 



 Hrdinkami Kischova „Pasáka holek“ jsou tři nevěstky z pražské Kampy. Ale nejen pro 

Bětku Dvořákovou, Růženu Recovou a Lojzku Hejlovou je nám kniha důležitá. Vždyť Kisch 

řeší v ní problém nejradikálnější symbiosy vůbec. Hrdina knihy vzešel z obětí německo – 

židovského otce a vorařovy ženy. V tom otci je všechna úpadkovost, neschopnost života, 

rozklad životní tkáně, nekrosa soumračné buržoasie; ve vorařce, která se vzdá při prvním 

setkání tomu Karlu Duschnitzovi, právě vyvolenému jejím mužem po výbuchu kotle na 

vltavském parníku, je všechna amorální živelnost ženy z lidu, jak z vnitřní potřeby stylizuje si 

ji Kisch; produkt tohoto objetí dvou světů jednoho jediného města, Jaroslav Chrapot, pasák 

holek na Kampě, stává se něčím jako mužskou Nanou Prahy. I Kisch podléhá bezradnosti, 

která zmocňuje se německých básníků před důsledky životní symbiosy; podléhá tím, že jeho 

Jaroslav Chrapot je produkt zvrhlý a míšenec světa němcko – židovsko – českého končí 

sebevraždou. Ale jeho kniha zůstává aspoň pokusem, jak radikálně domyslit otázku výsostné 

životní hry. – 

 Od Bětky, Růženy, Lojzky, loutek v rukou pasákových, vede přímá cesta k Tonce 

Šibenici, svéprávné hrdince mezi holkami. Kischova Tonka osvědčuje génia lásky ve 

zvrhlosti, je posledním darem života in articulo mortis. Utěšitelka v poslední hodince, než na 

dveře cely odsouzencovy zaklepá kat, Tonka milosrdná, jež dopomáhá k poslednímu útěku do 

života, než přijde oprátka a věčná noc; postava holky – ženský Liliom – jež je silnější než 

smrt a kterou Bůh sám přijme na milost – ta česká nevěstka – světice, vidina vyrostší 

z dupáren, nočních brlohů a nevěstinců, v nichž německý uprchlík z gtehtta Egon Erwin 

Kisch hledal rudý květ života jiného, než je ghetto – Šeol, bude nám výmluvným svědectvím 

erotického kréda. 

 

 

 

In: Pavel Eisner: Milenky. Concordia, Praha 1992, s. 41 – 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egon Ervín Kisch 

Nanebevstoupení Tonky Šibenice 

Amen, pravím vám, že publikáni a nevěstky 

předcházejí vás do království Božího.  

Ev. Sv. Matouše 

 

 Zřídka kdy jsem viděl takové pusté noční lokály jako v Praze kolem Zelného a 

Masného trhu. Nebyly to původně noční lokály, nýbrž ranní lokály, kde by si mohli dát za 

ranního šera kávu nebo polévku vozkové, selky a sedláci, prodavačky ryb a květinářky, 

řezničtí pomocníci a trhovci. Avšak tato místa pro ranní ptáčata se stala dostaveníčkem pro 

noční ptáky. Poněvadž se jejich vrata otvírala právě v hodinu, která pro ostatní hostince podle 

policejního nařízení byla hodinou zavírací, sešli se tady všichni, kterým se nechtělo, či 

nemohli do postele, číšníci, hudebníci, sazeči, novináři, prostitutky, opilci, lidé bez přístřeší, 

pasáci. A bodří venkované a trhovci byli zatlačeni do pozadí.  

 Tyhle hospody vězely v domech, starých mnoho set let, a každá měla svou historii. 

 O největší pitce, která se kdy konala u „Zelené žáby“, vypravuje ještě dnes hostinský i 

jeho denní hosté, jako by ji byli sami zažili. Je tomu však již tři sta let, co tu propil kat Mydlář 

deset kop stříbrných tolarů, které si vysloužil za práci toho dne: za hromadnou popravu 

českých pánů. 

 V krčmě „Batalión“ nemají talíře, jsou tu jenom důlky, vydlabané do stolů; do těchto 

důlků se stříká polévka hadicí. Plechové lžíce jsou na řetízcích u stolu, aby je host nemohl 

odnést.  

 Tady se usadil doktor Uher, docent mezinárodního ústavního práva a poslanec na 

zemském sněmu, když se dozvěděl, že jeho žena pořádá s kolegy orgie. Nežli se záměrně upil 

k smrti, odkázal své jmění devadesáti denním hostům „Bataliónu“. Za to ať mu jdou – bylo 

v závěti – na pohřeb, každý v ruce s lahví žitné, cestou ať se napijí na jeho spásu a zazpívají 

mu jeho oblíbenou píseň „Pryč a pryč je všecko, celá má naděje…“ 

 Za pohřebním vozem šla vdova v černém závoji, za ní nejvyšší maršálek země České 

v dvourohém klobouku, ve fraku vyšívaném zlatem a s šavlí, dále rektoři a děkanové 

vysokých škol v talárech se zlatými řetězy kolem krku; a pedelové v purpurových pláštích 

nesli žezla jednotlivých fakult. Ale vedle nich a mezi nimi se tlačil rozedraný, opilý, 

hulákající zástup dědiců. Po několika krocích se zhroutila vdova hanbou. U náhrobku se 

pokusil rektor pronést řeč, kterou melodramaticky přerušoval řev písně „Pryč a pryč …“ Jeho 

Magnificence nemohla domluvit; děkan omdlel, takže ho musili odnést, ostatní smuteční 



hosté prchali v panické hrůze, zatímco bratři z „Bataliónu“ opanovali pole a mrtvému 

kumpánu naházeli s pláčem prázdné láhve od kořalky do hrobu. 

 Sesterský lokál „Bataliónu“ byla „Mimóza“. Toto skromné jméno pocházelo asi 

z doby biedermeieru, pro hosty to však bylo cizí slovo, které si nemohli zapamatovat, a říkali 

mu tedy „Fimóza“. U lokálu byl velký dvůr, větší než lokál, kde ležely hromady prázdných 

beden. Byly majetkem Brumlíkova obchodu s plátnem, v noci však je pronajímal hostinský z 

„Mimózy“ milencům. Číšník Honza Luft, obávaný jinak jako atlet, byl jako pomocník ve 

vytahování třísek oblíben pro svou obratnost. 

 Byl jsem v „Mimóze“ při četných nebezpečných výtržnostech, a všechny urovnal 

Honza Luft dříve, než tekla krev. Jen jednou jsem viděl, že jeho intervence žalostně selhala. 

Bylo to tehdy, když se do sebe daly dvě veteránky prostituce. Jedna koktala a druhá nadávala 

takovou divokou hantýrkou, že jsem z ní rozuměl jen tomu, že běželo o hosta, kterého chtěla 

koktavá odloudit nadávající. Najednou začala koktavá pokřikovat „Tonka Šibenice, Tonka 

Šibenice“ a „pro tuhle si choděj, než někoho pověsej“. Tehdy ta, kterou označila koktavá za 

„Tonku Šibenici“, na ní skočila, srazila ji na zem a mlátila příšerně ječící nepřítelkyni přes 

všechny pokusy hromotluka Honzy Lufta odtrhnout je od sebe tak dlouho, až nepřítelkyně 

zmlkla a zůstala ležet bezduchá. V té chvíli přišla policie a Tonku Šibenici sebrala. 

 Nepodařilo se mi popsat tento souboj žen, jehož jsem byl svědkem, neboť jsem 

nevěděl, co bylo míněno narážkou, která vyvolala tuto rvavou zuřivost. Umínil jsem si, že se 

na to partnerek příležitostně zeptám. Avšak ani jedna, ani druhá se už v „Mimóze“ neobjevila. 

Snad byla jedna odsouzena pro rvačku a druhá mrtvá, nebo měly obě lokál zakázaný. 

 Jiná špelunka se jmenovala „Kavárna Melantrich“. Také tady seděly u stolů postavy, 

které se nijak nelišily od denních hostů „Bataliónu“ nebo v „Mimóze“. Přesto však 

představovaly elitu proti náhodným přivandrovalcům, kteří se tlačili na chodbě, výtržníkům, 

násilníkům, epileptikům nebo malomocným. Těmhle nedovolil pan Isidor Načeradec, řečený 

„Mungo“, přístup dovnitř lokálu. Musili vypít svou sklenku stoje a dělat závistivě špalír 

privilegovaným, kteří směli nerušeně do svatyně vcházet a vycházet. 

 V tomhle špalíru jsem zahlédl jednou obě soupeřky ze souboje v „Mimóze“. Přistoupil 

jsem k Tonce Šibenici a náš rozhovor začal její otázkou, nechci – li jí zaplatiti štamprli. 

Zaplatil jsem sklenku nejen jí, nýbrž i její koktavé sokyni a dokonce i její sousedce, které 

říkali Barbora Upejpavá. Všichni čtyři jsme si vespolek připili a byli téměř přáteli. Když jsem 

se však vytasil s otázkou, proč se tehdy Tonka Šibenice tak rozzuřila, zmlkla nelibě dotčena. 

Marně jí Koktavá Betka a Barbora Upejpavá domlouvaly – jedna nadávkami, druhá úlisně – 

aby mi to pověděla. Čas od času prošel Mungo Načeradec nedůvěřivě kolem nás; zdálo se, že 



si od interviewu s nejvykřičenějšími ze svých stálých zákaznic neslibuje pražádnou reklamu 

pro svůj lokál. 

 Teprve když přinesli třetí kolo kořalky, uvolila se Tonka Šibenice prozradit mi, co 

měla společného se šibenicí, ale kladla si jednu podmínku: že musím přijít k ní do bytu, tam 

že mi všecko dopodrobna poví. Na téhle návštěvě jí záleželo mnohem víc nežli na kořalce a 

na penězích, ať vidí její bytná a její spolubydlící, že přijímá ještě hosty! 

 V jedné úžasně nuzné komůrce v Kožné ulici jsem proseděl mnoho nočních hodin u 

Tonky Šibenice. Pracně jsem z ní musil tahat podrobnosti jejího života, ale když se vzchopila, 

abych tak řekl, před imaginárním soudcem k obhajobě sebe a k obžalobě polské Vandy, Betky 

Koktavé a Barbory Upejpavé, Mungo Načeradce a mravnostní policie, tu to jen ze sebe 

chrlila. Dožadovala se na imaginárním soudci nejen slavného zproštění obžaloby pro sebe, 

nýbrž i odsouzení oněch nepřátel. 

 Její osud byl osudem mezi nejoblačnější romantikou a nejšedivější realitou, pád 

z domnělého ráje do nejhnusnější stoky, v níž se odráželo jenom přání vrátit se zase do ráje. 

 Za několik týdnů jsem si chtěl s Tonkou Šibenicí zase pohovořit, avšak nenašel jsem ji 

ani na chodbě v kavárně Melantrich, ani v jejím zatuchlém pokojíku v Kožné uličce. Tam mi 

řekli, že je v nemocnici, v nemocnici jsem se dozvěděl, že zemřela. 

 Teď tedy jede k svému imaginárnímu soudci, na jehož rozsudek se připravovala ve 

svých obhajobách. Jistěže se toto nanebevstoupení odehrálo tak, jak si to Tonka Šibenice 

představovala. Přátelé, nepochybujme o tom! Na shromaždišti duší, kde končí předměstí 

světa, čeká obyčejný policejní vůz. A přece ne docela obyčejný. Je to policejní vůz pro jízdu 

do výšin, neboť herka, která do vozu zapřažena, má bílé perutě a policejní strážmistr, který tu 

přechází, má křídla. Nemusí čekat dlouho na cestující. Podívejte, tamhle už někdo jde. 

 V noční košili, na hlavě bílý šátek, uvázaný pod bradou, v jedné ruce věnec, v druhé 

hořící svíci, uklání se Barbora Upejpavá strážmistrovi. Jde rovnou k vozu, chce rovnou do 

ráje. 

 „Andělíčku, můj strážníčku,“ piští Barbora Upejpavá, „přijdu rovnou do nebe. Slíbil 

mi to právě před hodinou velebný pan farář, když mně dal poslední pomazání.“ „Slečno 

Barboro Upejpavá,“ řekl jí velebný pán, „přijdete rovnou do nebe …“ 

 Strážmistr jí vlídně vysvětluje, že nikdo nepřijde rovnou do nebe, všechny duše jdou 

nejdřív do očistce. Tahle oklika Barboře Upejpavé příliš nevadí, má od pana faráře ujištění, že 

přijde do nebe. Proč ale už nejedeme, když už je tady? 

 Musejí čekat do půlnoci. „Jsme dnes poslední transport; kdo zemře do půlnoci, jede 

nahoru ještě s námi.“ 



 A opravdu, tamhle už přichází další cestující, pan Mungo Načeradec. Omlouvá se, že 

nechal panstvo čekat, je přesvědčen, že se s odjezdem čekalo jen na něho, a chce jízdenku 

první třídy do nebe, přímý vůz, pokud možno lůžkový. „Kolik to dělá, pane konduktér?“ 

 Jak často už asi podával strážmistr informaci, že není žádné přímé spojení do nebe! 

Pan Načeradec odpovídá povýšeným úsměvem. „To říjak voni! Zdá se, že nevědí, kdo jsem!“ 

Předčítá své úmrtní oznámení: „Želíme v zesnulém muži vysoce ryzího charakteru, 

nejvýtečnějších prvotřídních kvalit…“ Potom, jist účinkem, který tento text nutně vyvolal, 

chce si otevřít dveře vozu. Avšak strážmistr ho zadrží a Barbora Upejpavá prohlásí 

s povzdechem: „Musíme se obrnit nebeskou trpělivostí.“ 

  Mungo Načeradec je z hloubi duše překvapen, že tu vidí Barču, podává jí srdečně 

ruku, ale Barbora Upejpavá tu nechce mít s hostinským vykřičené putyky nic společného. 

 „Neznám vás,“ opakuje po ní posměšně Mungo Načeradec, „a dvacet let chodí ke mně 

do lokálu, aby nachytala zákazníky.“ 

 Toho se Barbora Upejpavá zalekne, což kdyby to slyšel strážmistr a hlásil to nahoře, 

mohlo by jí to uškodit, přes ujištění velebného pána. Jízlivě šeptá Mungo Načeradci, že je to 

už dávno, co nechodí k němu do kavárny, totiž od té doby, co tam její snoubenec prohrál 

všecky peníze.  

 Teď se zas lekne pan Načeradec, neboť na obvinění, že měl hráčské doupě, by mu 

mohli i přes úmrtní oznámení pěkně v pekle zatopit. 

 Naštěstí nemůže strážmistr z jejich hovoru nic zaslechnout, neboť z dálky sem doléhá 

odrhovačka, hulákaná chraplavým hlasem. Může se to vůbec nazvat hlasem? Ano. Neboť jako 

jedněmi ústy říká Mungo Načeradec a Barbora Upejpavá, že je jim ten hlas nějak povědomý.  

 Vtom už se také v měsíčním světle objeví Tonka Šibenice. Přestane zpívat, až když 

vidí před sebou povědomé obrysy policejního vozu. Jako obvykle i teď kopne do dvířek vozu, 

aby je otevřela. Zdá se však, že se to tady tak docela nehodí, strážmistr ji odstrčí. Tonka 

Šibenice mu to nezazlívá. Je tak šťastná, že už vypadla z nemocnice, že jí žádný policajt 

nemůže zkazit náladu. Je jenom netrpělivá, chce do nebe. Nepotřebuje lístek, volá, má roční 

lístek, dokonce už kontrolovaný, jednou týdně panem policejním lékařem při prohlídce 

pouličních holek.  

 S hrůzou pošeptá Barbora Upejpavá Mungo Načeradcovi, že je to Tonka Šibenice.  

 Povídat panu Načeradcovi, že to je Tonka Šibenice, to je na mou čest znamenité! Pan 

Načeradec ji nepustil ani do lokálu, musila si vypít kávu na chodbě vstoje. A teď chce do 

nebe! 



 Ano, to opravdu Tonka Šibenice chce, a co nejdříve. „Máme tu snad čekat, až se 

nějakýmu Hotentotovi v Itálii uráčí natáhnout brčka?“ 

 „S takovýmhle chováním chce do nebe,“ bručí si Mungo Načeradec do vousů. 

 Tonka to slyšela. Spustí na něho, tady že už jí nemá co poroučet, ať radši mlčí, jinak 

že by mu musela, ještě než odjede v zeleném antonu, dát jednu do frňáku, že uslyší zpívat 

andělíčky. Přitom jí napadne, že ten zelenej anton, tadyhle ta revmatická bedna, pořád nechce 

vyplout. 

 „Přece si tu nevyrazím na štrych,“ pomyslí si nahlas, dokonce velmi nahlas. „Tohle 

není můj rajón, takovej mizernej revír bych si nevyhlídla. Už dvaapadesát let se těším jako 

dítě na to, jak pojedu do nebe, a teď tady mám stát ve frontě! Tak jedou, prachsakra, než se 

něco stane!“ 

 … 

 Nežli zapadne za Mungo Načeradcem pekelná brána, je slyšet, jak se tam vítá s přáteli: 

„Jé, Šlesinger a Sinaiberger, vy už jste tu taky?“ 

 Teď je předvolána Antonie Havlová, a to je občanské jméno Tonky Šibenice. Přinesou 

její spisy, a mají všichni co nést, přísedící, obě stráže, ba i strážmistr, jsou toho celé stohy. 

President soudu čte názvy spisů: „Tajná prostituce“, „Ublížení na těle“, „Rušení nočního 

klidu“, „Hrubé porušení veřejné mravopočestnosti“, „Znečišťování veřejných míst“. Ulekaně 

naslouchá Tonka Šibenice té litanii: „No, pěkně děkuju, tyhle čmáranice tu maj taky!“ 

 Je, jak vychází najevo, dvaatřicetkrát policejně trestaná a  - třikrát, ne čtyřikrát soudně. 

„Dycky nevinně, vysoký soude,“ ujišťuje, „dycinky nevinně, jako že žiju!“ 

 Všichni se leknou: „Kdo žije?“ 

 „A tak, dyť já sem mrtvá. Na to člověk v tom rozčilení zapomene.“ 

 President soudu se jí ptá: “Antonie Havlová, máte ještě nějaké jiné jméno, totiž 

nějakou přezdívku?“ – „Ano,“ odpoví nedůvěřivě, „tu přece má u nás každá.“ Na další otázky 

prozradí přezdívku: „Říkají mi Tonka Šibenice.“ 

 President soudu odstrčí spisy a ptá se jí, proč jí tak říkají. To se ale potáže se zlou. To 

prý jsou její čistě soukromé věci, to není v žádným spise, a do toho se nemá kdo co míchat, o 

tom nic nepoví. Nedá se šikanovat, v tom s ní ani mravnostní policie nic nesvedla, o tom 

nebude mluvit, i kdyby ji hodili třeba do nejhorčejšího pekelnýho kotle. 

 Klidně vyslechne president soudu tuhle slovní záplavu a připomene jí, ž přece zaživa 

také tu historku někdy vyprávěla. 

 Jo, to bylo něco jinějšího. Když ji někdo navštívil nebo jí zaplatil u Halánků tři 

panáky, to byla taxa, tak jsem mu dala tu historku k lepšímu. Ale nutit se nedám, pane! 



 No, panáky tady nevedeme, ale éteru máme dost. Na znamení presidenta soudu se 

snese z mraků láhev, a Tonka Šibenice se diví, že i nebeští zástupcové si také někdy přihnou. 

Proti takovému podezření protestuje rozhořčeně celý soudní dvůr. 

 Chtějí jí dát skleničku, ale Tonka si přihne pořádně přímo z láhve. „Dobrý! To je, 

pane, klasa! V pekle to maj taky?“ 

 Místo odpovědi ji vyzvou, aby vyprávěla. 

 „No, tak tedy, svatej soudní dvore, to už je stará vesta. Už to ani není pravda. Bylo to 

12. srpna 1881.“ 

 „To je tedy dnes právě třicet let,“ poznamenal president soudu, načež Tončina 

podezřívavost zase oživne: „Na mou věru, na den třicet let! No a? Copak jsem se s tím 

neprala už dost na zemi? Chtějí mi proto házet ještě i tady klacek pod nohy? 

 „Jen klidně vypravujte, Tonko.“ 

 „Tak tedy jsem byla tehdy zaměstnána v salónu u Kouckýho v Platnéřské ulici.“ 

 „Hm,“ poznamená president soudu, „na rohu Žatecké, viďte?“ 

 „To se podívejme, voni ten lokál znají? Snad k nám taky chodili?“ 

 Přísedící a pekelné stráže se chichtají. 

 „Nemusej se za to vůbec stydět, pane soudní dvore, byl to moc nóbl podnik, chodili 

k nám jen páni z nejlepší společnosti. To mně musej dosvědčit, pane soudní dvore, jestli nám 

prokázali tu čest.“ 

 Přísedící se marně snaží potlačit smích, a president rozzloben nařizuje ticho. A Tonka 

Šibenice vypráví dál: 

 „Tak tedy jseme byla tehdá u Kouckýho v Platnéřské ulici, a byla jsem nejkrásnější 

z dam.“ 

 Nebeský přísedící si odkašle. 

 „Nekašlaj radši, ať se nezadusej! Dyž řeknu, že sem byla nejkrásnější z dam, tak mi to 

můžou věřit. To se ví, dnes jsem stará coura, co bych z toho měla, kdybych se chlubila. Ale 

tehdá jsem byla modrá Tonka pro mý modý voči a protože sem nosila modrý atlasový 

ampírový šaty, prolamovaný punčochy a lakový střevíce. Když jsem přišla dolu do salónu, už 

na mne dycky páni čekali, a ve čtyři ráno, než se zavřelo, se postavili před mým pokojem do 

fronty, taky že jo. Taková štramanda jsem byla. Všechny dámy – jako kolegyně, vědí – mně 

záviděly.“ 

 „No, a co bylo dvanáctého srpna?“ 

 „Jo, teda dvanáctýho srpna jsme všechny dámy seděly v kuchyni u jídla, když vtom 

přijde inšpektor vod policie s jedním bachařem vod trestňáku a šušká si něco s paní Kouckou. 



Zaslechly jsme, jak se stará rozčiluje a jak inšpektor říká, že toho má dost běhat z jednoho 

pufu do druhýho. Bude-li mu pani Koucká dělat potíže, bude dělat příště potíže on jí. To se ví, 

že si s ním stará nechtěla nic začít a jde k nám dozadu a inšpektor se ptá, jestli by některá 

z dam nechtěla jít do trestního k Ferdinandu Prokůpkovi. A paní Koucká řekla, že přidá 

dotyčný ještě pět zlatek zvlášť. Toť se ví, že se žádná nepřihlásila.“ 

 „Jedna se přihlásila,“ přeruší její vyprávění president soudu. 

 „Né, vysokej svatej soudní dvore, žádná se nepřihlásila. Celá Praha přece věděla, že 

Prokůpek bude zejtra voběšenej, protože zardousil tři děvčata, jednu u Brandejsa, jednu u 

Krče, a zbejvající vlákal do lesa u Hodkoviček. Všecky tři uškrtil a mrtvoly zohavil. Hnusnej 

chlap.  

… 

 „Protože tedy žádná z nás dam nechtěla jít k Prokůpkovi, řekla paní Koucká paní 

Petříkový, aby se oblékla a šla s inspektorem do trestňáku. Paní Petříčková tehdá u nás 

sloužila, před tři čtvrtě rokem byla ještě dáma, z tý doby ji ještě budou znát, pane soudní 

dvore.“ 

 „Ticho!“ 

 „Tehdy se jmenovala Olga. Ale pak se rozstonala, a když se vrátila z nemocnice, 

vypadala tak stará a vošklivá, že ji rozhodně nemohli pustit do salónu. Takový vpadlý a 

flekatý tváře měla a červený voči, vlasy jí vypadaly, a pořád chraptěla. No strašný.“ 

 Nový doušek z láhve s éterem spláchne tuto vzpomínku. 

 „Paní Koucká nechtěla už Olgu přijmout, ale protože tolik brečela, že se zabije, 

nechala ji spát v doktorským pokoji a dali jí najíst. Za to pak musela uklízet a neříkali jí 

ovšem už Olga, ale paní Petříková. A protože žádná z nás dam nechtěla jít k Prokůpkovi, měla 

jít vona. Začala ale lomit rukama a křičet, chraptivě křičet. Že radši skočí do Vltavy, řekla,  a 

třásla se jako sulc… Vtom mě napadlo říct: Já půjdu k Prokůpkovi…“ 

 „Tak, tak!“ 

 … 

Tady ji president soudu přeruší: „Tonko, chcete mi zodpovědět ještě jednu otázku?“ 

 „Ale s největší radostí, voni jsou takovej přívětivej, dobráckej kocour. Jen se klidně 

ptaj, co jich zajímá.“ 

 „Antonie Havlová, proč jste tehdy šla k Prokůpkovi?“ 

 Tonka přemýšlí. „To vlastně ani sama nevím,“ odpoví konečně. 



 Tu se president zvedne a zazvoní. Zatmí se, jen průsvitný klíč svítí. Za zvuků varhan a 

znění zvonů se promění soudní síň v lokál s kulatými stoly, u nichž sedí dívky a hosté. Nad 

tím plují mraky. 

 Tonka sama je zase mladá, v modrých empírových šatech, s velikými křídly s peřím. 

Zaníceně tleská: „Jé, to je krásný, to jsem zase v salónu Koucký.“ 

 Všichni hosté se radují, že vidí zase modrou Tonku, a tlustá, přehnaně nalíčená paní 

Koucká s přehnaně hlubokým výstřihem jí nabízí cigaretu. 

 A kdo je tu ještě? Blonďák Mirko je tady. Jako vždy sedí u prostředního stolu a má 

své žluté rukavice a svou zelenobílou pruhovanou kravatu a volá: „Miláčku, zaplať pánbůh, 

že jsi zase tady.“ 

 „Blonďák Mirko!“ šeptá u vytržení Tonka, která to všecko ani nemůže pochopit. 

 Nebeský přísedící ohrnuje pohrdavě nos a vyjádří se příslušným tónem: „To udělal 

pan president zase jednou čest své zásadě: Každému jeho nebe. Vkus této osoby vystihl pan 

president opravdu bezvadně.“ 

 Pan president přeslechne ironii. „Myslíte opravdu, pane přísedící?“ ptá se. 

 „Ovšem,“ odpoví přísedící, „pan president je téměř neomylný.“ 

 President však chce slyšet z úst samé Tonky, je – li teď šťastná. 

 „Tak šťastná!“ vypraví jen ze sebe. 

 „A máš ještě nějaké přání, Tonko?“ 

 „Ach, ano, tak ráda bych zase slyšela ten gramofon.“ 

 President pokyne. Gramofon začne hrát píseň „Ty jsi moje racajda“. Modrá Tonka 

vzrušeně poslouchá. Potom odhodí cigaretu, chytne blonďáka Mirka a tančí s ním Je v nebi.   

           

1942 

 

In: Egon Ervín Kisch: Tržiště senzací. Nakladatelství politické literatury, Praha 1963, s. 168 – 
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Otázky a úkoly: 

 

1. Kteří jiní autoři téma Tonky Šibenice zpracovali? 

2. Vyhledejte další z pražských příběhů té doby. 

 



Brigitte Hamannová: Rozbroje v Čechách, s. 29 - 31 (ukázka textu) 

 

 Devadesátá léta 19. století v Praze byla poznamenána národnostními boji, především 

mezi německými buršáky a mladočeskými studenty. Zcela záměrně vyvolávali vzájemné 

surové potyčky na známém korzu Na Příkopě nebo se do sebe pouštěli v hospodách. Češi 

chtěli „českou Prahu“. Jenže Němci se zase nehodlali bez boje vzdát svých staletých silných 

pozic v Praze, zvášť když mnoho z nich považovalo Čechy – a Slovany obecně – za 

méněcenné. Početní pražští Židé stáli v této době takřka jako jeden muž na straně Němců. 

 Před volbami do českého zemského sněmu roku 1895 došlo k těžkým pouličním 

srážkám, a sice v Jičíně, někdejší rezidenci Valdštejnů, rodišti Karla Krause – a ve městě 

porážky rakouských vojsk v bojích s Pruskem roku 1866, krátce před bitvou u Hradce 

Králové. Nepokoje byly vyvolány štvavými projevy třiatřicetiletého radikálního 

„všeněmce“ Karla Hermanna Wolfa. Štvavá kampaň však tentoktát nebyla zaměřena proti 

Čechům, ale doslova zuřivě se obracela proti údajným nepřátelům Němců i Čechů: proti 

Židům. 

 Wolf pocházel z Chebu, studoval na německé Karlově univerzitě, ale z politických 

důvodů musel studium přerušit. Roku 1890 založil ostře antisemitské noviny Ostdeutsche 

Rundschau (Východoněmecké rozhledy), od roku 1893 šířené v 5000 exemplářích jako deník 

po celé monarchii. Jejich název poukazuje na Rakousko jakožto „Východní marku“ Německé 

říše, tedy „Východní Německo“. Titul neodplňoval obvyklý dvouhlavý orel Habsburků, ale 

jednohlavá německá říšská orlice, držící ve spárech svíjejícího se hada, jenž má představovat 

Židovstvo. 

 Wolfovým deklarovaným cílem bylo vyvázání oblastí německého jazyka ze svazku 

mnohonárodnostního habsburského státu a jejich připojení k Německé říši. Kromě toho se 

angažoval ve prospěch rychle sílícího antisemitismu. Při vídeňských obecních volbách roku 

1895 podporoval ze všech sil křesťanského sociála Karla Luegera; byl velmi hrdý na to, že se 

Lueger po několikerém opakování voleb stal roku 1897 vídeňským starostou: tím, jak 

prohlásil Wolf, se „antisemitská strana dostala k veslu alespoň ve vídeňské městské radě“. 

Wolf se od Luegera naučil štvavými protižidovskými projevy získávat na svou stranu masy 

voličů. Byl přesvědčen, že „antisemitismus je mezi obyvatelstvem latentní, že jen musí přijít 

někdo, aby jej probudil“. 

 Jako brilantní řečník bouřil Wolf i v českém Jičíně proti tomu, jak je „lid kažen 

židovským tiskem a hanebně zasviněným židáckým divadlem“, srovnával Židy se škodlivým 

kůrovcem a s bacily vyvolávajícími nemoci, požadoval „léčbu, která nás zbaví Židů“ a zákaz 



jmenovat Židy do funkcí soudců či důstojníků. A dále: „Svádíme zápas se Židy i tehdy, když 

se vydávají za Němce, neboť tím se nesetřou jejich typické zvláštnosti. Ani u křtitelnice náš 

antisemitismus nekončí, právě proto, že na Židovstvo hledíme jako na rasu a jako na rasu je 

potlačujeme.“ 

 Následující den po Wolfově bouřlivě oslavovaném předvolebním projevu se na mnoha 

jičínských obchodech objevily nápisy hlásající: „Juden raus!“ To bylo v té době nové heslo. 

 Jičínští Židé, kteří dosud žili s křesťanským obyvatelstvem ve shodě, si Wolfovy 

štvavé řeči nedali líbit a podali trestní oznámení pro „podněcování k nepřátelství“. Při procesu 

6. a 7. května 1896 však byl rétoricky velmi obratný Wolf osvobozen. Německonacionální 

noviny ho oslavovaly jako hrdinu. Jeho popularita značně vzrostla. V důsledku toho získal při 

volbách nejenom mandát v českém zemském sněmu v Praze, ale roku 1897 se vedle Georga 

Schönerera stal také poslanem všeněmců v říšské radě ve Vídni. 

 

Badeniho krize, s. 31 – 34 

 

 Krátce po volbách vydal ministerský předseda hrabě Kazimír Felix Badeni, 

pocházející z rakouské části Polska, pro české země Čechům příznivá jazyková nařízení. 

Podle nich měli úřednická místa dostávat jen ti muži, kteří během čtyř let, tedy do roku 1901, 

budou slovem i písmem ovládat obě zemské řeči. Toto ustanovení nepostihovalo ani tak české 

úředníky, kteří většinou stejně uměli německy, jako spíš Němce na územích, kde se hovořilo 

německy. Mnoho z nich odmítalo učit se česky a dostávali se do zatvrzelé opozice proti vládě. 

 Jejich nejdůležitějším mluvčím byl Karl Hermann Wolf.  Dne 9. dubna 1897 přednesl 

v říšské radě naléhavý podnět namířený proti Badeniho jazykovým nařízením. Nato se i přímo 

v říšské radě strhla vřava a došlo k divokým půtkám mezi zástpci jednotlivých národů. Excesy 

zabránily jakékoliv parlamentní práci, takže činnost říšské rady musela být na několik měsíců 

zastavena. Národnostní nepokoje, německými i českými novinami den za dnem znovu a 

znovu rozdmýchávané, se postupně rozšířily na celé české země. Při těchto bojích se i dosud 

národní c. k. sociální demokracie rozpadla prodle národnostního klíče. 

 Jedenáctého července 1897 přísahali němečtí radikálové kolem Wolfa na chebské 

radnici: „Vytrváme, a dokud zůstanou násilná jazyková opatření v platnosti, budeme 

pokračovat v nejrozhodnějším odporu proti každé vládě.“ 

 Když říšská rada na podzim obnovila činnost, došlo na ní k dalším výtržnostem a 

potyčkám mezi příznivci politických stran. Dosáhly takové intenzity, že ministerský předseda 

hrabě Badeni požádal císaře o dovolení, aby směl vyzvat Wolfa na souboj, ačkoli souboje 



byly v habsburské monarchii zakázány. Císař František Josef dal svolení a v soubojích 

zkušený Wolf na výzvu přistoupil. Souboj na pistole se konal 25. září 1897. Badeni byl raněn 

na paži a po této zahanbující porážce pozbyl poslední zbytek své autority. Karl Hermann Wolf 

byl nyní na územích monarchie s německy mluvícím obyvatelstvem velkým národním 

hrdinou. 

 V listopadu 1897 opět propukly silné nepokoje také v Praze: po uvedení nového 

rektora české univerzity do funkce táhli čeští studenti s protiněmeckými písněmi na rtech 

městem, a vyvolali tak ostré střety s buršáky. Češi v Praze nato začali drancovat německé a 

židovské obchody a zpustošili Německé divadlo a další německé instituce. 

 Když 26. listopadu 1897 došlo i ve vídeňské říšské radě k potyčkám mezi příslušníky 

různých politických stran, neviděl prezident říšské rady jinou možnost než ve smyslu jednoho 

nového zákona povolat do parlamentu policii. Ta pak poslance tropící výtržnosti násilím 

vyvedla, mezi nimi i Karla Hermanna Wolfa. Časopis Illustriertes Wiener Extrablatt psal: 

„Předsedové byli zahrnuti nactiutrhačnými výroky a nakonec vytlačeni ven, poslanci byli 

násilím vynášeni ze sálu, krátce a dobře, byly to scény naplněné takovým rozčilením a 

takovou divokostí, jakou lze těžko vylíčit.“ 

 Císař František Josef nechal pak 28. listopadu 1987 Badeniho v jeho funkci 

ministerského předsedy padnout. Jazyková nařízení byla krok za krokem oslabována ve 

prospěch Němců, což zase vedlo k národnostním nepokojům na české straně. Revolta proti 

vídeňské vládě začala být tak nebezpečná, že v prosinci 1897 musel být v Praze přechodně 

vyhlášen výjimečný stav. 

 V oblastech poblíž hranic s Německou říší stále hlasitěji zazníval požadavek  odpoutat 

se od mnohonárodnostního státu a od Čechů a připojit se k Německé říši. Wolf razil heslo 

„Germanie irredenta“, tedy „nevykoupené Němectvo“. V severních Čechách získala velkou 

popularitu píseň: „Ne po straně, leč zpříma / vždy patři v naši vlast, / vždyť důvěra v nás 

dřímá, / my nedáme se zmást!“ 

 Čechy byly jen zvlášť drastickou ukázkou místa s nebezpečně doutnajícími konflikty, 

jednoho z mnoha mnohonárodnostní dvojmonarchie. Západní část podunajské monarchie, 

tedy Předlitavsko (Cislajtánie), vězela v těžké státní krizi, která odhalovala takřka neřešitelné 

národnostní konflikty. Když pak záhy bylo volební právo rozšířeno na stále chudší a převážně 

německé vrstvy, dosud vládnoucí němečtí Rakušané ztratili své privilegované postavení – a 

začali být vůči Němcům, z jejich hlediska rasově méněcenným, stále agresivnější. 

 

 



Eduard Bloch mezi frontami, s. 34 -36 

 

 Uprostřed těchto zmatnů devadesátých let žil a studoval v Praze mladý Eduard Bloch. 

Cítil vazby k oběma kulturním okruhům, stál mezi národnostními frontami a z obou stran byl 

nyní ohrožován – a sice jako Žid. Ve svých pozdních memoárech sděluje o pražské době 

bohužel jen velmi málo konkrétního. Jasné je, že Prahu miloval jako město židovské 

spirituality, ale v důsledku v té době už každodenních národnostních a antisemitských excesů 

mu též naháněla strach. Musel v té době zažít mnoho, co ho soužilo, především segregaci a 

diskriminaci. 

 V jiné souvislosti se Bloch později zmínil o tom, že jeho oblíbeným sportem byl šerm. 

Z toho by se dalo vyrozumět, že byl v Praze členem některého německého soubojového 

bušáckého spolku – konkrétně spolku Austria, podobně jako jeho ctěný a blízký učitel Alfred 

Pribram. Ale právě německé buršácké spolky nasadily v těch letech antisemitský kurz. 

Například Karl Hermann Wolf se holedbal, že jako první vyhodil ze své studentské jednoty 

Ghibellinia všechny židovské členy. Povzbuzoval k tomu i ostatní buršácké spolky a prosadil, 

že židovští studenti nesměli tak jako dosud navštěvovat Čtenářskou a řečnickou halu 

německých studentů v Praze. Židé tak byli vyloučeni i z tohoto ústředního komunikačního 

centra pražských německých studentů. 

 O tom všem Bloch ve svých pamětech mlčí. To, že právě z tohoto směru přichází 

pohrdání a urážky, muselo být pro německy smýšlejícího, ale Rakousku věrného studenta, 

jakým byl on, velké zahanbení a rozčarování. 

 Edurar Bloch 13. ledna 1898 úspěšně absolvoval své první rigorózum v oboru 

anatomie, fyziologie, chemie a fyzika a 29. listopadu druhé ve farmakologii, všeobecné 

patologii, inerní medicíně a patologické anatomii. Když se intenzivně připravoval na třetí a 

poslední rogorózní zkoušku, na jihovýchodě Čech se odehrála tragédie s dalekosáhlými 

následky: o Velikonocích 1899 byla v lese u Polné, městečka na Vysočině, nalezena v tratolišti 

krve nahá mrtvola křesťanské dívky Anežky Hrůzové. Hlavu měla hlubokým řezem téměř 

oddělenou od trupu. Okamžitě se vyrojily pověsti, že dívka se stala obětí židovské rituální 

vraždy. Jako údajný vrah byl zatčen a veřejnosti prezentován nepříliš inteligentní židovský 

tulák Leopold Hilsner. 

 Všechny antisemitské listy se plnily krvelačnými historkami. Židé, kdekoli se objevili, 

se vystavovali nebezpečí, že budou napadeni. Extrémně antisemitský advokát rodiny Hrůzovy 

využil procesu k tomu, aby bezmocného Hilsnera pojal jako exemplární případ, tak jak se o to 

krátce předtím pokoušeli v Dreyfusově procesu ve Francii. Ovšem Hilsnerovi, chudému jako 



kostelní myš, se nepodařilo tak jako Dreyfusovi dospět k rehabilitaci. 

 Znalci, kteří byli schopni detailně dokázat, že se zcela jistě nejednalo o rituální vraždu 

– ta u židů v žádném případě na rozdíl od tvrzení obžaloby nepatřila k rituálu -, zůstali 

nevyslyšeni. (V češtině je k dispozici mj. obhsáhlá monografie Jiřího Kovtuna: Tajuplná 

vražda. Případ Leopolda Hilsnera, Sefer, Praha 1994.) Hilsner byl po dlouhém senzačním 

procesu bez jakéhokoli přímého důkazu odsouzen k smrti provazem, rozsudek však nebyl 

vykonán, Hilsner byl však i nadále držen ve vězení. Rozsudek smrti prý „prokázal“ rituální 

vraždu, u židů běžnou. Všední den českých a moravských Židů, kteří nyní žili ve velkých 

obavách, ovládaly od té doby antisemitské nepokoje a násilnosti. 

 V novinových článích, projevech a provoláních protestoval proti rozsudku člověk 

nežidovského původu i vyznání, profesor Tomáš Masaryk, pozdější zakladatel a prezident 

Československé republiky; na pražské české univerzitě byl pak vlastními studenty inzultován 

a přišel i o své profesorské místo. 

 Hilsnerův rozsudek smrti yl roku 1901 na nátak domácího a zahraničního liberálního 

tisku změněn na doživotí. Na svobodu se dostal po devatenáctiletém věznění teprve v březnu 

1918 při generální amnestii pro těžké zločince. Zemřel v roce 1928 ve Vídni. 

 Eduard Bloch se cítil byt v důsledku narůstajících antisemitských nepokojů v Čechách 

ve stálém ohrožení. Tento tak mírumilovný člověk si teď pro případ, že by se musel bránit, 

bral s sebou dokonce často revolver, ale naštěstí ho nemusel použít. A dělal si velké starosti o 

matku a sourozence. 

 Dne 21. prosince 1899, uprostřed antisemitských bouří v Čechách, absolvoval Bloch 

své třetí a poslední rigorózum v chirurgii, porodnictví, očním lékařství a soudní medicíně. O 

tři dny později obdržel doktorský diplom s hodnocením „summa cum laude“, tedy s 

nejvyšším vyznamenáním. 

 Poté začalo klinické školení u Alfreda Pribrama: Už tehdy nebylo pro židovského 

lékaře nic jednoduchého nalézti uplatnění na libovolné klinice, neboť řada profesorů 

dokázala židovským lékařům vstup na jejich kliniku krajně ztížiti, ne-li zcela znemožniti. To 

byli antisemitsky zaměření vysokoškolští učitelé. Jejich smýšlení se neprojevovalo jenom při 

zkouškách, ale i při obsazování uvolněných profesorských stolců; živovský učenec měl tudíž 

velmi malé vyhlídky, když se ucházel o uvolněné místo profesora; byli totiž v akademickém 

senátu velcí vědci, ale malé charatkery! O to vděčnější byl Bloch svému dobrotivému učiteli 

Pribramovi: jeho kolosální zkušenost, jeho prozíravost, jeho rychlé a cílevědomé jednání, 

zvládání i překvapivých situací, to vše se mi stalo vzorem. 

 Během tohoto odborného výcviku se Bloch začal věnovat vnitřními lékařství a 



gynekologii. Ještě doufal v místo asistenta u Pribrama, aby pak mohl v Praze nastoupit 

univerzitní dráhu. 

 

In: Brigitte Hamannová: Hitlerův ušlechtilý Žid (Život Eudarda Blocha, lékaře chudých). 

Prostor, Praha 2012. (v překladu Petra Dvořáčka). 

 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Jaké bylo postavení židovské komunity na přelomu 19. a 20. století v Čechách? 

2. Jak rozumíš Eisnerovu vyjádření, že Kafka se cítil ve trojím ghetu? 

3. Odlišoval se český politický kontext přelomu 19. a 20. století od poměrů v sousedních 

zemích? 

 

 

 

 

 

Gustav Meyrink – iniciační romány 

 

Iniciace a její tematizace v umělecké próze 20. století 

Alena Zachová 

 

 Kritéria, jimiž je umělecká tvorba poměřována a hodnocena, se proměňují v závislosti 

na estetických dobových konvencích a ideálech i teoretických požadavcích kladených na 

umělecká díla v daném období. Jedním z uplatňovaných hledisek pro zkoumání literárních 

žánrů, tematických okruhů či literárních děl s obecně platnou - nebo archetypální tematikou - 

může být způsob vertikální, zabývající se prostupováním sledovaného jevu řadou literárních 

žánrů a typů textů až k samotným počátkům psané umělecké literatury. Tímto způsobem lze 

přistoupit i k literatuře s tematikou iniciační.  

 S iniciací - uvedením do tajemství, přijetím, obřadným zasvěcením, představujícím 

především významný kulturní fenomén, se opakovaně setkáváme i v průběhu dějin literatury 

v nejrůznějších variantách, žánrech a typech, které sjednocuje právě společné téma. Přes 



všechny proměny, jimiž iniciace v kulturní i literární rovině procházela, zůstává její 

fundamentální význam stále stejný.   

V původně ústních slovesných dílech, jakými jsou především mýty a pohádky, probíhá 

iniciace formou zkoušek a následnou proměnou obrozeného hrdiny téměř schematicky (viz 

např. Joseph Campbell – Tisíc tváří hrdiny). Hlavní hrdina opouští - dobrovolně či 

nedobrovolně  - domov, představující místo bezpečí a jistoty. Přestoupením hranic tohoto 

známého prostoru se ocitá v nové, často kritické situaci, setkává se se „strážcem prahu“, 

„stínovou postavou“, s níž se musí vypořádat. Na další cestě potom zažívá dobrodružství, 

podstupuje zkoušky, sestupuje do podsvětí a za statečnost získává dary, nové vlastnosti nebo 

schopnosti, pomocníky i nevěstu a navrací se zpět. Vrací se však jako jiný člověk, zralý, 

přinášející pomoc a dobrodiní pro sebe, rodinu nebo obec.  

S klasickým schématem iniciačního příběhu tohoto typu se můžeme setkat již v antických 

tragédiích, první dochovaný autorský iniciační román,  Apuleiův Zlatý osel, pochází z 2. 

století, a představuje jednu z významných tematických variant až do současnosti. 

 Pro iniciaci je nezbytná rituální smrt a znovuzrození, tyto rituály však zahrnují i 

přechody z jednoho věkového období do druhého, např. z dětství do dospívání, z mládí do 

dospělosti či do stáří. I v těchto případech se jedná o iniciaci, protože jde vždy o radikální 

změnu ontologického řádu a sociálního statutu. Z tohoto důvodu iniciací rozumíme nejen 

mystické zasvěcení, realizované obvykle v chrámu nebo jiném posvátném prostoru a 

vyhrazené pro mimořádné jedince, ale i kvalitativní přechody z jedné životní etapy do druhé 

(viz Mircea Eliade – např. Posvátné a profánní).  

Archaický člověk hledal vzory lidství v nadlidské úrovni, hrdinové se proto museli přiblížit 

božskému ideálu.  V moderní společnosti jedinec hledá ideál především uvnitř sebe, prožívá 

nové existenciální situace a literatura tyto proměny vnímání sebe sama – svojí identity -  také 

nově tematizuje. Vedle klasických iniciačních příběhů, v nichž dochází k setkávání s božským 

principem, jsou v současné próze více zastoupeny iniciační texty, v nichž hrdinové podstupují 

cestu do svého nitra a do své minulosti. Tímto způsobem se utkávají se svými traumaty, 

psychickými „příšerami“ nebo „strážci prahu“ a skrze tyto sestupy poznávají hranice svých 

možností a dospívají k plnohodnotnému nebo vícerozměrnému lidství. V těchto textech již 

iniciace nemá klasicky schematickou podobu, ale tematizuje osobní krize, významné životní 

zvraty, kvalitativní proměny hrdiny - často s využitím iniciační symboliky, kterou i současný 

člověk prožívá ve svých snech, fantaziích a vizích. Pro moderní literaturu (pod tímto 

označením rozumíme pro zjednodušení literaturu 20. století) je také typické, že iniciace 

obvykle netvoří ústřední motiv, ale pouze jednu z rovin často mnohovýznamových textů.  



 Z umělecké literatury s iniciační tematikou ve 20. století připomeneme především tři 

typy, které se ukazují jako určující (co do kvality i do početního zastoupení).   

První typ představuje variantu klasického iniciačního textu, který se však v naší domácí 

literatuře vyskytuje poměrně sporadicky. Modelovou podobu tohoto typu můžeme sledovat 

především v románové tvorbě německy píšícího autora Gustava Meyrinka, patřícího k okruhu 

pražské německé literatury. Děj většiny jeho povídek a románů se v Praze také odehrává. 

Meyrink jako novoromantik upřednostňuje příběhy s tajemstvím, které umisťuje do historicky 

známých míst Prahy (jako je židovská čtvrť, Staroměstské náměstí nebo Daliborka ap.), avšak 

za dobrodružnými syžety a konkrétními pražskými reáliemi lze odhalit klasické iniciační 

schéma s pravidelně rozvrženými postavami adeptů zasvěcení, jejich pomocníky i zkouškami, 

které musejí adepti absolvovat.  

Meyrinkovi hrdinové jsou v první řadě stigmatizováni svým původem (nalezenci, sirotci, v 

Golemovi trpí hlavní hrdina ztrátou paměti ap.), ve všech případech po události, která jejich 

příběh uvede do pohybu (např. výměna klobouku v chrámu sv. Víta v Golemovi), potkávají 

svého učitele - zasvětitele (jako byl rabi Hillel v Golemovi nebo bílý dominikán ve 

stejnojmenném románu) a pannu, představující ženský princip. Po překonání všech vnějších i 

vnitřních zkoušek zažívají hrdinové setkání s božským principem a stávají se „bytostmi 

středu“, jak jejich výsledný přerod charakterizuje v naší odborné literatuře např. Daniela 

Hodrová (Román zasvěcení, Hledání románu), nebo také ucelenou bytostí – hermafroditem. 

Kvalitativní proměnu prožívají hrdinové Meyrinkových románů v přímé souvislosti s 

pochopením božské podstaty lidské existence (autorovi byla tato tematika blízká, zajímal se o 

různé duchovní systémy a je o něm také známo, že byl členem několika evropských 

esoterních řádů). 

Tento typ klasické iniciační literatury zastupují dále např. některé moderní autorské pohádky s 

výraznými filozofickými přesahy, pro něž je typické, že hlavním hrdinou je dětská postava, 

prožívající přechod od nevinného dětství k bolestnému dospívání.  Nejde však většinou o 

texty intencionální, zaměřené primárně na dětského čtenáře, ale pohádkový žánr je v těchto 

případech určen pro recipienty různých věkových kategorií. Klasické iniciační schéma se 

objevuje také v řadě biografických textů – ať již jde o hrdiny biblické, mýtické nebo skutečné 

postavy s mimořádným osudem. 

Druhý typ literatury s iniciační tematikou představuje žánr, který se ve 20. století teprve nově 

utvářel, avšak získal již značnou popularitu.  Kvalitativně zahrnuje texty velmi různorodé, od 

uměleckých až po texty, které bychom mohli označit jako zábavné nebo relaxační, bez větších 

uměleckých ambicí. Je jím fantasy literatura, založená na mýtotvorbě, umělé mytologii. 



Fantasy literatura, na rozdíl od sci – fi (čerpající náměty především z nových poznatků vědy a 

techniky a exponující děj nejčastěji do budoucnosti nebo na jiné planety) modeluje v rámci 

prostoru textů světy, které můžeme označit jako paralelní nebo alternativní. Jejich zakladatelé, 

J. J. R. Tolkien a C. S. Lewis, vytvořili dnes již klasickou formu fantasy literatury se dvěma 

základními typy – Tolkien zkonstruoval zcela nový, imaginární svět, zatímco Lewis využívá 

ve svých dílech prostupnosti více světů (jinými slovy zná prostředky, jak překročit dimenze 

jedné reality a vstoupit do jiné, např. vstupem do děje obrazu se hrdinové stávají součástí jeho 

příběhu nebo zadními dveřmi skříně projdou do mýtického prostoru).    

Ve svých dílech vytvořili tito autoři specifický mýtický svět, který nebyl konstruován na 

základě konkrétních mýtů, ale na základě obecné struktury mýtů a mytologie vůbec. Oba jako 

filologové obeznámeni dokonale zejména s mytologií keltskou a severskou, vytvořili nový 

žánr, který má v dnešní době množství variant. Klasické fantasy texty jsou iniciační, např. 

Tolkienův Hobit nese podtitul Cesta tam a zase zpátky a pojednává o putování, o vnější i 

vnitřní cestě hrdiny a o změně jeho postoje ke světu. 

Českých autorů, píšících fantasy literaturu, je dnes již celá řada, i když svým významem 

obvykle nepřesahují domácí prostředí (na rozdíl např. od Poláka Andrzeje Sapkowského). 

Typ fantasy literatury, vytvářející umělý mýtický svět, reprezentuje např. Adam Andres a jeho 

sága o mnoha dílech nazývající se Wetemaa. Jde o rytířský dobrodružný příběh artušovského 

typu vyprávěný kronikářem země Éllady a zachycující život a příhody krále Gudleifa a jeho 

družiníků. Knihu vyplňují osudy jednotlivých rytířů a jejich společná dobrodružství. Iniciace 

má podobu známou z pohádek, hrdina se musí vydat na cestu, aby zachránil svou zem, po 

splnění úkolů umírá, jak mu bylo předpovězeno osudem, a na trůn nastupuje jeho syn. Éllada 

má vlastní historii, mytologii, bohy, staré i nové jazyky, vlastní písmo, kniha je doplněna 

mapou země, ukázkou písma i poznámkami k výslovnosti.  

 Jisté proslulosti v tomto typu literatury (informace lze zjistit z periodik a časopisů 

zabývajících se touto problematikou, např. Dech draka, časopis pro ctitele fantasy a her na 

hrdiny) získala Vilma Kadlečková (známá je i další ženská autorka Františka Vrbenská). 

Románová trilogie Vilmy Kadlečkové Meče Lorgan vychází také z mýtů, avšak využívá výše 

zmíněné prostupnosti světů. Vypravěčka zaznamenává legendy o prvních lidech země Lorgan 

a o pronikání různých bytostí z jiných dimenzí, narušujících řád v Lorganu. Opět jde o 

dobrodružný příběh pohádkového typu s využitím tajemných motivů a symbolů, sloužících 

především k vyvolání napětí, bez hlubšího významu.  

Na rozdíl od zakladatelů Tolkiena a Lewise, jejichž texty tematizují kvalitativní přerod 

hlavního hrdiny i se všemi těžkostmi a peripetiemi, většina dnešních fantasy textů je 



orientovaná na efektní dějovost a iniciace zůstává v pokleslé rovině (to znamená, že tato 

literatura nevyužívá iniciační symboliku jako ambivalentní a polysémantickou, ale pouze ve 

významu dobrodružné zápletky, bez nároků na skutečnou proměnu hrdinů). Zajímavým 

faktem zůstává skutečnost, že tento druh literatury vytváří alternativní světy a paralelní 

společnosti, což jsou témata v současné době často diskutovaná v nejrůznějších souvislostech 

a disciplínách. 

 Posledním typem, který stojí za připomenutí, jsou umělecké texty, které iniciaci, 

osobní krizi nebo přerod hrdiny pojednávají především reflexívně, to znamená, že obvykle 

nejde v pravém slova smyslu o texty iniciační, jako spíše o texty o iniciaci. Také tento typ má 

řadu variant, příkladem může být tvorba Daniely Hodrové, která se problematikou iniciace 

zabývá jak v teoretické, tak umělecké rovině.  

 Zvláště v trilogii Kukly, Podobojí a Théta místem, v němž se její hrdinové - přesněji 

řečeno nejčastěji hrdinky - pohybují, již není les, v němž číhá nebezpečí, a zámek, v němž 

probíhá zasvěcení, ale město, chápané jako labyrint. Bloudění městem, sestup do jeho 

„podsvětí“, tj. do traumatizujících míst jeho současnosti i historie, vytváří paralelu s 

blouděním hlavní hrdinky a jejího alter ega, pátrající po své identitě sestupem do svého 

dětství, do své rodiny a rodu.  

Pro iniciační prostor, v němž se hrdinka pohybuje, je charakteristické, že přesahuje práh 

života a smrti, mezi živými hrdiny se tak pohybují bytosti, které už nežijí (postavy známých 

umělců i neznámých lidí z olšanského hřbitova se mísí s obyvateli dnešního města), postavy z 

reálného světa (především autorský subjekt vystupující pod jménem samotné autorky – jako 

Daniela Hodrová i její rodina – otec Zdeněk Hodr nebo manžel) se volně stýkají s postavami 

fiktivními, lidé se mění v loutky a naopak sochy ožívají a vytvářejí tak nové možné situace a 

neobvyklé eventuality. Cesta do podsvětí nebo do sebe sama neprobíhá jako přímá vnitřní 

zkušenost, typická pro klasické iniciační texty, ale formou intertextových paralel, např. sestup 

branou do trýznivého města je zarámován motivy z Dantova Pekla, vyrovnávání se s otcovou 

smrtí, ztrátou a hledáním otcovského principu připomínají motivy  Telemachose hledajícího 

Odyssea. Přímý prožitek je nejčastěji nahrazován metaprožíváním, což je typické pro dnešní 

umění vůbec. Veškerá iniciační symbolika (včleňovaná do textu právě pomocí cizích textů) je 

v těchto románech vystavěna na stejném principu, především na principu opakování motivů a 

různých typů parafrází v návaznosti na jiné texty či žánry. 

Podstatným rysem tohoto typu literatury je i jeho anitiiluzívnost, autorka – přesněji autorský 

subjekt - tvoří samostatnou rovinu textu (rovinu textu o textu), psaní příběhu průběžně 

hodnotí a seznamuje čtenáře se svými pocity a záměry: „Štucl přechází od jedné postavy k 



druhé, já po něm ze skutečnosti do románu marně sahám.  Jakou cestu bych musela 

podstoupit, abych se zvířátka ze svého dětství znovu zmocnila?... Už začínám tušit, že hledání 

tohoto ztraceného rouna bude možná splývat nejen s hledáním dětství, trýznivého stejně jako 

místo, na němž se odbývalo a stále v mých vzpomínkách a románech odbývá, ale i s hledáním 

románu. Bude to román o sestupu...“ (Théta, str. 31). Autorské vstupy jsou časté a dílo se tak 

stává diskusí o svém vlastním vzniku, těžiště textu se přesouvá ke genezi tvorby jako procesu 

a ke hře díla se sebou samým. 

Přestože je poetika literárních děl Daniely Hodrové shodná ve všech jejích doposud vydaných 

uměleckých textech (je jich 6), jistou změnu, můžeme říci variaci, představuje její poslední 

román nazvaný Ztracené děti. I v tomto případě podstupuje hrdinka svoji iniciační katabázi  

prostřednictvím symbolických paralelních příběhů, avšak jde o paralely související s osudy 

jejích ženských předků. Hlavní hrdinka se se ztrátou vlastního dítěte vyrovnává pomocí 

poznání a pochopení ženského údělu ve vlastní rodině, navrací se ke starým babiččiným 

zápiskům, matčiným dopisům a dceřiným deníkům a dochází k poznání, že osudy její 

prababičky, babičky i matky se nápadně podobají a snaží se odhalit důvody neuspokojivých 

partnerských vztahů, které ve všech případech vedly v rodině i k narušování vztahů s 

vlastními dětmi. Modelově se opakující vzory chování, v jejichž koloběhu se ocitla i samotná 

hrdinka, přestává postupně vnímat jako epizody z rodinné historie, a začíná je chápat jako 

souvislý příběh s vlastní vnitřní logikou. Teprve po tomto zjištění má hrdinka šanci z 

koloběhu osudu vykročit. Vnitřní i vnější rovinu sjednocují snové pasáže, vize a intertextové 

paralely, avšak reflexívnost není v tomto případě vyjádřena explicitně, jako tomu bylo v 

předcházejících textech, ale tím, že hrdinka dokázala pochopit svůj vlastní příběh 

(prostřednictvím osudů babičky, matky apod.) a jeho reflexí nalézt řešení. Obrazně můžeme 

říci, že předchozí romány jsou především romány o iniciačním sestupu, řečeno s Hobitem – 

cestě tam, a Ztracené děti jsou iniciačním románem o cestě zpět. 

Množství textů s iniciační problematikou i jejich různorodost svědčí o závažnosti tohoto 

tématu v umělecké literatuře.   

 

 

In: Alena Zachová: Mýtus jako paměť prózy, s. 103 – 106. Hradec Králové: Gaudeamus 

2002. 

 

 

 



 

Románová tvorba Gustava Meyrinka 

Alena Zachová 

 

Gustav Meyrink, který žil ve Vídni, v Praze a na různých místech v Německu a ve 

Švýcarsku, patří ke generaci spisovatelů působících na přelomu století v oblasti střední 

Evropy, kteří ve svém díle zachytili duchovní dimenzi své doby. Meyrinkova tvorba je úzce 

spjata s Prahou, v povědomí čtenářů však patří k méně známým autorům pražské německé 

literatury než např. Franz Kafka, Max Brod nebo Franz Werfel. 

Jednou z příčin této skutečnosti je Meyrinkova orientace převážně na iniciační 

literaturu, která přitahuje pouze určitý okruh čtenářů. Iniciace je záležitostí krajní 

individualizace. Také z tohoto důvodu nemohly u nás vycházet jeho romány v době, která 

kladla důraz na hodnoty zcela opačné. Dostupnější byly Meyrinkovy satirické povídky (např. 

výbor Černá koule) tvořící však pouze část jeho tvorby a patřící především k jeho 

spisovatelským začátkům. Fakt, že po roce 1948 u nás Meyrinkovo dílo vychází minimálně, 

není tak překvapivý. Zajímavější je, že přijetí jeho díla bylo od samého začátku 

problematické. O jeho recepci G.Veselá
1 

uvádí, že zatímco Meyrinkovy romány byly 

překládány do češtiny téměř s rekordní rychlostí, kritické ohlasy byly převážně negativní. 

Připouštějí přitažlivost fantastické atmosféry, kterou jeho dílo evokuje, vytýkají mu však, že 

jeho pojetí Prahy je nepřesné a nesprávné, že se zaměřuje na jevy bizarní a okrajové. Více 

oceňují romány "dějové", zvláště Anděla západního okna, zatímco např. Bílý dominikán 

zůstává nepochopený. Toto neporozumění zřejmě souvisí s iniciační literaturou jako takovou. 

Pro její žánrové schéma je typická snížená epičnost, ale i jistá čtenářská výlučnost
2
.
 

Meyrinkovo dílo využívá k zobrazení procesu iniciace různé esoterní systémy, které svým 

symbolickým jazykem působily vždy podezřele, navíc bylo dílo často připomínáno v 

souvislosti s autorovým životním stylem. Meyrink získal v Praze pověst výstředního člověka, 

který provokoval nejen konzervativní společnost, ale i umělecký svět. Šokoval nápadným 

oblečením, výstředně zařízeným bytem i zájmem o okultismus (experimentoval se 

spiritismem a telepatií, praktikoval černou magii a alchymii, zajímal se o paranormální jevy, o 

jedy, o halucinace a jasnovidectví). Tuto image podporoval i vypravováním strašidelných 

historek v kavárně Continental, kde býval častým návštěvníkem. Zdá se, že změna nastala po 

propuknutí nemoci míchy a po dočasném ochrnutí. Velmi vážně se začal léčit pomocí jógy, 

dodržoval přísnou životosprávu (stal se vegetariánem) a studoval různé jogínské techniky. 



Kontaktoval za tímto účelem i Annie Besant, tehdy známou jogínku, žačku Ramakrishny3. 

Stopy těchto zájmů a zkušeností najdeme v celém Meyrinkově díle. Poslední třetinu svého 

života prožil v ústraní v klidném manželství s druhou ženou, dcerou Sybillou a synem 

Harrem. Tato méně nápadná etapa jeho života však už nebývá připomínána. 

  V Praze prožil Meyrink necelých dvacet let (1885-1904), byla to však doba pro jeho 

osobní vývoj klíčová. Dokončil zde středoškolská studia, s Prahou se pojí jeho podnikatelské 

aktivity, společenské úspěchy i úplný krach, koketování se sebevraždou, vězení i propuknutí 

nemoci páteře. Tady také začíná jako spisovatel. V roce 1904 Prahu definitivně opouští, stále 

se však do ní vrací ve svém díle. Svůj ambivalentní vztah k Praze vyjadřuje na mnoha 

místech. Ve vzpomínkách i v uměleckých textech zdůrazňuje mimořádnou, neuchopitelně 

zvláštní atmosféru, kterou si město uchovává a která ho znepokojuje i přitahuje 

 

Meyrink využívá postupy novoromantiků, kteří v novém kontextu vracejí do literatury 

romantické rekvizity, fantastická a tajuplná témata, vytvářejí zvláštní svět ležící na hranici snu 

a reality a přinášejí do literatury nový typ napětí a obrazotvornosti. Takové je např. i dílo 

Paula Leppina nebo Lea Perutze. 

Převážná část Meyrinkovy tvorby má fantastický syžet založený na příběhu s 

tajemstvím, který se na jedné straně přiklání k zábavné literatuře, na druhé straně k literatuře 

iniciační. Ve vyrovnaném poměru najdeme oba tyto typy zastoupeny v Meyrinkových 

povídkách, které uveřejňoval od přelomu století v mnichovském týdeníku Simplicissimus. 

Povídky, např. Bráhmanova moudrost, Tajemství zámku Hathaway nebo Albín, představují 

přechod od příběhů s převážně zábavnou, případně satirickou funkcí k náročnější iniciační 

literatuře. Příběhy s tajemstvím procházejí napříč literárními žánry a směry, důležité však je, 

jakou funkci tajemství v textu přijímá. Zatímco u zábavné literatury neslouží k pochopení 

nějaké nové či jiné skutečnosti, ale k vyvolání napětí a k pobavení (přijímá tedy funkci 

relaxační), tajemství u Meyrinka je především prostředkem k otevření jiné úrovně vnímání 

reality. 

Iniciační schéma v "čisté" podobě s typickým systémem prostředků, postupů, postav, 

způsobů nazírání a ztvárňování je charakteristické pro Meyrinkovy romány, které vycházely v 

letech 1915-1927 (Golem 1915, Zelená tvář 1916, Valpuržina noc 1917, Bílý dominikán 

1921, Anděl západního okna 1927). 

 

Žánr iniciačního románu vznikl zkřížením schématu románu se schématem mýtu a 

obřadu (v souvislosti např. s hagiografií, legendou, pohádkou, alegorickým putováním nebo 



mystickým traktátem). Používá proto symboliku typickou pro mýty, křesťanský esoterismus, 

kabalu, symboliku katedrál, alchymii, mnišské řády
4
. 

 
Ústředním tématem románu zasvěcení 

je duchovní vývoj jedince. Hrdina je postaven do situace, která se pro něho stává osobní 

zkouškou, prochází katabází, symbolickou smrtí, nachází vlastní identitu a proměněný 

(znovuzrozený) se navrací zpět. 

Díky pravidelnému iniciačnímu schématu, které Meyrinkovy romány mají, vystupuje 

zřetelněji i významová rovina textů (texty přestávají být nesrozumitelné) a ozřejmuje se i 

jejich rozdílná kvalita. Děj příběhů uvádí do pohybu prvotní impulz. Bodem obratu se stává 

zjevení Golema, které se opakuje každých třicet tři let, obraz Ahasvera a jeho zelené tváře, 

prolnutí - střetnutí Valpuržiny noci pozemské s kosmickou, setkání Christophera s bílým 

dominikánem nebo dědictví, které obdrží poslední potomek Johna Deea. 

 Postavy 

Hrdina iniciačního příběhu je vybírán neosobní silou, což se projevuje znameními, a 

stává se vyvolencem. V iniciačních románech se objevuje charakteristická trojice postav: 

hrdina - adept zasvěcení, zasvětitel - moudrý prostředník mezi světem hrdiny a vyššími světy 

a panna - ženský princip představující zduchovnělé milostné téma. Tento trojúhelník tvoří 

základní půdorys všech Meyrinkových románů, konkrétní podoba je však v jednotlivých 

dílech odlišná a souvisí s uspořádáním textu. 

V Golemovi je adeptem Pernath, jeho zasvětitelem archivář Hillel a pannou Hillelova 

dcera Mirjam. Postavy se vyskytují v jakýchsi triádách, představují možnosti, které hrdina má 

a ze kterých také musí volit. Proměnu osobnosti prožívá vedle Pernatha i student Charousek a 

vrah Laponder, u nich však k zasvěcení nedojde. Další trojici tvoří Pernathovi přátelé - 

loutkář, hudebník a řezbář. Také ženy, se kterými se Pernath setkává, jsou tři a prezentují 

různé podoby lásky - smyslnou (prostitutka Rosina), nenaplněnou nebo neopětovanou (dáma 

Angelina) a duchovní (Mirjam). Zvláštní variantu představuje postava Rosiny. Její matka a 

bába měly nejen stejné jméno, ale i stejný osud (motiv jména, které jeho nositelům přináší 

také stejný osud, se objevuje u Meyrinka častěji, jméno tak předurčuje roli dané postavy). 

V Zelené tváři tvoří základní trojici Hauberrisser - Swammmerdam - Eva. Román 

naznačuje i další rozměry související se zasvěcením - nebezpečí spiritismu, rozdíl mezi 

zájmem teoretika o duchovní život (dr.Sephardi) a praktickým životem chasida (Eidotter), 

představuje i černou magii, kterou ovládá černý Zulukafr. 

Valpuržina noc je jediným románem, který se zabývá zasvěcením ženy. Adeptem je 

Polyxena, zasvětitelem Molla a mužským protějškem Otokar. Paralelní příběh řeší iniciaci 



nedokončenou. Její adept Flugbeil má přezdívku Pingvín, náznaky "křídel" tedy má, ale k 

jeho proměně nedojde (křídla mu nedorostla). Jeho zasvětitelem je Mandžu a partnerkou Líza. 

Bílý dominikán tvoří jakýsi pozitiv a negativ iniciace. Adeptem zasvěcení je 

Christopher, zasvětitelem se stává bílý dominikán, jeho otec Bartoloměj a prapředek 

Christopher, pannou Ofelie. Druhou trojici (ale se záporným znaménkem) představuje Ofeliin 

otec Adonis, matka a její milenec. Přes jistou podobnost prožitků Christophera a Adonise u 

prvního z nich k iniciaci dojde, u druhého nikoliv. Jejich zážitky (uzavření do rakve) se liší 

tím, že Christopher je prožívá během snu, tedy vnitřně, symbolicky, zatímco Adonis jako 

krutou skutečnost (v dětství ho otec z trestu uzavřel do rakve a chlapec po tomto zážitku na 

léta oněměl). 

Se složitějším schématem se setkáme v románu Anděl západního okna. Skládá se ze 

dvou příběhů, které se postupně propojí do jediného. V první rovině je adeptem John Dee, 

který musí volit mezi zasvětitelem pravým (laborant Gardener) a nepravým (Bartlett Green). 

Panna má opět tři podoby - Isis (démon), Jane (oddaná láska) a Alžběta (duchovní partnerka). 

John Dee nezvolí správné partnery, proto se zasvěcení nedožije. To dokoná až jeho potomek v 

druhé rovině příběhu baron Müller. Zasvětitelem se mu stává přítel - chemik Bohdan Gärtner 

a ženský princip se opakuje ve stejné podobě - Assja (Isis), Johanka a Alžběta. 

Adept zasvěcení bývá vždy nějak znevýhodněn svým původem. Pernath si vůbec na 

svou minulost a rodinu nevzpomíná, hrdina Zelené tváře je válečný běženec bez domova, 

Polyxena vyrůstala bez lásky jako sirotek, Christopher v Bílém dominikánovi byl nalezen 

jako nemluvně na prahu kostela, životní změny J.Dee zažívá také až po smrti rodičů. 

 Archetyp "vědoucího člověka" 

Přes rozdílnost reálií jednotlivých příběhů v nich má iniciace stejný význam. Po 

bloudění a zkouškách následuje symbolická smrt a znovuzrození, jejichž cílem je vznik nové 

ucelené bytosti hermafrodita, který v sobě spojuje mužský a ženský princip. Hermafrodit 

představuje archetyp sjednocení protikladů, sjednocení nevědomí s vědomím, nevědomých a 

vědomých procesů
5
.
 
Touto vizí vrcholí i děj Golema. Pernath prochází zkouškami vnitřními 

(snové příběhy) i vnějšími (je zapleten do případu vraždy), katabázi prožívá sestupem z 

ateliéru do nitra domu. Dostane se ke zvláštnímu vchodu, který ústí do místnosti bez dveří 

("Vzpřímil jsem se a hmatal kolem sebe rukama ve výši hlavy: prostor byl přesně čtvercový a 

zděný. Pozvolna jsem v něm mohl rozeznat stínové obrysy vodorovně položeného kříže, který 

tvořil uzávěr... Teď jsem na kříži stál a orientoval se. " Dále vystoupil po osmi stupních 

nahoru a narazil na mříže "...měly přesně formu šestiúhelníku, tak jak je vídáme v 

synagógách." Golem
6 

s.90). Základ otvoru tvoří čtverec, kříž, kruh - přesněji spirála 



představovaná točitými schody a šestiúhelník, což jsou typická znamení pro esoterní 

křesťanství
7
. 

 
Smrt odehrávající se v symbolické rovině je znázorněna příběhem požáru domu 

(který se odehrál pouze v hrdinově vizi) a následným pádem Pernatha ze střechy dolů ("Kdy 

ten dům vyhořel?" ptám se šilhavého. "Vyhořel? Vůbec nikdy nevyhořel." Golem s. 250). 

Svoji celistvost dokončuje Pernath teprve spojením s Mirjam ("Pak zapadnou křídla brány a já 

už jenom vidím třpytícího se hermafrodita." Golem s. 252). Tuto závěrečnou vizi prožije 

vypravěč při odevzdání klobouku jeho majiteli. 

Proces vniřní proměny jedince je znázorňován iniciačními obřady a rituály všech dob, 

jejich poznání je označováno jako esoterické (tj. ukryté uvnitř). Na rozdíl od exoterního 

poznání zahrnuje boží milost a nemůže být bez ní konáno. Analogii iniciace z pohledu 

psychologie tvoří psychická proměna člověka Jungem nazývaná jako individuace, která 

probíhá pomocí spontánního duševního projevu. Jung pracuje s aktivní imaginací, kterou 

rozumí vyvolávání vnitřních obrazů vlastní aktivitou, podporování vynořujících se symbolů a 

vědomý sestup do vlastní duše. Z hlediska psychologie je "vědoucí člověk" archetyp 

individualizované osoby
8
.
 
Konečný cíl individuace je s iniciací shodný, pracuje však s 

psychologickou terminologií, která je našemu způsobu vzdělání bližší
9
. 

Také Jung hovoří o mužském a ženském principu a pokládá anima a animu za klíčové 

archetypy. Teprve spojením jejich vnitřních a vnějších vlastností může vzniknout ucelená 

lidská osobnost. Cesta k ní však souvisí se složitým procesem vnitřního zrání jedince, s 

asimilací dezintegrujících pocitů, ustanovení vnitřní psychické rovnováhy, vyrovnání se se 

svým stínem, s archetypem zla, s démonickou stránkou vlastní osobnosti. Tato cesta a 

všechna nebezpečí, která ji provázejí, tvoří základní téma všech Meyrinkových románů. 

Ukazuje v nich nutnost obrátit své poznání z vnějšího světa do vnitřního, nalézt řád uvnitř 

sebe, nutnost spojovat protiklady, jako je muž a žena, duch a tělo, rozum a cit, mladý a starý, 

život a smrt. Po úspěšném zvládnutí těchto úkolů se člověk stává vnitřně sjednocený a 

nerozpolcený. Velmi obtížná je nejen cesta, ale i pochopení toho, co toto úsilí znamená, 

zvláště pro naši civilizaci zaměřenou na vědomí a rozum. Jung říká, že analyzovat nevědomí 

jako pasivní objekt není pro intelekt nic obtížného, ale "..."nechat se dít" nevědomí a "prožívat 

je" jako skutečnost, to přesahuje odvahu i umění průměrného Evropana..."
10

. 
 
I z tohoto 

důvodu jsou Meyrinkovy romány pro čtenáře náročné. 

Způsob iniciace naznačený v Golemovi variují i ostatní romány. Typický je zvláště 

motiv ohně, který symbolizuje definitivní proměnu hrdiny. Spirituální oheň souvisí se 

symbolikou alchymické svatby a jeho funkcí je vytváření vyšších stavů vědomí
11

, oheň i 

vědomí směřují k vertikalitě. Gaston Bachelard
12 

uvádí, že plamen spojuje mravnost "malého 



světa" se vznešenou mravností vesmíru. V Zelené tváři je proces iniciace dokončen 

duchovním spojením hrdiny se zemřelou Evou. Po její smrti se Hauberrisser uzavřel zcela do 

sebe, odstěhoval se z města do opuštěného domu a podstoupil katabázi, ponořil se do studia 

nalezeného svitku, ze kterého získal teoretické poučení o existenci neviditelného světa, který 

proniká viditelným. Symbolická smrt nastává v momentě přírodní katastrofy, při níž jeho 

smysly pronikly do neviditelného světa. Byl zde i tam "živým" člověkem a uviděl Evu s 

plačícím dítětem. Tento motiv uvádí Jung v souvislosti s psychologickým sjednocením 

mužského a ženského principu a narozením "duševního" dítěte. Podobný děj se odehrává i v 

Bílém dominikánovi. Také zde se Christopher sjednocuje s Ofelií až po její smrti a 

znovuzrození nastává po zasažení bleskem při bouři (poslední kapitola se příznačně nazývá 

Nessovo roucho). Baron Müller v Andělovi západního okna se musí vyrovnat nejdříve s 

animou negativní (démon Assja - Isis). Sjednocení s Alžbětou předchází opět odvrácení se od 

vnějšího života, ponoření do studia a smrt je znázorněna vnitřním ohněm, který alchymickým 

procesem přetaví jeho osobnost, avšak na rozdíl od Golema je požár i vnější událostí, při které 

shoří jeho dům a úřady se domnívají, že majitel uhořel. 

Polyxena ve Valpuržině noci je velmi podobná prabábě Polyxeně, která byla uvězněna 

v Daliborce za vraždu manžela. Polyxenu začíná obraz prabáby prostupovat a ovládat, 

propuká v ní krutost a touha po krvi. Také její příběh je dovršen v milostném příběhu v 

Daliborce. Ve chvíli, kdy si uvědomí, že impulzem jednání jejího milého Otokara je touha 

vyrovnat se jí (jejímu původu), probudila se v ní nesmírná láska a přestala se starat o sebe. 

Myslela pouze na Otokara a tím nad ní obraz prabáby zratil moc. Je osvobozena vnitřně i 

vnějšně (odchází do bezpečí řadou vojáků připravených potlačit povstání). 

 Čas a bezčasovost 

Nositelem nevědomí jsou sny, fantazie a vize, které jsou se snem spřízněné a pocházejí 

z osobního i kolektivního nevědomí
13

.
 
Téma spánku a polospánku, bohatých snových vizí, 

náměsíčnictví, probuzení, překračování viditelných a neviditelných světů tvoří důležitou 

součast Meyrinkových textů. Pro sny je podstatné, že se neřídí kauzalitou, neplatí pro ně 

obvyklé časové a prostorové souvislosti, jejich řeč je symbolická a obrazná a nelze je chápat 

intelektuálně. Dávají však příležitost hlubšího pochopení života a umožňují vidět skutečnost 

zevnitř. Meyrinkovy romány odehrávající se na hranici snu a reality všech těchto 

charakteristik snů využívají, vnitřní a vnější realita je postavena na stejnou úroveň. Navíc tak 

autor může pomocí příběhů vyjádřit myšlenky, které jsou jinak obtížně sdělitelné. Konečným 

cílem je simultánní zážitek dvou stavů vědomí - tady a tam, času a bezčasovosti
14

. 
 
Snem je 

zarámován příběh Golema, ve snových vizích získávají hrdinové poučení, podstupují 



rozhodující zkoušky, např. postavy zjevující se Pernathovi, snové vize zelené tváře, 

zhmotňování myšlenek do obrazů u Polyxeny nebo "snové lekce", které uděloval prapředek 

Christopherovi. Do této skupiny patří i vizualizace postav vyvolaných černou magií nebo 

spiritismem (tento motiv se objevuje v různých variantách ve všech románech). Snové 

fantazie "rozmývají" přesné kontury příběhů, umožňují přiblížit vnitřní proměnu postav a 

evokují právě tu zvláštní fantastickou atmosféru, která podněcuje obrazotvornost a pro kterou 

jsou Meyrinkovy texty ceněny. 

Smyslem esoterismu je obsáhnout pravdy nepřístupné konvenčním formám poznávání, 

esoterismus neusiluje o prokázání platnosti, stává se vyjevujícím aktem a využívá k tomu 

symboly, jejichž systém má svá specifická pravidla. Souvisejí s archaickými formami 

poznávání, s mystérii, mýty a s posvátnými texty. Meyrinkovy romány nejsou ilustrací těchto 

teorií, jsou to texty mnohovrstevnaté, které čtenáři poskytují dostatek prostoru pro vlastní 

závěry. Samotné téma textů naznačuje, že jejich symboliku je možné zachytit pouze v 

základních obrysech. V nejobecnější rovině jde o model iniciačního románu, další významy 

lze přiblížit pouze pomocí symbolů, protože "zakoušení" světa je věc ryze individuální. 

Meyrinkovi bývá někdy vytýkáno, že spojuje motivy východních filosofií s motivy 

židovskými a křesťanskými v nesourodý celek. Jedná se však o nedorozumění, Meyrink nebyl 

stoupencem žádného vyhraněného duchovního směru, a proto jsou v jeho textech naznačeny 

možnosti, které bez ohledu na původ a kulturní tradici vedou ke stejnému cíli, tj. k duchovní 

proměně člověka. Proto vyčerpávající výčet významů a odhalování všech motivů by byl úkol 

nejen velmi obtížný, ale i zbytečný. Připomeňme pouze některé z užívaných motivů. 

Tajná společenství a rituální předměty 

Důležitou roli hrají předměty, které se pojí k aktu zasvěcení, k tajemství nebo ke 

společenství, které iniciaci symbolizuje. V Golemovi jsou to motivy náležející k židovské 

kultuře, klobouk a kniha Ibbur
15

, tarotové karty a zjevení Golema. Lidé se pohledu na něj 

děsí, jeho tvář představuje stín lidské duše, zrcadlí zhmotnělou atmosféru čtvrti. Emmanuel 

Lévinas
16 

upozorňuje, že setkání s tváří je záležitostí etickou, proto také zasvěcenci, jakým byl 

archivář (a zároveň také rabbi) Hillel, nemohla tvář Golema ublížit. 

V Zelené tváři spojuje všechny postavy citlivé na dobovou atmosféru společný vnitřní 

zážitek, vize zelené tváře. Téma shodné s Golemem zde má i stejný význam. Tato vize je 

ambivalentní, pro každého předznamenává něco jiného, stává se signálem změn (osobních i 

společenských). Někdo ji nazývá Chidher Grünem, jiný Ahasverem, Eliášem nebo Janem 

Křtitelem. Důležitým iniciačním předmětem je i zde náhodně nalezený text - svitek, ze 

kterého hrdina čerpá poučení. 



V Bílém dominikánovi poskytuje poučení červená kniha, při zasvěcovacím obřadu je 

důležitý řádový plášť, meč a gesto rukou. Význam rukou je paralelně vysvětlen i na 

Leonardově obraze Poslední večeře páně, ruka tvoří spolu s lampou i součást rodinného erbu. 

Dalšími motivy jsou bílé a rudé růže (iniciační květiny), keř černého bezu (pokládaný v 

křesťanské kultuře za věštecký) ap. V Andělovi západního okna hraje důležitou roli opět 

kniha a deníkové záznamy John Deea, z předmětů je to především dýka - kopí, motiv 

upomínající nejen na probodnutý bok Krista, ale i na legendu o sv. Grálu. Kopí má schopnost 

zasáhnout zdroj životní síly, proto se hlavní dějová zápletka románu soustřeďuje kolem tohoto 

rodinného předmětu, jehož ztráta znamená pro hrdinu smrt. Dalšími iniciačními předměty 

jsou uhlový kámen, zelené zrcadlo, červená a bílá koule ze slonoviny, zasvěcujícím 

společenstvím je bratrstvo Zlaté růže
17

. 

Typický je motiv stigmat - Pernathova ztráta paměti, uřezané uši Kelleye, opakující se 

postavy médií - vrah Laponder v Golemovi, herec Zrcadlo ve Valpuržině noci, Lipotin, 

Kelley a Jane v Andělovi západního okna ap. Vedle postav a předmětů je důležité také 

prostředí, které odpovídá etapám poznávání hrdiny a stavům jeho vědomí. Mezi nejdůležitější 

patří topos domu, věže a mostu. 

 Dům 

Topos domu zdůrazňuje soukromí, oddělenost hrdiny od vnějšího světa. Dům člověka 

formuje, jeho přesah je zřejmý v tom, že je nejen viditelný a hmatatelný, ale je i intimním 

prostorem, místem ochrany a útěchy. Jeho vzhled, zařízení a vertikální uspořádání odpovídá 

stavu hrdinovy duše
18

. 
 
Domy v Meyrinkových románech jsou obvykle osamělé a lokálně 

přesně vymezené, jsou to úzké vysoké domy s mnoha patry připomínající věže a mající také 

podobnou funkci. Christopher v Bílém dominikánovi obývá takový dům svých předků. Bydlí 

s otcem v téměř nezařízených bílých místnostech těsně pod střechou. Jeho sestupy domem 

jsou nejen sestupy časem, ale i sestupy do podvědomí. Čím nižší poschodí, tím honosnější 

zařízení se v něm nachází (nábytek, koberce, zlato, sbírky), ve sklepě se nalézá alchymistická 

dílna zakladatele rodu. Je zajímavé, že téměř stejnými obrazy popisuje vlastní psychiku Jung, 

v jednom snu vnímal svou psýchu jako dům o několika patrech, odpovídajících různým 

dějinným epochám, a sklepem s antickými pozůstatky
19

.
 
V Golemovi je paralela dům - hrdina 

zdůrazněna tím, že je dům antropomorfizován, je podobný živé bytosti. Pernath bydlí až ve 

čtvrtém patře domu, jeho sestup do podzemí odpovídá katabázi. Zcela jiné jsou starobylé 

paláce ve Valpuržině noci. Jsou stejně nehybné a zatuchlé jako jejich "zkamenělí" obyvatelé. 

Morzinský palác hraběnky Zahrádkové má nábytek pokrytý potahy a stěny potažené gázou. 

Ukrytý nábytek odpovídá ukrývanému zločinu hraběnky. 



Zvláštní funkci má dům u poslední lucerny ve Zlaté uličce, který je viditelný pouze za 

určitých okolností a je místem přechodu z viditelného do neviditelného světa. Při iniciačním 

procesu dochází ke vnímání skutečnosti v jejích skakrálních dimenzích. V posvátných 

prostorech pak dochází k zakoušení kvalitativně odlišné existence, Mircea Eliade
20 

hovoří o 

trhlinách a zlomech, které tvoří vstupy do sakrálních míst. Symbolicky je tento prožitek 

popisován různě, Meyrinkovi se nejvíce blíží Castaneda ("Je to místo, v kterém se oba světy 

překrývají, trhlina, která se otevírá a zavírá jako dveře v průvanu...")
21

. 

Věž 

S domem souvisí topos věže. Věž náleží k posvátným stavbám, stává se místem 

komunikace člověka s Bohem a její vertikalita propojuje výšku s hloubkou
22

.
 
Věž se stává 

útočištěm hlavního hrdiny Anděla západního okna, kontrastní motiv pak tvoří bezedná studna 

v Praze stejně jako díra sv. Patrika. Ve Valpuržině noci je věž Daliborka zároveň vězením. 

Každé ze tří jejích pater má specifické určení. Motiv vězení jako uzavřeného prostoru (v 

reálném i přeneseném významu) je pro Meyrinka typický
23

.
 
Věž, hrad a také zahrada jsou 

důležitými místy zasvěcení. Setkáme se s nimi v tomto významu ve Valpuržině noci 

(Daliborka), v Andělovi západního okna (zámek je útočištěm John Deea a hrad Elsbethstein 

konečným místem zasvěcení jeho pravnuka), prostorem zasvěcení je také zahrada v Bílém 

dominikánovi. 

 Most 

Topos mostu je spojený s toposem řeky, která je hraničním místem, pojí se s 

mystickým průchodem vodami, očistou a křtem. V Bílém dominikánovi most odděluje 

rodinný dům hrdiny od města, most mezi domy Christophera a Ofelie odděluje i spojuje dva 

světy. V Golemovi nastupuje Pernath svoji cestu proměny právě tu noc, kdy povodeň strhla 

most. Most života (živý tady i tam) uskutečnil Hauberrisser v Zelené tváři stejně jako baron 

Müller. 

 Město 

Důležitý topos tvoří také město. Golem, Valpuržina noc a část děje Anděla západního 

okna se odehrává v Praze. Hlavní města často tvoří magická ohniska kultury, což pro Prahu 

platí obzvláště. Její historie a kultura vytváří mnohovrstevnatý celek, který je trvalým zdrojem 

inspirací. Ani u Meyrinka netvoří Praha jenom kulisu, ale je vnímána jako démonizované 

město, stává se antropomorfizovanou součástí hrdinů a tvoří další dimenzi jejich vědomí, což 

je zároveň typické pojetí pro novoromantické autory. Meyrink si vůbec s oblibou vybírá 

historická místa, Golem se odehrává v pražském židovském ghettu (do židovského ghetta 

amsterodamského je umístěn děj Zelené tváře), Valpružina noc v okolí Hradu a Anděl 



západního okna mezi Staroměstským náměstím a Hradem. Přesto, že romány vnější realitu 

stále narušují fantazijními vizemi a snovými představami, lokalizace čtvrtí, ulic, paláců, 

chrámů ap., je naprosto přesná. Znalost českého kontextu je u Meyrinka až překvapivá, netýká 

se jenom míst, ale i postav, historických událostí a pověstí. Využívá např. historky o známé 

pražské postavě doktora Uhra a jeho bataliónu (hospoda U Lojzíčka v Golemovi), o zešílení 

hraběnky Zahrádkové (nikoli však v Daliborce, ale v Bílé věži), historickými postavami jsou 

John Dee, jeho pomocník Kelley a další postavy z Anděla západního okna, v textech jsou 

zakomponovány pověsti o Golemovi, o domu u poslední lucerny ve Zlaté uličce nebo o 

zohavené soše v bazilice sv. Jiří. 

Přesto, že jsou Meyrinkovy romány vybudovány na podobném schématu, existují mezi 

nimi kvalitativní rozdíly. Právem je nejvíce oceňován Golem. Jeho děj je sevřený, snovými 

vizemi rozrušená skutečnost vytváří zvláštní svět stínů, který velmi přesně vyjadřuje 

nespecifikované obavy a nejistotu, pocity většiny lidí 20. století. Ve spojení s mizící 

atmosférou pražského ghetta tak vytvořil autor text, který přitahuje i čtenáře nemající o 

iniciační typ literatury vyhraněný zájem. Je to pražský iniciační román. Jako iniciační román 

bez přívlastků bychom mohli nazvat Bílého dominikána, který má podtitul Z deníku 

neviditelného. Patří s Golemem k nejlepším textům. Také pro tento příběh je typická dějová 

sevřenost, využívání snové atmosféry a esoterní symboliky. Nepřekračuje však iniciační 

rámec, je to román určený vyhraněnému typu čtenářů, postrádá tu obecnější rovinu, která je 

ceněna na Golemovi. K Zelené tváři by se nejvíce hodilo označení společenský iniciační 

román. Odehrává se podobně jako Valpuržina noc v době první světové války, ale důraz je 

položen na kontrast mezi osobním růstem hrdiny a nerozlišeným davem. Společnost 

upřednostňuje křiklavou zábavu v šantánech a v cirkusech. Hrdina si mezi těmito lidmi 

připadá jako v panoptiku. Autor tu nastiňuje mechanismus davových psychóz a fungování 

falešných proroků. Stejné problémy odhaluje i Valpuržina noc, která nese podtitul Fantastický 

román. Dobové události jsou však řešeny na osobní i společenské úrovni jako zpětné vlivy. 

Podobně jako v Golemovi i v tomto románu o "zpětných vazbách" se děj odehrává ve 

fantaskních kulisách Prahy, které mu dodávají zvláštní atmosféru. Anděl západního okna je 

dobrodružným iniciačním románem, je nejdějovější, má nejsložitější kompozici a obsahuje 

také nejvíce esoterní symboliky. Čtenářsky je přitažlivý nejen dějovostí a napětím, ale i 

historickým zarámováním, blíží se však Meyrinkově počáteční tvorbě, která měla především 

zábavnou funkci. 

V Zelené tváři a v Bílém dominikánovi se v souvislosti s iniciační proměnou objevuje 

motiv přestavění světel nebo svícnů. "Přestavění světel", jak říká kabala, spočívá v tom, že 



duchovní je zaměněno za hmotné a hovoří o "pádu do hmoty"
24

, Meyrink tak symbolicky 

vyjadřuje oslabení nebo ztrátu duchovní dimenze člověka. Iniciaci dnes může moderní 

západní člověk prožít především prostřednictvím kultury, probouzí a obnovuje v sobě 

duchovní život prostřednictvím literatury a právě skrze ni se může upamatovat na archaické 

náboženské vědomí, které tvoří jednu z konstant lidské psychiky
25

. 
 
Cestu k lidské integritě 

pomocí iniciačního nebo individuačního procesu nabízí Meyrink čtenářům ve svých 

románech. 

Poznámky: 

1. Blíže viz Gabriela Veselá: Jak jsem chtěl v Praze vyrábět zlato. Světová literatura 34,1989, 

č. 2, s. 197-199. 

2. Problematikou iniciační literatury se u nás zabývá především Daniela Hodrová: Inicační 

román. In: Hledání románu. Československý spisovatel Praha, 1989, s. 175-198; Román 

zasvěcení. H&H Praha, 1993. 

3. Patrizia Runfola: Prague noire. In: Prague au temps de Kafka. Henri Veyrier Paris, b.d., s. 

87-102. Dále viz např. Paul Leppin: Pražská bohéma. Prostor VI,1992, č. 22, s. 35-36. 

4. V tomto smyslu se zabývá křeťaskými rituály např. Alan W. Watts: Mýtus a rituál v 

křesťanství. Nakladatelství Tomáše Janečka a nakladatelství Pragma Brno a Praha, 1995. Dále 
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sjednocující symbol. Viz Karl Kerényi - C. G. Jung: Věda o mytologii. Nakladatelství Tomáše 

Janečka Brno, 1995, s. 97-100. 

6. Gustav Meyrink: Golem. Lidové nakladateství Praha, 1970. 

7. Uvedená symbolika je typická např. pro martinisty, viz Milan Nakonečný: Martinismus. 

TOM Brno, 1991, s. 37-40; dále k této symbolice Luc Benoist cit. d., s. 55-62. 
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9. K této problematice např. C. G. Jung: Duše moderního člověka. Atlantis Brno, 1994. 

10. Jolande Jacobi: Psychologie C.G.Junga. Psychologické nakladatelství Praha, 1993, s. 43. 

11. Luc Benoist cit.d., s. 64-65. 

12. Gaston Bachelard: Plamen svíce. Obelisk Praha, 1970, s. 27. 

13. Z posledních zajímavých prací o snech např. Medard Boss: Včera v noci se mi zdálo. 

Grada Avicenum Praha, 1994; Jana Heffernanová: Tajemství dvou partnerů. Dauphin Liberec, 

1995. 

14. Arnold Mindell cit.d., s. 153. 

15. Vladimír Sadek: Židovská mystika v Praze. Společnost židovské kultury Praha, 1992. 

16. Emmanuel Lévinas: Etika a nekonečno. Oikymenh Praha, 1994, s. 178-181. 



17. Jiří Scheufler upozorňuje, že východní esoterici usilující o Zlatou květinu a elixír Věčnosti 

vycházeli ve stejné době ze stejných tradic jako evropští alchymisté a rosikruciáni, proto 

propojování těchto tradic ani u Meyrinka nebylo neodůvodněné. Blíže J.Scheufler: Mysteria 

tajných společností a rosikrucianksá alchymie. Hledající Praha, 1991, s. 23-26. 

18. K uspořádání domu a významu jeho jednotlivých částí viz Gaston Bachelard: Poetika 

priestoru. Slovenský spisovatel Bratislava, 1990. 

19. F. David Peat o synchronicitě. Prostor VII,1994, č. 4, s. 51-62. 

20. Mircea Eliade: Postvátné a profánní. Česká křesťanská akademie Praha, 1994. 

21. Carlos Castaneda: Učení dona Juana. Reflex, 1992, s.118-119. 

22. Daniela Hodrová: Věž. rkp. 1995. 

23. Daniela Hodrová: Vězení jako místo přístupu k bytí. Česká literatura 43,1995, č. 1, s. 9-
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24. Milan Nakonečný cit.d., s. 17. 
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In: Alena Zachová: Výzva interpretace. Hradec Králové: Gaudeamus 2007, s. 25 – 48. 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Na základě textu o iniciaci v díle Gustava Meyrinka interpretujte některý z jeho 

románů. Vyhledejte v textu modelové archetypy. 

2. Vyhledejte jiné typy interpretací daných textů. 

3. Symbolikou jsou Meyrinkovy romány bližší německému romantismu než 

existenciálním textům např. Kafkovým. Do jakého uměleckého okruhu byste Meyrinkovy 

texty zařadili? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Absurdní drama 

 

Samuel Beckett – Čekání na Godota 

 

Patrik Ouředník - ...aneb Řekni to: několik poznámek na okraj Čekání na Godota  

 

Mým údělem jsou měsíce zmaru a noci zoufalství.  

Když uléhám k spánku, říkám: Brzo-li pomine noc?  

A noc se vleče a já se až do úsvitu převaluji z boku na  

bok. Mé tělo je pokryto červy a zaschlými strupy, kůže  

mi mokvá a praská. Mé dny hynou bez naděje. (Jb 7,3-6)  

Vladimír: Řekni to. Estragon: Co mám říct? Vladimír:  

Řekni: Jsem rád. Estragon: Jsem rád. Vladimír: Já taky.  

Estragon: Já taky. Vladimír: Jsme rádi. Estragon: Jsme  

rádi. (Pauza) Co budem dělat, teď, když jsme rádi?  

 

Je po válce, slunce svítí, nárůst obyvatelstva se potvrzuje, výroba stoupá, ceny klesají, 

v sadu kvete bez. Šoa je zaplaťpánbůh za námi, v někdejším varšavském ghettu zní hlahol a 

smích, rekonstrukce Drážďan úspěšně pokračuje, v Hirošimě vzkvétá chemický a 

farmaceutický průmysl. Všichni jsme rádi. Co budeme dělat, teď, když jsme rádi? 

Komunikovat. Hovořit. Mluvit. Žvanit. Řečnit. Kušnit. Bůh nás obdařil jazykem, měl k 

tomu patrně své důvody. Množte se a promlouvejte - jak jinak čelit existenci? Vizme Joba: 

běduje, naříká, hořekuje, mluví, mluví, mluví a mluví. A nakonec všechno dobře dopadne. 

Nebo skoro všechno: Job jaktěživ nepochopí, co se mu to vlastně přihodilo.  

Vliv existencialismu a jeho témat - svoboda, subjektivita, každodennost, historičnost -, 

nově formulovaný pocit, že člověk byl vržen do světa, který mu navždy zůstane 

nesrozumitelný, a zejména pak nezpůsobilost jazyka vyjádřit cokoli smysluplného, cokoli 

sdělného, vyústí v to, co Albert Camus nazve v roce 1942 absurdnem, netuše že o desítku let 

později se slovo stane svébytnou literární kategorií. Rabelaisovo "Kdo jste? Odkud 

přicházíte? Kam jdete?", jež Voltaire převedl do první osoby povýšiv tak románovou 

repliku na metafyzickou otázku, se po zkušenosti druhé světové války promění 

v jednoslovné camusovské "Proč?". Smysl a jazyk jsou v západní kultuře synonyma; 

tážeme-li se po smyslu, nastolujeme otázku jazyka. Smysl rovná se jazyk, ano; ale tváří v 



tvář vlastní obludnosti člověk zeskromněl. Už se neptá po smyslu, stačil by mu důvod.  

Absurdní divadlo dovádí camusovský minimalismus do důsledku. Postava byla dosud 

charakterizována tím, co dělá; napříště nedělá nic. Co dělá postava, když nedělá nic? Mluví. 

O čem mluví postava, která nic nedělá? O ničem: náznaky možných dějů, nejisté pravdy, 

vlažné touhy, rozostřené vzpomínky, rozpadlá slova, rozdrobené věty. Čeho se chápat, není-

li co chápat? Cárů slov. Život, dějiny, filozofie, náboženství jsou slepými rameny močůvky, 

do níž kdysi zmateně usedl Job.  

 

Je Job ještě člověkem v očích svých společníků, kteří mu popuzeně naslouchají? Je 

člověk člověkem, přišel-li o to, co dávalo smysl životu? To jest: o víru ve smysl svého 

počínání? Či řečeno s Komenským: ve smyslu svého sem tam motání? Nikoli: člověk 

fakticky přestává být člověkem ve chvíli, kdy pozbude možnosti komunikovat, to jest ve 

chvíli, kdy jeho život přestává být sdělný pro jeho okolí. Od tohoto okamžiku se stává v 

očích svých bližních předmětem, věcí. Věc je zajisté opak nevěci; do té míry člověk 

existuje. Avšak existence a život nejsou synonyma. "Pokus o komunikaci tam, kde žádná 

komunikace není možná... Jako kdyby šílenství chtělo rozmlouvat s kusem nábytku."  

 

Člověk - věc. Ano, ale ta věc mluví! Je věc ještě věcí, pakliže mluví? Těžko říct. 

Otázka je to každopádně zapeklitější, než jsme zpravidla ochotni přiznat. Beckett na ni 

odpovídá nejzřetelněji v monologu Já ne: celé jeviště je zaplněno ústy; jedinou další 

postavou je mlčenlivý Posluchač, choulící se v šeru na předscéně. Ústa mluví, posluchač 

možná poslouchá, možná ne. Mluvení nenahrazuje děj, mluvení a děj jedno jsou, mluvení se 

děje; ale není zdaleka jasné, zda ono mluvení předpokládá mluvčího – tím méně, že ústa 

nikdy nepromluví v první osobě. Já ne - ale také Ne já. 

 

Je absurdno univerzální? Jistěže: je sdíleno každým z nás. "Není jedno já. Není deset 

já. Není žádné já," říká Michaux. "Já je někdo jiný," říká Rimbaud. Je univerzálno iluzorní? 

Samozřejmě: každému jeho vlastní nemohoucnost. Sdílená a nesdělná. "Slova budou 

vyřčena, ta, jež bylo důležité říct, nezáleží na tom, která."  

 

Murphy je ošetřovatelem v blázinci: jeho největší slastí je pozorovat vlastní obraz v 

nehybném oku pana Endona, jednoho z pacientů. V Nepojmenovatelném se oním okem 

stává sám vypravěč, bytost bez rukou a bez nohou, zahleděná do chodby před sebou, v níž se 

nic neděje. "Říkám já a přitom vím, že to já nejsem. Kčertu s první osobou." Ústa, oko 



nejsou já, nejsou ty, nejsou on. Ústa a oko k nám promlouvají ve čtvrté osobě singuláru. 

 

Beckett vyrůstal v irské protestantské rodině. Upřesnit náboženské zázemí není v tomto 

případě od věci. Protestantská výchova, v katolické zemi dvojnásob vypjatá, zanechala v 

Beckettovi hlubokou skepsi vůči křesťanskému pojetí bolesti, trýzně, vůči pohodlnosti a 

snadnosti, s níž se věřící vyhýbají otázce utrpení - tím, že ji jednou provždy svěřili do 

opatrování Kristovi. Který jak známo nebyl o nic moudřejší: "Bože můj, proč jsi mě 

opustil?" Utrpení je pro Becketta nejzřejmějším vyjádřením absurdity lidské existence. 

Všechny Beckettovy postavy trpí, bez výjimky.  

 

Nepotlačím svůj nářek." Tak praví Job. A táže se Boha: "Proč jsi mě vyvedl z matčina 

lůna?" Jistý Bildad, který ho přišel navštívit: "Jak dlouho budeš takhle žvanit?" 

 

Ježíš chodil bos. Estragon rovněž. „Snad se nechceš srovnávat s Ježíšem?“ „Celej život se s 

ním srovnávám.“ 

 

V roce 1939 se Beckett definitivně usadí ve Francii. O necelou desítku let později se 

rozhodne psát napříště francouzsky. Dvojí exil, občanský a jazykový. Beckettova nechuť k 

rodnému Irsku byla legendární. "Je mi milejší Francie ve válce než Irsko v míru." Ve Francii 

se Beckett zapojí do protinacistického odboje, v roce 1942 unikne zatčení a uprchne do 

svobodné zóny.  

Exil jazykový: oprostit se od stereotypů a nánosů rodného jazyka. Není nahodilé, že 

první tři představitelé absurdního divadla - Ionesco, Beckett, Adamov - psali své texty v 

nerodném jazyce. Absurdno předpokládá dobrat se prvotních jazykových mechanismů, které 

jsou nám zjevnější v cizím jazyce nežli ve vlastním. Francouzština má nadto ještě jednu 

výhodu: "Je v ní snazší psát beze stylu." Ve srovnání s jinými jazyky disponuje 

francouzština větší mírou abstrakce - a tudíž univerzálnosti. 

 

Jak špatně mluvit?" ptá se vypravěč Nesprávně viděno, nesprávně  

řečeno. Beckett požaduje hrubé nakládání s jazykem. "Dát ztroskotat jazyku. Navrtat do 

něho díry." 

 

Život je absurdní, jistěže. Etymologicky vzato je absurdus to, co tíhne k neslyšnosti, 

vůči čemu jsme hluší; přeneseně pak to, co není ve shodě - s rozumem, logikou, nadějí, 



vírou. Nejpřirozenějším českým protějškem by tedy bylo nesrozumitelné, přičemž 

"nesrozumitelné" není to, co nedává smysl, nýbrž to, co nám nedává smysl. V camusovském 

užití je absurdní –„bez logického smyslu“- veškerá jevová realita. 

Může být smysl života, resp. život jako takový nelogický? Zajisté. Narození v sobě 

nemá nic logického. Smrt je nelogické vyústění života. Nemožnost komunikace s bližními je 

o to nelogičtější, oč více máme k dispozici slov. Atd. 

 

Beckett sám považoval za své nejplodnější období léta 1946-1950. "Pak už jsem 

nenapsal nic, co by pro mě mělo nějakou cenu." V onom pětiletém období napíše svůj první 

román ve francouzštině, Mercier a Camier, tři povídky, které budou tvořit základ pozdějších 

Novel a textů pro nic, svou první divadelní hru Eleutheria, "románovou trilogii" Molloy, 

Malone umírá a Nepojmenovatelný a Čekání na Godota. Mercier a Camier - prozaické 

předznamenání Godota - vyjde až po dvaceti letech, Eleutheria posmrtně. 

 

Molloy, první vydání, počet prodaných výtisků: 694. Malone umírá: 241. 

Nepojmenovatelný: 476. 

 

Je-li vše ztraceno, zůstává slovo. Poslední důkaz - úkaz – lidské přítomnosti, poslední 

stopa před pádem do nicoty. Neboť o čem by vypovídala všechna předchozí slova nebýt 

onoho posledního? Slovo svědčí o něčem pouze v konfrontaci s ničím. Pouze poslední  

stopa vypovídá o tom, že tudy někdo prošel. 

 

"Každé slovo je jako zbytečná skvrna na tichu a nicotě." Vladimír, Estragon, Pozzo, 

Murphy, Molloy, Malone, Moran, Hamm, Krapp, Winnie a všichni ostatní naplnili svůj 

život zanechavše po sobě svou skvrnu na tichu a nicotě. 

 

Druhý Beckettův anglický román, Tso, dopsaný během války, vyjde v Paříži v roce 

1953; v Anglii bylo vydání zakázáno cenzurním výnosem, Anglická verze Molloye vyjde v 

Londýně v roce 1955, ale jeho distribuce bude zakázána v Irsku. Anglické verze Čekání na 

Godota a Malone umírá vyjdou v New Yorku. Beckettovo vidění světa je nepřípadné. 

 

Daily Mail, březen 1955: "Jen ať si ho nechají v Paříži!" 

 

Lucky je šťastlivec, Vladimír vládce všehomíra a Estragon pelyněk, etymologicky též 



úzkost či agónie. Pozzo je studně či studnice; v Dantově Pekle též propast, v níž je uvězněn 

Nimrod, který zapřičinil babylonské zmatení jazyků. Lucky během hry oněmí, Pozzo 

oslepne, Vladimír má prostatu a Estragon oteklé nohy. 

 

Čtyři postavy z Konce hry se jmenují Hamm, Clov, Nell a Nagg. V Hamm můžeme při 

troše dobré vůle nalézt hammer, kladivo. V tom případě můžeme Clov číst clou, francouzsky 

hřebík, Nell jako nail, anglicky hřebík, a Nagg jako Nagel, německy hřebík. Úder kladivem 

bolí kladivo i hřebík. "Tak už to chodí na tomhle zkurveném světě." 

 

"Co se takhle oběsit?" Ale Vladimír a Estragon se neoběsí, ani dnes, ani zítra. K sebevraždě 

je zapotřebí vedle beznaděje i jisté vůle, či přesněji řečeno nějakého toho, byť minimálního 

programu. Na rozdíl od mluvení. Mluva je nám naprogramována v děloze, je nám stejně 

přirozená jako dech. Mluvím, tedy jsem. Že by? "Slova, ty mrchy, chtějí, abych uvěřil, že 

jsem tady." 

 

Beckettova poetika spočívá na paradoxu, který formuloval v roce 1949: "Není co 

vyjádřit, není jak vyjádřit, není na základě čeho vyjádřit, není možnost vyjádřit, není touha 

vyjádřit, a zároveň je nezbytnost vyjádřit." Jazyk je nezbytný, neboť je jediným nástrojem, 

který je dán spisovateli k dispozici. Avšak není s to vyjádřit svět. Co s tím? 

První metoda je vlastní absurdnímu divadlu jako takovému: dekonstrukce jazyka. 

Odhalení iluzornosti jazykového řádu vyjeví vratkost dvojice svět - člověk. Druhá je 

Beckettovým přínosem: využití nejazykových (či postjazykových) prvků, hlasu, dechu, 

nářku, ticha jakožto neosobních, formálních prostředků. Proces dekonstrukce odhaluje 

babylonské zmatení, proces odjazyčnění světa a člověka odkazuje na nicotu. 

 

Já ne pochází z počátku sedmdesátých let. Předcházely mu kromě jiných Konec hry, 

Šťastné dny a Hra. V Konci hry je hlavní postavou slepý mrzák; jeho rodiče žijí v 

popelnicích. Ve Šťastných dnech je postava na začátku hry „vzrostlá až nad pás do písku“; 

ve druhém dějství "je v písku až po krk". Ve Hře hrají tři postavy; vidíme jen jejich hlavy; 

zbytek těla je ukryt v "asi metr vysokých" urnách. Slepé, zmrzačené lidské trosky, mluvící k 

nám z uren, popelnic a haldy písku, se tápavě, zmateně, bolestně a nevyhnutelně prodírají k 

podstatě věci: "Co kdybychom odsloužili zádušní mši za živé?" Neboť, logická nebo ne, smrt 

je principem vší existence ,,Rodí obkročmo nad hrobem." Konstatování je to navýsost 

tragické - ale i nadmíru komické. Ze všeho nejdříve je nic, za nímž následuje nic, které ústí 



v nic - není to k popukání? Všechno to naříkání, pachtění, plahočení a sem tam motání? 

 

Klasická tragikomedie je sledem scén, z nichž některé jsou komické, jiné tragické: 

smích střídají slzy a naopak. V beckettovské tragikomedii splývají - podobně jako 

v Chaplinových filmových groteskách - smích a slzy v jedno. Smějeme se, zatímco nás jímá 

úzkost. Jsme plni beznaděje a můžeme se potrhat smíchy. 

 

Čemu se smějeme při pohledu na dva klauny, kteří v cirkusové aréně metají kotrmelce, 

hrají na nejnepravděpodobnější hudební nástroje, vyrážejí skřeky, pitvoří se o závod, fackují 

se, podrážejí si nohy, zkrátka dělají všechno, aby přesvědčili svého společníka o  tom, že 

existují? Že i oni existují? Oba sdílejí stejný osud, oba se pohybují v témže prostoru a čase - 

a logicky vzato by si měli rozumět. Ale vše je dáno předem, vše je uzpůsobeno tak, aby si 

porozumět nemohli. Jedno nedorozumění stíhá druhé. Komický efekt zaručen. Bílé obličeje, 

červené nosy, směšně velké boty, plandavé kalhoty a budík v kapse, to vše je toliko akt 

zdvořilosti vůči publiku, úlitba korektnosti: tihle dva se nám nepodobají. Avšak odebereme-

li klaunům jejich identifikační atributy, spatříme sami sebe. A smích nám zhořkne. Arsene, 

postava z románu Tso, rozlišuje trojí druh smíchu: hořký, kyselý a neradostný. 

Čekání na Godota má v Beckettově divadelní tvorbě výjimečné postavení. V rozporu s 

tím, co nám periodicky tvrdí literární kritika, nejde o "charakteristickou ukázku" žánru 

zvaného absurdní divadlo; za tu můžeme považovat Beckettovy pozdější hry nebo naopak 

o několik let starší Ionescovu Plešatou zpěvačku. Godot zajisté vyjadřuje absurdnost světa, 

ale text neodpovídá formálním kritériím žánru. Hra má "souvislý děj" - byť v netradičním 

slova smyslu: čekání (vyčkávání) diváka se přeneslo na jeviště. Postavy jsou jazykově 

nezaměnitelné, nepostrádají minulost, psychologický rozměr ani vývoj. V textu se objevují 

dobově i místně zařaditelné reálie, situační a jazykový humor je "tradičního" rázu atd. Čas 

rovněž existuje (ve druhém dějství má strom listy), klasickým prvkem jsou venkoncem i 

realistické kulisy; cesta, strom, příkop. 

Viděno takto je Godot konfrontací tradičního s novátorským (či novátorského s 

tradičním), kanonizovaného s experimentálním. Jde o jednu z nejčistších ukázek procesu, 

který Roland Barthes charakterizoval v Rozkoši z textu metaforou dvou břehů: "Břehy se 

rozestupují: jeden je rozumný, přístupný, ve shodě s kanonizovaným jazykem školy, 

vzdělanosti, literatury, kultury; druhý je pohyblivý, pustý, nehotový (hotov přijmout jakýkoli 

obrys, jakýkoli tvar), je místem, v němž vládne pouze účinek: místa, výspou, z níž je možné 

zahlédnout smrt řeči." Napětí (pnutí, tenze – ergo literatura v nejvlastnějším slova smyslu) 



vzniká v prostoru mezi oběma břehy, v jejich vzájemnosti a kontradikci.  

Kánon, standard, ustálená norma nejsou samy o sobě zajímavé. Revoluce ve smyslu 

radikálního rozvrácení pravidel rovněž ne. Normu a antinormu spojuje přinejmenším jedno: 

obě jsou čitelné, obě jsou průhledné, tudíž nezajímavé, v prvním případě díky návyku, ve 

druhém díky kulturnímu a myšlenkovému zprimitivnění, které s sebou literární antinorma 

nevyhnutelně nese. Podnětná je konfrontace jednoho s druhým, revolta, jež nehodlá vymýšlet 

nový stavební materiál, nýbrž použít ten, který je k mání, a dát mu nový tvar, novou zjevnost. 

Obnova jazyka vede k odkrytí nových pravidel hry, k zpochybnění našeho dosavadního pojetí 

světa. Redukovat klasické prostředky, kombinovat je s novátorskými, ano; ale nahradíme-li 

jedny druhými, dospějeme toliko k novému standardu, k nové doktríně. Není nahodilé, že 

ze všech Beckettových her právě Čekání na Godota odolává nejlépe náporu času. Revoluce 

kanonizuje, revolta experimentuje: v tomto smyslu je revolta milosrdná, soucitná. Ale to už 

patrně překračujeme meze našeho příspěvku.  

 

(Doslov in Samuel Beckett - Čekání na Gogota, Větrné mlýny, 2010) 

 

 

 

Otázky a úkoly: 

1. Vyhledejte dobové reakce na Beckettovo Čekání na Godota. 

2. U nás dramatizovala hru známá divadla. Vyhledejte informace i o jejich režisérech. 

3. Se kterými základními modelovými situacemi Beckettovo drama pracuje? 

4. Charakterizujte základní shody a rozdíly v poetice Samuela Becketta a Václava 

Havla. 

5. Vyhledejte, která divadla u nás toto drama mají ve svém repertoáru. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Postmoderní literatura 

 

J. L. Borges: Babylónská knihovna (úryvek textu) 

 

 Vesmír (který jiní nazývají Knihovnou), je vytvářen šestiúhelníkovými galeriemi, 

jejichž počet je neurčitý a možná i nekonečný. Uprostřed galerií jsou velké větrací šachty, 

obehnané nizoučkým zábradlím. Z každé galerie jsou až do nekonečna vidět dolní i horní 

poschodí. Uspořádání všech galerií je naprosto stejné: Podél stěn, s výjimkou dvou, stojí 

dvacet regálů, tj. vždy pět dlouhých regálů u stěny. Regály, jež sahají až ke stropu galerií, jsou 

jen o málo vyšší než normální knihovník. V jedné z nezastavěných stěn je vstup do úzké 

chodby, která vede do jiné galerie, shodné s první galerií a se všemi ostatními galeriemi. Po 

pravé i po levé straně chodby je maličká místnost. V jedné je možno spát vstoje, v druhé lze 

ukojit potřebu vyměšování. Tamtudy vede točité schodiště, propadající se do bezedné hloubky 

a ztrácející se v nedohledné výšce. V chodbě je zrcadlo, které přesně obráží vnější jevy. Na 

základě tohoto zrcadla lidé někdy usuzují, že Knihovna není nekonečná (kdyby byla skutečně 

nekonečná, k čemu pak to iluzívní zdvojování?). Já raději sním o tom, že leštěné plochy 

představují a slibují nekonečno … Zdrojem světla jsou kulovité plody, kterým se říká lampy. 

V každém šestiúhelníku visí dvě napříč proti sobě. Světlo, které vyzařují, je nedostačující a 

nepřetržité. 

 Jako všichni lidé z Knihovny jsem v mládí cestoval. Putoval jsem z místa na místo 

hledaje knihu, možná katalog katalogů. Teď, když mé oči už skoro nemohou rozluštit, co 

píšu, připravuji se na smrt několik málo mil od rodného šestiúhelníka. Až zemřu, určitě se 

najdou milosrdné ruce, které mě hodí přes zábradlí. Bezedný vzduch bude můj hrob. Mé tělo 

bude padat, zpráchniví a vítr, vyvolaný nekonečným pádem, je rozptýlí. Tvrdím, že Knihovna 

je nekonečná. 

 

 

In: J. L. Borges: Zrcadlo a maska. Odeon, Praha 1989, s. 64 – 72, v překladu K. Uhlíře, J. 

Forbelského a F. Vrhela. 

 

 



Ivan Vágner: Tři cesty (ukázka textu) 

 

 Rozdělme si celou oblast do tří pater, v nichž se hledání postmoderní doby, 

překročivší už hranice umění směrem ke hře, nejintenzivněji realizuje: 

 

Hledání spolupráce 

Za prvé to bude oblast kontaktních (zatím ještě) představení, v níž se její protagonisté se vší 

energií a přesvědčením snaží odosobnit, splynout s prostředím, vrátit čas k něčemu, co 

považují za prazáklad, životní sílu, vrátit se k nevyčerpatelné sílé přírody. Herci tu tančí nazí, 

hudebníci používají dobové nástroje, dobové stupnice, klíčovým slovem je rituál. Navazují 

tím na směřování určité významné větve moderního umění, která (zdánlivě) skončila v bílé 

ploše, prořezaných plátnech a fotografování fotografií. Je to však větev, která má, alespoň jak 

to tak zatím vypadá, malou naději do budoucna, neboť přese všechny obdivuhodné poznatky, 

které přináší, není schopna rozvíjení, jsouc z principu cestou návratu, nikoli postupu. 

 

Vtahování 

Druhým typem je tvorba méně přísná a sebezničující, protože chce být především komerčně 

úspěšná. Spokojuje se s metodou, nevyžaduje proces. Její autoři nerezignují na celou civilizaci 

a „pokrok“. Útočí – li, útočí pouze na její zprostředkovanost, na přemíru spojů, vazeb a 

přenosových ploch. Netvrdí, že jen v absolutním soustředění je cesta; zkoušejí, kolik umění a 

divák unese živého přímého kontaktu. Jejich tvorba je méně přínosná, zato masovější, i když 

často sklouzává do banality a ornamentalismu. Rádi šokují. Jejich doménou jsou live – 

přenosy, pseudo – live – přenosy a paradokumenty. Herci hrají často sami sebe, vaří skutečná 

jídla a skutečně se na scéně milují. Diváci pak po většinu doby často váhají, kde je hranice 

mezi „jako“ a „už doopravdy“. 

 

Přijetí role 

Třetí a poslední větví je cesta skutečně totální akceptace a komunikace. Už to není rituál, tedy 

nápodoba slavnosti, a není to ani klasická hra, která je dána určitou dobou, určitým místem a 

pravidly, které mimo tuto dobu a místo neplatí. Vstupem do tohoto patra za sebou pálíme 



mosty. Návrat je možný jen tehdy, pokud jím projdeme, lhostejno, zda vítězně nebo ne. 

Nátisk a motivace jsou tak silné, že prolnutí života a hry je zcela totální, tj. hra se stává 

životem a prohra v ní může být i prohrou života.  

 

In: Ivan Vágner: Svět postmoderních her. H+H, Praha 1995, s. 100 – 103. 

 

 

Otázky a úkoly: 

1. Postmodernu lze formulovat z různých hledisek. Jakým způsobem se hra projevuje 

v Borgesově ukázce a jaký tam má význam, a jak ji chápe Ivan Vágner. 

2. Které poetické prostředky jsou charakteristické pro postmoderní literaturu? 

3. Jmenujte autory a díla postmoderní literatury na základě vlastní četby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zygmunt Bauman: Zjevená morálka (úryvek textu) 

 

 Modernita věděla, kam směřuje, a byla rozhodnuta k cíli dojít. Moderní myšlení 

vědělo, kam by chtělo dojít, a soudilo, že ví, co je třeba učinit, aby se tak stalo. Byla – li 

obsesí modernity autokreace a bylo – li moderní myšlení posedlé potřebou zákonodárství, 

nebylo tomu tak proto, že by modernita měla tak vyvinutý imperiální apetit, ale spíše proto, že 

příliš věřila sama sobě, že byla příliš sebejistá. Globální ambice a nebržděná žravost byly 

pouze pragmatickým odrazem fascinujícího úkolu zavést řád tam, kde dosud vládl chaos, a 

vykonat tento herkulovský čin vlastními silami a bez vnější pomoci. Tento záměr vyžadoval 

střízlivý rozum a pracovité ruce. Bylo třeba zničit mnoho překážek, ale mělo to být ničení 

tvořivé. Aby cíle bylo dosaženo, byla nutná i bezohlednost, ale ušlechtilost cíle činila ze 

slitování zločin a z absence skrupulí projev humanity. Lákavá vize zdraví ospravedlňovala 

hořkost léku, oslepující perspektiva všeobecné svobody zdůvodňovala dozor i přísnost 

předpisů, zářivý obraz budoucí vlády rozumu nedovoloval věřit dnešnímu zdravému rozumu 

těch, kteří se měli v odlescích záře této vlády pouze koupat. 

 Je snad možné poznamenat, že zákonodárný pud je vlastní všem civilizacím. Jedině 

modernita však sebe samu prohlásila za civilizaci, označila se tím jménem a proměnila svůj 

osud ve vědomě uskutečňované poslání.  

… 

Pouze v důsledku dlouhotrvající a ve svých prostředcích nevybíravé kampaně 

modernity, vedené pod heslem „není morálky bez etiky“, jsme dnes přesvědčeni o tom, že 

svět bez etiky musí být totéž a nemůže být ničím jiným než světem bez morálky. Jakmile však 

pouze odstraníme mentální sediment, o který se tato kampaň opírá, jakmile pouze smažeme 

rovnítko mezi morálkou a morálkou eticky dekretovanou, přestane nás možnost, že soumrak 

etického zákonodárství nemusí nutně znamenat úpadek morálky, uvádět do stavu oslepení či 

paniky. Nebude nás dokonce ani děsit možnost, že se morálka, která již nebude rozpačitá, 

nejistá, nesamostatná a bezmocná díky onomu „my to víme lépe“ etických zákonodárců, bude 

cítit jistěji a že jí snad narostou křídla. Možná, že etický zákon garantovaný trestními 

sankcemi a podpíraný intelektuálním vyděračstvím nebyl ani tak rámcem, který chránil 

morální standardy před rozpadem, jako spíše železnou klecí, která znemožňovala těmto 

standardům rozvoj, jehož byly schopny, dosažení rozměrů, jichž mohly dosáhnout, a 

podstoupení zkoušky, která je pro každou morálku závazná a rozhodující – zkoušky 



spočívající v zakládání a reprodukci lidského společenství. Možná se po rozpadu rámce ani 

nevyprázdní jeho obsah, ale naopak se možná spojí, zpřesní a zpružní, protože bude odkázán 

jen na vlastní síly a nebude znásilňován vnějšími tlaky. Je také možné, že lidé se od chvíle, 

kdy jejich uvažování nebude zahlceno starostmi o etické zákonodárství a dodržování litery 

ustaveného práva, budou moci – a budou muset – postavit tváří v tvář faktu morální 

autonomie, který nadále nebude možné něčím zakrývat, jakož i tváří v tvář faktu, že morální 

autonomie znamená morální odpovědnost – odpovědnost, kterou nelze odejmout, ale jíž se ani 

nelze zříci. A konečně možná, že v tomto smyslu, v němž se modernita zapsala do dějin jako 

věk etiky, zapíše se do nich nadcházející postmoderní éra jako věk morálky. 

 

In: Zygmunt Bauman: Úvahy o postmoderní době. Slon, Praha 2006, s. 147 - 153 

 

 

 

Otázky a úkoly: 

1. Jaký význam mají motivy knihovny a zrcadel v literatuře 20. století. Uveďte 

příklad. 

2. Na základě ukázky charakterizujte „svět podle Borgese“. 

3. Na které rysy postmoderny upozorňuje filosof a sociolog Z. Bauman. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výběrová literatura k přednáškám a seminářům ze světové literatury: 

 

Slovník světových literárních děl. (V.Macura a kol.), Odeon, Praha l988. 

Hall, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Mladá fronta, Praha l99l. 

Eliade, M.: Slovník náboženství. Čs. spisovatel, Praha l993. 

Remešová, V.: Ikonografie a atributy svatých. Zvon, Praha l99l. 

Petříček, M.: Úvod do (současné) filosofie. Herrmann a syn., Praha l99l. 

Bachtin, M.M.: Román jako dialog. Odeon, Praha l980. 

Černý, V.: Soudobá literatura naší kultury. In: Světová literatura XXXVIII, l-6, l993. 

Hodrová, D.: Hledání románu. Čs. spisovatel, Praha l989. 

Hodrová, D.: Román zasvěcení H & H, Praha 1993. 

Krejčí, K.: Česká literatura a kulturní proudy evropské. Čs. spisovatel, Praha l975. 

Vodička, F.: Svět literatury. SPN, Praha l967. 

 

Campbell, J.: Mýty. Pragma, Praha 1998. 

Campbell, J.: Proměny mýtu v čase. Vývoj mýtů od raných kultur až po středověké legendy. 

Portál, Praha 2000. 

Campbell, J.: Tisíc tváří hrdiny. Archetyp hrdiny v proměnách věků. Portál, Praha 2000. 

Eliade, M.: Mýty, sny a mystéria. Oikúmené, Praha 1998. 

Fink, G.: Antická mytologie. Votobia, Olomouc 1996. 

Frel, J.: Od tyranů k Sókratovi. Mladá fronta,Praha l969. 

Kott, J.: Řecká tragédie a absurdita. In: Svět a divadlo, l, l99O, s.l4O. 

Kramer, S.N.: Mytologie starověku. Orbis,Praha l977. 

Ludvíkovský, J.: Řecký román dobrodružný. Praha l925. 

Máchal, J.: Bájesloví slovanské. Votobia, Olomouc 1995. 

Patočka, J.: Exkurs o attické tragédii.In: Svět a divadlo, l, l99O, s.ll6-ll8. 



Patočka, J.:Třikrát nejen o antickém dramatu. In: Světová literatura 36, 5, l99l, s.54-65. 

Pokorný, P.: Řecké dědictví v Orientu. Oikúmené, Praha 1993. 

Váňa, Z.: Svět slovanských bohů a démonů. Panorama, Praha 1990. 

Vernant, J.-P.: Počátky řeckého myšlení. Oikúmené, Praha 1993. 

Vernant, J.-P.: Vesmír, bohové, lidé. Nejstarší řecké mýty. Paseka, Praha – Litomyšl 2001. 

Zamarovský, V.: Objevení Tróje. Mladá fronta, Praha l962. 

Zamarovský, V.: Bohové a hrdinové antických bájí. Mladá fronta, Praha 1965. 

Jungová, E. – Franz von M. - L.: Legenda o grálu. Portál, Praha 2001. 

 

Auerbach, E.: Rabelais. In: Mimesis. Mladá fronta, Praha l968, s.23l-25O. 

Auerbach, E.: Začarovaná Dulcinea. In: Mimesis. Mladá fronta, Praha l96, s.298-3l9. 

Bachtin, M.M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Odeon, Praha 

l975. 

Černý, V.: Cervantes a jeho Don Quijote. In: Tvorba a osobnost II., Odeon, Praha l993, s.l9-

33. 

Denkstein, V.: K vývoji symbolů a k interpretaci děl středověkého umění. Academia Praha 

l987, r.97, s.2. 

Frank, B.: Cervantes. Odeon, Praha l963. 

Montanelli, I.: Dante a jeho storočie.Bratislava l986. 

Steenberghen, F.van: Dějiny středověké filosofie. TRS, Praha l99O. 

Šklovský, V.: Jak je udělán don Quijote. In: Teorie prózy. Melantrich, Praha l993, s.88-ll9. 

 

Benjamin, W.: Goethova Spříznění volbou. In: Dílo a jeho zdroj. Praha l979, s.l3l-l88. 

Bratránek, F.T.: Výklad Goethova Fausta. Odeon, Praha l982. 

Bruyn de, G.: Život Jeana Paula. Odeon, Praha l984. 

Český romantismus v evropském kontextu.Red.M.Procházka,Z.Hrbata, Praha l993. 

Friedenthal, R.: Goethe.Praha l973. 



Kafka, V.: Jean Paul - idylik a humorista. In: J.Paul, Doktor Škrtikočka jede do lázní. Odeon, 

Praha l963, s. 7-4l. 

Karlacha, H.: Tvůrce pozapomenutý a znovu objevený. In: J.Paul, Advokát Sirový. Odeon, 

Praha l983, s. 487-499. 

Maurois, A.: Olympie aneb Život Victora Huga. Odeon, Praha l985. 

Maurois, A.: Život lorda Byrona. 

Maurois, A.: Ariel aneb Shelleyův život. 

Maurois, A.: Tři Dumasové. Mladá fronta, Praha l966. 

Šamalík, F.: Německo humanistů a romantiků. Odeon, Praha l99l. 

 

Auerbach, E.: Hôtel de la Mole. In: Mimesis. Mladá fronta,Praha l968, s.4OO-435. 

Bachtin, M.M.: Dostojevskij umělec. Čs. spisovatel, Praha l97l. 

Butor, M.: Balzac a skutečnost. In: M.Butor, Repertoár. Odeon, Praha l969. 

Černý, V.: Dostojevskij a jeho Běsi. In: Tvorba a osobnost II. Odeon, Praha l993, s.46O-475. 

Freud, S.: Dostojevskij a otcovražda. In: O člověku a kultuře. Odeon, Praha l99O, s.l5l-l67. 

Girard, R.: Dostojevského apokalypsa, Problémy techniky u Prousta a u Dostojevského. In: 

Lež romantismu a pravda románu. Čs. spisovatel, Praha l968, s.l89-236. 

Girard, R.: Problémy techniky u Stendhala, Cervantese a Flauberta. In: Lež romantismu a 

pravda románu. Čs. spisovatel, Praha l968, s.ll9-l29. 

Hazard, P.: Život Stendhalův. SNKLAU, Praha l965. 

Hrbata, Z.: Filistři a umělci.Praha l986. 

Maurois, A.: Balzac.Praha l968. 

Kautman, F.: F.M.Dostojevskij - věčný problém člověka. Praha l992. 

Kautman, F.: F.X.Šalda a F.M.Dostojevskij. Academia 78, seš.l3, Praha l968. 

Kopal, j.: Gustave Flaubert. Bratislava l932. 

Majchrowski, S.: Dickens. Obzor, Bratislava l98O. 



Sainte-Beuve, A.: Balzac, Flaubert, Stendhal. In: Literárne eseje a portréty. Slov. spisovatel, 

Bratislava l983, s.97-ll4. 

Šalda, F.X.: Dílo Dostojevského a jeho položení evropské. In: Šaldův zápisník III. Praha l99l, 

s.329-343. 

Tyňanov, J.N.: Dostojevskij a Gogol. K teorii parodie. In: Literární fakt. Odeon, Praha l987, 

s.l45-l76. 

Wilson, A.: Svět Charlese Dickense.Praha l979. 

 

Beckett, S.: Company/Společnost. (uvádí P.Osolsobě) Světová literatura 38, 6, l993, s.l3O-l4l. 

Berdnikov, G.P.: Čechov. Bratislava l984. 

Cigánek, J.: A.P.Čechov. Praha l964. 

Černý, V.: Král Ubu a pan Josef Švejk, jeho poddaný. In: Tvorba a osobnost II. Odeon, Praha 

l993, s.344-349. 

Divadlo mých úzkostí (l-3), rozhovor V. Mikeše s E. Ionescem a jeho dílem. Literární noviny 

III. 7-9, l992, s.l6. 

Drozda, M.: Zralý Čechov. In: Narativní masky ruské prózy. AUC, Praha l99O. 

Gorczynská, R.: Rozmluva Mistra Samuela se smrtí. Svět a divadlo, l, l99l, s. 75-79. 

Hořínek, Z.: Drama, divadlo, divák. Tatran, Bratislava l985. 

Ionesco, E.: Minulá přítomnost - přítomná minulost. Světová literatura 35, 6, l99O, s.2O8-

229. 

Ionesco, E.: osmdesátiletý. Světová literatura 37, 2, l992. 

Jarry, A.: Král Ubu (J.Grossman,rozbor inscenace Divadla na zábradlí), Praha l964. 

Kainar, J.: Ubu se vrací. Divadelní revue, Academia l989, s.l27-l58. 

Kundera, L.: Doslov. In: A.Jarry, Nadsamec, Praha l968. 

Mikeš, V.: Jsme postavy hledající autora? In: SaD, 3, l99O, s.4-7. 

Pörtner, P.: Experimentální divadlo. Praha l965. 

Richterek, O.: Umělecký styl prózy A.P.Čechova v interpretaci českých překladatelů. Hradec 

Králové l987. 



Smysl nebo nesmysl? sb.Praha l966. 

Szondi, P.: Teória modernej drámy. Slov. spisovatel°, Bratislava l969. 

Pažítka, M.: L.Pirandello, ilúzia a skutočnosť. Bratislava l972. 

 

Černý, V.: Sen, skutečnost, láska u Prousta. In: Tvorba a osobnost II., Odeon, Praha l993, 

s.l6-l8. 

Girard, R.: Proustovské světy. In: Lež romantismu a pravda románu. Čs. spisovatel, Praha 

l968, s.l6l-l88. 

Hilský, M.: Modernisté. Torst, Praha 1995. 

Kot, J.: James Joyce dnes. In: O svetovom románe. SAV, Bratislava l967, s.l57-l74. 

Meletinskij, J.M.: Antiteze: Joyce a Thomas Mann. In: Poetika mýtu. Odeon, Praha l989, 

s.3O7-348. 

Paz, O.: Poezie a modernita. In: Listy 4, l99O, s.63-7O. 

Šalda, F.X.: Jamesa Joyce "Ulysses". In: Šaldův zápisník II., Praha l99l, s.l46-l5l. 

 

Bor, D. Ž.: Bdělost, toť vše! Gustava Meyrinka cesta k nadsmyslnu. Trigon, Praha 2002. 

Brod, M.: Franz Kafka. Mladá fronta, Praha l966. 

Brod, M.: Pražský kruh. Akropolis l993. 

Canetti, E.: Hermann Broch. In: Svědomí slov. Torst, Praha l992, s.ll-23. 

Co v učebnicích chybělo (o německy psané literatuře v českých zemích). Nakl. Franze Kafky, 

Praha l99l. 

Černý, V.: Okénko do světa Franze Kafky. In: Tvorba a osobnost II., Odeon, Praha l993, 

s.294-3l5. 

Dietzfelbinger, K.: Kafkovo tajemství. Volvox globator, Praha 1999. 

Eisner, P.: Franz Kafka a Praha. Kritický měsíčník IX, l948, s.66-82. 

Grözinger, K. E.: Kafka a kabala. Rybka Publishers, Praha 1998. 

Hawes, J.: Proč byste měli číst Kafku, než promarníte svůj život. Host, Brno, 2011.  



Hroch, M.: Národy nejsou dílem náhody. Slon, Praha 2009. 

Idel, M.: Golem. Vyšehrad, Praha 2007. 

Kautman, F.: Svět Franze Kafky. Torst, Praha l99O. 

Meletinskij, J.M.: "Mytologismus" Kafkův. In: Poetika mýtu. Odeon, Praha l989, s.349-367. 

Metakafka: In: Lettre internationale, l, l99O, s.l7-44. 

Michel, B.: Praha, město evropské avantgardy 1895 – 1928. Argo, Praha 2010. 

Moníková, L. Eseje o Kafkovi. Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2000. 

Osudová vyvolenost - židovský fenomén v literatuře. Iniciály l9-2O, l99l. 

Ripellino, A.M.: Magická Praha. Odeon, Praha l992. 

Sharp, D.: Skrytý havran. Konflikt a proměna v životě Franze Kafky. Nakladatelství Tomáše 

Janečka, Brno 2003. 

Schorske, C. E.: Vídeň na přelomu století. Brno 2000. 

Středoevropský literární kontext. In: Svět literatury 5, l993. 

Tvrdík, M.: Německá literatura v českých zemích. Světová litertura 38, 2, l993, s.ll9-l75. 

Tvrdík, M.: Prostor a protiprostor v Procesu a Zámku Franze Kafky. Svět literatury 5, l993, 

s.l3-2l. 

Veselá, G.: Jak jsem chtěl v Praze vyrábět zlato (K životu a dílu Gustava Meyrinka). Světová 

literatura 34, 2, l989, s.l84-2O9. 

Veselá, G.: Druhá strana (Fantastické romány A.Kubina a G.Meyrinka). In: Román a "genius 

loci". Ursus sv.4, s.l55 - l78. 

Wagnerová, A.: V ohnisku nepokoje. Hermann Kafka a jeho rodina. Prostor, Praha 2003. 

Zachová, A.: Iniciační romány Gustava Meyrinka. In: Mýtus jako paměť prózy. Gaudeamus, 

Hradec Králové 2002, s. 103 – 116. 

Zweig, S.: Svět včerejška. Torst, Praha 1994. 

 

Benjamin, W.: O některých motivech u Baudelaira. In: Dílo a jeho zdroj. Odeon, Praha l979, 

s.8l-ll2. 

Breisky, A.: Baudelaire, demaskovaný. In: Triumf zla. Road, Praha l992, s.87-94. 



Černý, V.: Paul Verlaine, objevitel "veřejných tajemství". In: Tvorba a osobnost II., Odeon, 

Praha l993, s.l89-l93. 

Černý, V,: Apollinaire, básník - signál. In: Tvorba a osobnost II., Odeon, Praha l993, s.2O4-

2l7. 

Eliot, T.S.: O básnictví a básnících. Odeon, Praha l99l. 

Hartwigová, J.: Apollinaire. Odeon, Praha l966. 

Chalupecký, J.: Na hranicích umění. Čs. spisovtel, Praha l99O. 

Chalupecký, J.: Expresionisté. Torst, Praha l992. 

Choucha, N.: Surrealismus a magie. Volvox globator, Praha 1994. 

Jíra, J.: Josef Šíma a hnutí Le grand jeu. Svědectví 23, 89-9O, l99O, s.425-429. 

Kundera, L.: Dada. In: Světová literatura 37, 6, l992, s.l64-2OO. 

Kundera, L.: Panorama expresionismu. Světová literatura 35, 4, l99O, s.l4l-l6l. 

Teige, K.: Charles Baudelaire. In: Svět stavby a básně. Odeon, Praha l966, s.l68-2l9. 

Nezval, V.: Moderní básnické směry. Čs. spisovatel, Praha l973. 

Pachmanová, M.: Neznámá území českého moderního umění. Argo, Praha 2004. 

Pešat, Z.: Apollinairovo Pásmo a dvě fáze české polytematické poezie. In: Struktura a smysl, 

Čs. spisovatel, Praha l966, s.lO9-l25. 

Salomé, L.A.: R.M.Rilke. Torst, Praha 1994. 

Sainte-Beuve, CH. A.: Kvety zla pána Charla Baudelaira. In: Literárne eseje a portréty. 

Bratislava l983, s.ll5-ll6. 

Šalda, F. X.: Božský rošťák J. A. Rimbaud. In: Šaldův zápisník II., Praha l99l, s.36-343. 

Štýrský, J.: Život Rimbauda. KRA, Praha 1994. 

Teige, K.: Konstruktivismus a likvidace "umění", Futurismus a italská moderna. In: Svět 

stavby a básně. Odeon, Praha l966, s.l29-l57. 

Teige, K.: Guillaume Apollinaire a jeho doba, Isidore Ducasse comte de Lautréamont. In: 

Svět stavby a básně. Odeon, Praha l966, s.37l-434. 

Vojvodík, J.: Imagines corporis. Host, Brno 2006. 

                      Heslář české avantgardy. Praha 2011. 



Vysoká hra(Le grand jeu). Torst, Praha l993. 

 

Camus, A.: Totalita a proces. Prostor III, ll, l99O, s.lO7-ll4. 

Černý, V.: První a druhý sešit o existencialismu. Mladá fronta, Praha l992. 

Ewald, F.: Absurdno a revolta v Camusově díle. Svědectví 23, 9l, l99O, s.2O4-2O9. 

Janke, W.: Filosofie existence. Mladá fronta, Praha 1995. 

Kossak, J.: Existencialismus ve filosofii a literatuře. Svoboda, Praha l978. 

Matějka, M.: K filosofii existence. Magnet – press, Praha 1995. 

Saganová, F.: List lásky J.P.Sartrovi. In: Mé nejhezčí vzpomínky. Praha l99O, s.lOl-lO9. 

Sartre, J.P.: Existencialismus je humanismus. Literárny týždeník 32, lO.8.l99O. 

Sartre, J.P.: Marxismus a existencialismus. Mladá fronta, Praha l966. 

 

Černý, V.: Několik poznámek k "novému románu". In: Tvorba a osobnost II., Odeon, Praha 

l993, s.428-435. 

Felix, J.: Francúzsky tzv.antiromán vo svetle teórie a praxe Alaina Robbe-Grilleta. In: O 

svetovom románe. SAV, Bratislava l967, s.47-99. 

Pechar, J.: Francouzský "nový román". Mladá fronta, Praha l968. 

Robbe-Grillet, A.: Za Nový román. Praha l97O. 

 

Bulgakov, M.:- vlk v rouše beránčím. Rané texty a korespondence (A.Morávková). In: 

Světová literatura 36, 6, l99l, s.79-95. 

Lotman, J.M.: Dom w Mistru a Markétce. In: Pamietnik Literacki LXXVIII, l987, Z.4, s.3ll. 

Apt, S.: Thomas Mann. Bratislava l984. 

Dubius: "Skandální kronika". Literární noviny III, lO, l992, s.l2. 

Trías, E.: Erós a smrt v Benátkách. Iniciály IV, 33, l993, s.45-46. 

 



Auerbach, E.: Hnědá punčocha (V:Woolfová). In: Mimesis. Mladá fronta, Praha l968, s.463-

488. 

Hilský, M.: Moderní britský román. Praha l992. 

Hilský, M.: Cesty a rozcestí současného anglického románu. Světová literatura 29, l-3, l984. 

Hotckner, A.: Papa Hemingway. Odeon, Praha l979. 

Machala, I. - Machala, D.: Reportér Hemingway. Slovenský spisovatel°, Bratislava l98O. 

Mičátková, K.: Moderný román a Virginia Woolfová. In: O svetovom románe. SAV, 

Bratislava l967, s.l75-2O3. 

Nenadál, R.: Moderní americká literatura. UK, Praha l98O. 

Nenadál, R.: Prohry a vítězství současného amerického románu. Světová literatura 27, 3, l982, 

s.2l4. 

Peprník, J.: Anglo-americké reálie v české literatuře. Praha l988. 

Paporov, J.: Hemingway na Kubě. Lidové nakladatelství, Praha l984. 

Rybáková, M.: Americká literatura na sklonku století. Svědectví XXIV, 92, Praha l99l, s.l4l-

l55. 

Stříbrný, Z.: Dějiny anglické literatury. Praha l987. 

Vančura, Z.: Pohledy na anglickou a americkou literaturu. Odeon, Praha l983. 

Vančura, Z.: Otcové a poutníci a počátky americké literatury. Praha l965. 

 

Bauman, Z.: Individualizovaná společnost. Mladá fronta, Praha 2004. 

Borges, J.L.: Zeď a knihy. Světová literatura 33, 2, l988, s.lll- l24. 

Borges, J.L.: Labyrint snů. Světová literatura 36, 5, l99l, s.lO9 -l4l. 

Borges, J.L. Zrcadla jsou zvláštní věc. Votobia, Olomouc 1996. 

Eco, U.: Poznámky ke "Jménu růže". In: Světová literatura 3l, 2, l986, s.227-24l. 

Eco, U.: Rozprava o všeobecnej semiotike. Slovenské pohĺady, lO5, l989, l, s.85-95. 

Eco, U.: Od otvoreného diela k Foucaultovmu kyvadlu. Slovenské pohĺady, lO.6., l99O, 4, 

s.98-lOO. 



Erotický koktajl Umberta Eca (recenze s ukázkami). Světová litertura 35, 6, l99O, s.l99-2O7. 

Eisenbruk, V.: Thomas Pynchon aneb mýtus génia postmoderní doby. Světová literatura 36, 

5, l99l, s.l47-l5O. 

Hubík, S.: Postmoderní kultura (úvod do problematiky). M.U.K.L., Olomouc l99l. 

Hubík, S. K postmodernismu obratem k jazyku. Albert, Boskovice 1994. 

Langerová, M.: Babylónský knihovník Borges. Světová literatura 32, l, l987, s.253-255. 

Vágner, I.: Svět postmoderních her. H & H, Jinočany 1995. 

Welsch, W.: Postmoderna - pluralita jako etická a politická hodnota. KLP, Praha l993. 

Za zrkadlom moderny (filozofia posledného dvadsaťročia).Archa, Bratislava l99l. 

Žilka, T.: Komično a jeho (literární) podoby. In: Iniciály III, 3O, l992, s.5-8. 

Žilka, T: Postmoderna a literární text. In: Iniciály I, l0-ll, l990, s.4l-43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


