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âeská romantická povídka
Václav Vanûk

I. Definice
Pokou‰íme-li se definovat pfiedmût na‰í antologie, romantickou povídku v ãeské
literatufie, musíme se nejprve vyrovnat s nûkolika rozpory.

První se t˘ká slova „romantická“. Novodobá ãeská literatura nevyrÛstala
v izolaci od podnûtÛ evropské romantické kultury, naopak, byla jimi od poãátku
v˘znamnû utváfiena. Do formování domácí historické prózy napfi. brzy zasáhl
vliv dobrodruÏn˘ch a historick˘ch románÛ anglosaské provenience (Klicperova
programová pfiedmluva k Toãníku z roku 1828 zmiÀuje nejen W. Scotta, ale 
i J. F. Coopera a W. Irvinga). Z francouzského prostfiedí k nám zase pfiicházely
milostné pfiíbûhy zasazené do exotick˘ch krajin (Chateaubriandova Atala byla
Jungmannem pfieloÏena jiÏ roku 1805, pouhé ãtyfii roky po francouzském vydání,
román J.-H. Bernardina de Saint-Pierre Pavel a Virginie z roku 1788 vy‰el v pfie-
kladu P. Ondráka v roce 1836). V Povûstech z nové romantiky uvedl J. D. Kopeck˘
do ãeské literatury uÏ roku 1839 A. Dumase a V. Huga. Takfika kulturní
samozfiejmostí byla znalost romantické prózy nûmecké, od J. W. Goetha pfies
Novalise, J. L. Tiecka, J. von Eichendorffa, E. T. A. Hoffmanna aÏ po spisovatele
Mladého Nûmecka. Praktická pÛsobnost tûchto impulzÛ v‰ak zÛstávala po celou
první polovinu 19. století omezena na úzkou skupinu ãesk˘ch literátÛ, z nichÏ
pouze málokdo se váÏnû pokou‰el evropsk˘m vzorÛm pfiiblíÏit. A i ty nejoprav-
dovûj‰í pokusy o vlastní ãeskou romantickou prózu, napfi. texty Máchovy, pfied-
stavovaly v kontextu evropské romantiky (na rozdíl od situace v poezii) jen ne-
umûlá torza.

Druh˘ rozpor se vztahuje ke slovu „povídka“. Romantické úsilí obsáhnout
osud (v˘jimeãného) jednotlivce formát povídky zjevnû pfiesahovalo. Snahám
o symbolické zobecnûní elementárních citov˘ch vztahÛ nebo zápasÛ hrdiny s fa-
tálním pfiedurãením odpovídal spí‰e rozmûr v˘pravné novely; v ní také,
v Lindovû Záfii nad pohanstvem a Klicperovû Toãníku, v Máchov˘ch Cikánech,
Sabinovû Hrobníkovi ãi ve Vocelovu Hlatipisci, shledáváme tûÏi‰tû ãeské roman-
tické prózy. Jindy naopak zÛstávaly váÏné pokusy stylizovány jako romantické
fragmenty (Mácha, Sabina). Oznaãení povídka bylo navíc za obrození spojováno
pfiedev‰ím s prózami, které nezastíraly svÛj fiktivní, smy‰len˘ základ („povídka
je to, co se povídá, co nemusí b˘t pravda“)1 – v opozici k „pfiíbûhu“, kter˘ vytvá-
fiel iluzi reálné, „pravdivé“ události.

Jak tedy, pfii vûdomí tûchto rozporÛ, vymezit téma na‰í antologie? Vybrali
jsme do ní krat‰í prozaické texty z ãasopisÛ a sbírek první poloviny 19. století,
které povaÏujeme za projev dobov˘ch romantick˘ch pocitÛ, které na nû reago-
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valy nebo je samy spoluutváfiely a které, byÈ jen nûkdy jsou v˘sledkem progra-
mové tvorby v duchu romantick˘ch ideálÛ, se pfiece vÏdy vyznaãují specificky
„romantickou“ emocionalitou. F. Vodiãka v Poãátcích krásné prózy novoãeské toto
romantické naladûní popsal jako obecn˘ pfiíznak doby i celé tehdej‰í ãeské litera-
tury: „Romantiãnost b˘vá ztotoÏÀována s prostou citovostí, zabíhající v‰ak nû-
kdy k sentimentalitû larmoyantní, a fantastiãností, nûkdy v‰ak i s psychickou
vzru‰eností, zabíhající k patologiãnosti nebo hysterii. Tato ‚romantiãnost‘, cha-
rakterizovaná tedy pfieváÏnû psychicky, nûkdy i dûjovû, provází literární hnutí
u nás neustále od sklonku 18. století […].“2

II. Historie
Smrt
âeskou prózu prvních desetiletí 19. století charakterizuje rychlé pronikání no-
v˘ch námûtÛ a útvarÛ a z toho plynoucí Ïánrová, tematická, stylová a formální
rÛznorodost. NejbûÏnûj‰í lidovou ãetbou dlouho zÛstávaly tradiãní jarmareãní
kníÏky lidového ãtení, traktující v nezmûnûné nebo jen málo obmûÀované po-
dobû anonymní stfiedovûké a renesanãní pfiíbûhy (o En‰píglovi, o Finetû,
o Jenovéfû, o Meluzínû, o Bruncvíkovi apod.). Oblíbenou lidovou ãetbou byla
nadále Hájkova kronika, látkové v˘chodisko mnoha básnick˘ch, prozaick˘ch
i dramatick˘ch textÛ národního obrození (v próze napfi. P. ·edivého âeské
Amazonky, 1792). Tereziánsk˘mi ‰kolními reformami stále více vzdûlaní ãtenáfii
se ale doÏadovali nov˘ch vyprávûní. Oblibu si získaly pfiedev‰ím triviální rytífi-
ské romány, jejichÏ nejúspû‰nûj‰ími autory byli Ch. H. Spiess, C. F. van der Velde
nebo L. Wächter.

Zvlá‰tní popularity dosáhly v ãeském prostfiedí prózy Christiana Heinricha
Spiesse (1755–1799). Spisovatel pocházel ze Saska, ale jiÏ v sedmnácti letech pfii-
‰el jako koãovn˘ herec do Prahy, kde vystupoval v divadle v Kotcích. âeské pro-
stfiedí uÏ neopustil. Pfiijal místo hospodáfiského správce a spoleãníka hrabûte
K. H. Künigla v Bezdûkovû u Klatov. Poté, co se jeho krásná Ïena Îofie stala mi-
lenkou hrabûte (a osamûlá hrabûnka Terezie se pr˘ naopak sblíÏila se Spiessem),
propadal melancholii. âasem si vystavûl na skále nad vsí Tupadly poustevnu,
kde psal své populární romány („aby jí dodal romantiky, postavil kolem ní dfie-
vûné kfiíÏe, jako by chtûl Ïít na hfibitovû“).3 Z nûkolika desítek Spiessov˘ch próz
dosáhly popularity napfi. Zazdûná sleãna (1794) nebo Skalní duchové (1797), ale se-
psal i ãtyfidílné Îivotopisy sebevrahÛ (1785–1789) a Îivotopisy ‰ílencÛ (1795). Snad
právû prostfiednictvím Spiessov˘ch románÛ poprvé vstoupily do ãeské literatury
popisy extrémních du‰evních stavÛ, hrÛzy, dûsu a du‰evní vykolejenosti.
Nûkteré z jeho povídek (napfi. Kamenné svatební lÛÏko) se dokonce v ãeském pro-
stfiedí odehrávaly a mezi Spiessovy pfiekladatele a adaptátory patfiili první obro-
zen‰tí prozaikové J. H˘bl a P. ·ediv˘.

To ver‰ované Idyly Salomona Gessnera (pfiekládal je napfi. V. Hanka a J. Nejedl˘)
vedly ãeského ãtenáfie k jemnûj‰í citovosti. V próze jimi byly bezprostfiednû ovliv-
nûny Selanky âelakovského (1824) i Langrovy (1830). Hrdinové nûkter˘ch, tfieba
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pohádkové Zaklenné panny od J. J. Langra nebo Studánky âislavovy od J. Formánka
âinoveského, jiÏ museli nést tíhu osudu romanticky tragického.

Pfiedev‰ím se v‰ak Gessnerovy bukolické texty spolu s povídkami Heinricha
Claurena (1771–1854, vl. jm. Carl Gottlieb Samuel Heun), „sladkého Claurena“
podle K. Sabiny, podílely na formování typu sentimentální povídky (napfi.
M. D. Rettigová, F. B. Tomsa, na vy‰‰í úrovni J. J. Marek; v na‰em v˘boru 
J. M. Ludvík a J. V. Sommer). V ní se probuzená citovost na jedné stranû dál kulti-
vovala, na druhé petrifikovala do ustálen˘ch obrazÛ a formulí. Stranou tûchto
ãtenáfisky oblíben˘ch textÛ pak vznikaly ambicióznûj‰í preromantické prózy,
které se pokou‰ely poeticky evokovat svût dávné ãeské minulosti (Záfie nad 
pohanstvem J. Lindy, 1818, ObûÈ F. Novotného, 1824).

V‰echny tyto novely a povídky vyrÛstaly na pozadí evropské romantické
kultury, ale teprve KlicperÛv Toãník (1828) byl uvûdomûl˘m pokusem o ãeskou
romantickou prózu. Také on se odehrává ve vzdálené minulosti, av‰ak vypra-
vûãská perspektiva se zde promûnila. Ne historick˘ obraz, ne kulisy vrcholného
stfiedovûku doby Václava IV., n˘brÏ vznícené city protagonistÛ, láska a hrÛza,
jsou tu Klicperov˘m tématem.

Romantická kultura novû obracela pozornost k ãlovûku a k jeho jedineãnému
proÏívání svûta. V literatufie, dokonce i v té, která byla romantick˘mi náladami
dotãena jen vzdálenû, se to projevuje pfiesunem zájmu od atraktivních pfiíbûhÛ
k v˘jimeãn˘m charakterÛm. A v˘jimeãné charaktery se nejzfietelnûji vyjevují
právû v záblescích extrémních citÛ.

Av‰ak v takovém osvûtlení se pfied ãlovûkem zjevují i hranice jeho bytí. V po-
vídkách, které jsme zahrnuli do prvního oddílu antologie, se je jejich autofii po-
kou‰ejí nanejv˘‰ pojmenovat. Dávají jim podobu povûsti ãi legendy, jindy se je
snaÏí zasadit do konkrétního ãasu a prostoru, stvrdit osobním svûdectvím (próza
J. H. A. Galla‰e) nebo dokumentaristickou formou (Vamp˘ra V. R. Krameria tak
mÛÏeme povaÏovat za pfiedobraz Ïánru soudniãky).

Velké a opravdové city v‰ak rezonují i v mal˘ch srdcích a devalvují v dobfie
prodejné zboÏí. Mnohé povídky vznikaly narychlo, jen zbûÏn˘mi úpravami ci-
zích látek. Jejich sepisováním se zab˘vali sami tiskafii a nakladatelé (v prvním
oddílu antologie napfi. J. ·pinka, J. V. Sommer, V. R. Kramerius). A pfiece z tûch
pestr˘ch poãátkÛ ãeské romantiky nûco zÛstalo jako trval˘ vklad. Pfiesvûdãení,
Ïe mezi láskou a smrtí existuje pevné pouto – romantické snûní o vykupitelské
moci lásky se v nich potkává se stejnû romantickou pfiedstavou, Ïe opravdovost
lásky se stvrzuje smrtí. A touha pfiesáhnout vymezen˘ osud, pfiekroãit hranice
smyslové existence k jinému bytí.

Sen
Vymknout se pfiedurãenému osudu a pfiiblíÏit se „jiné“ skuteãnosti bylo moÏné
i po star˘ch cestách. Témûfi konvenãnû byly romantizující povídky situovány do
stfiedovûku nebo do minulosti je‰tû vzdálenûj‰í. Stále se objevuje i téma putování
do cizích krajÛ. Vedle jiÏních a orientálních zemí (Tomsovy povídky Kalangha
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a Lelanja a Rajsk˘ pták, Veselského Jolanta, prózy Chocholou‰kova souboru Jih aj.)
se poprvé uplatÀuje i romantika stfiedovûké Skandinávie (SabinÛv Sigurd,
Ritterova Skála milencÛ).

Skuteãná cesta k jinému bytí v‰ak vede prostorem lidské du‰e. Jejím prostfied-
kem se v ãeské romantické literatufie nejãastûji stává sen. Své sny si zapisovali
Galla‰, Mácha i Erben, jevi‰tûm ideálních pfiedstav uãinila snûní M. D. Rettigová
(Májov˘ sen, 1822), osudov˘m znamením se sen stává napfi. v Klicperovû
Pindarovi a Korinnû (1817) a Vítku Vítkoviãovi (1830) nebo v Pfiedvídání hrobníkovû
(1823) F. Humhala. Teprve ve vrcholn˘ch prózách K. H. Máchy a K. Sabiny se ale
ve snu otevírá pfiístup k jiné skuteãnosti, teprve v nich se sen stává prostfiedkem
transcendence lidského bytí. V pfiípadû Sabinov˘ch ObrazÛ a kvûtÛ snÛ je pfietrÏi-
tost a (v˘znamová) neuzavfienost snu je‰tû podtrÏena neukonãeností textu.
V touze, která „pfiestupuje svûty viditelné“, pfiimûje jejich hrdina Mefistofela, aby
jej ve snu pfienesl na jinou hvûzdu, k nadzemskému „prameni svûtla“. Av‰ak
pustá, holá a chladná hvûzda se ukazuje b˘t zase jen odkazem ke skuteãnému
zdroji svûtla, mnohem vzdálenûj‰ímu. Pád zpût do bolestí pozemské existence
spl˘vá s procitnutím ze spánku.

Sabinova povídka patfií k vrcholÛm ãeské romantické literatury, prostfiedky
prózy se pokou‰í vyslovit stejné v˘znamy jako kosmická poezie Máchova. Pobyt
na vrcholcích v‰ak mÛÏe b˘t vÏdy jen doãasn˘. Ve stejném roce, kdy byla vydána
(1835), otiskuje F. J. Rube‰ prózu Obrazy ze spaní mého (titulem ironizující
Máchovy Obrazy ze Ïivota mého). Také Rube‰Ûv hrdina ve snu vzlétá do jiného,
nadzemského svûta a také jeho zaráÏí mraziv˘ chlad a prázdnota kosmu. Tím ale
podobnost obrazÛ konãí. Napfi. oãekávaná Halleyova kometa (k zemi se pfiiblí-
Ïila v listopadu 1835) je u Sabiny pfiipomenuta v patetickém odsudku lidského
racionalismu, kter˘ „s chladnou myslí“ vymûfiuje její dráhu. Pro Rube‰e je v‰ak
„safientská kometa“ jen zdrojem veselí a v kosmické „fií‰i snÛ“, kde smrt „bledá,
outl˘ch lejtek“ pozornû naklepává kosu, leÏí na hromadách celé „stohy komet“.
Pfiedev‰ím ale SabinÛv hrdina touÏebnû hledí vzhÛru, ke zdrojÛm kosmického
svûtla, zatímco Rube‰Ûv hrdina svÛj pohled smûfiuje dolÛ, ke smû‰né „mícha-
nici“ pozemského Ïivota.

Nadzemské stanovi‰tû Rube‰ova protagonisty mu snad jen mûlo zjednat od-
stup, kter˘ by umoÏnil z ironického nadhledu komentovat spoleãenské kon-
vence. Ve skuteãnosti ale pfiedjímá obrat perspektivy a promûnu smûfiování celé
ãeské literatury.

·ílenství
KdyÏ v roce 1862 putuje do nebe umírající, morfiem opojen˘ hrdina povídky
B. Mosera MÛj proces se smrtí, aby si vyprosil dal‰í Ïivot, setkává se tam se stej-
nou úfiední ma‰inerií a stejnou protekcí, jakou poznal na zemi. MáchÛv
a SabinÛv kosmos otevfien˘ sebepfiekraãujícímu usilování se uzavírá. A pohled
vzhÛru do nebe jiÏ nabízí pouze zrcadlení lidského svûta.
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âeská literatura se ov‰em romantické pfiedstavivosti nevzdala. Spisovatelé
jako J. K. Tyl a F. J. Rube‰ ji pouze vztáhli ke konkrétním cílÛm formující se mû‰-
Èanské spoleãnosti. Literatura pfiestává b˘t vnímána jako v˘raz v˘jimeãného du-
cha, uplatÀuje se spí‰e jako nástroj reflexe aktuální spoleãenské situace.
PfiibliÏuje se Ïité zku‰enosti. Ani rodinn˘m vztahÛm a milostn˘m citÛm mû‰Èan-
sk˘ch dcer a drobn˘ch fiemeslníkÛ nechybí tragiãnost, zcela v‰ak postrádají ro-
mantickou v˘luãnost a velikost. KdyÏ je v Tylovû povídce Pepíãek a Pepiãka (1839)
ze Ïárlivosti postfielen krejãí Pepíãek a pekafika Pepiãka se z ne‰Èastné lásky
otráví, jeví se jejich city jen smû‰nû. A romantická smrt jako by uÏ nepoutala ani
obecenstvo: umrlãí vÛz s Pepiããin˘m tûlem drkotá po Pfiíkopech bez prÛvodu.

Ostatnû je‰tû hÛfie skonãí Pepíãek: „Z romantického milence udûlal se v‰ední
praktick˘ ãlovûk.“ Odpovûì na otázku jak slouãit individuální city s poÏadavky
spoleãnosti hledají hrdinové fiady próz ãtyfiicát˘ch a padesát˘ch let. Marnû.
Zahaleã M. StroupeÏnické volí osobní svobodu, která v‰ak znamená ztrátu cti
a du‰evní zánik, talentovan˘ Jindfiich v povídce J. V. Friãe Îivot sváteãní (1858)
dává pfied ideálními city pfiednost v˘hodnému sÀatku, ale také on upadá: pfie-
stane psát ver‰e, stává se fieditelem podniku, bohatne a tloustne. 

Zcela nov˘m zpÛsobem je v polovinû 19. století tematizován osud Ïeny. Mezi
Ïensk˘mi hrdinkami stále pfievaÏují pasivní obûti muÏské bezohlednosti, jako je
Marie v Rube‰ovû Cerhenickém vazu, ale protagonistky povídek H. Ritterové
a zejména B. Nûmcové jiÏ vystupují mnohem aktivnûji a samy se pokou‰ejí utvá-
fiet své Ïivoty.

Bylo by nesmyslné usilovat o nûjakou periodizaci ãeské romantické prózy.
VÏdyÈ v nejuÏ‰ím vymezení ji pfiedstavuje jen nûkolik povídek a novel, které se
pokou‰ejí pfiiblíÏit v˘sostn˘m umûleck˘m projevÛm evropského romantismu.
A v jakékoli ‰ir‰í perspektivû se jeví jako roztfií‰tûná, utváfiená pfiedev‰ím s rÛ-
zn˘m zpoÏdûním pfiijíman˘mi vzory, podléhající ãtenáfisk˘m zájmÛm a pfiedsta-
vám nakladatelÛ.

Pfiesto z na‰eho uspofiádání vystupuje promûÀující se akcent. V povídkách
nejstar‰ího typu jedinec konfrontovan˘ se smrtí nebo jinou pfiesaÏnou skuteã-
ností, s láskou ãi hrÛzou, reflektuje a souãasnû zpochybÀuje hranice své exis-
tence. Osobnosti vrcholné romantiky je potom vûdomû pfiekraãují. Rozpornost
skuteãnosti a ideálu situují do symbolické dichotomie bdûní a snu. Opakováním
se v‰ak i smrt stává banalitou a snûní konvenãním únikem. Pro ty, kdo své sny
nedokázali vtûsnat do rozmûrÛ pozemské existence, pro „zahaleãe“
Hynka M. StroupeÏnické stejnû jako pro „krásnou Majolenu“ J. J. Kolára
zb˘vá jediné fie‰ení – ‰ílenství.

III. Atributy
Mezi oblíbené syÏety rané romantiky patfiily pfiíbûhy o rytífiském putování do
Svaté zemû (v na‰em v˘boru je zastupuje Zdislav a Ida Formánka âinoveského).
Romantické pfiíhody úãastníkÛ kfiíÏov˘ch v˘prav vycházely vstfiíc zájmu o exo-
tické kraje i o stfiedovûkou minulost. Také rytífi Jaromír, hrdina rozsáhlé povídky
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V. R. Krameria Une‰ení panen aneb Mrtví taneãníci u hrobky (1847), se vydává do
Palestiny. Kolísá pak mezi vûrností ke kfiesÈanské dívce Johanû a láskou k mus-
limce Mirze. Jeho dilema vyfie‰í aÏ únos krásné Mirzy. Dûj vrcholí o pÛlnoci, na
hfibitovû kfiesÈansk˘ch poutníkÛ kdesi v Palestinû. Mirzin únosce, hfií‰n˘ rytífi
Benno Peklohradsk˘, se právû chce dívky zmocnit, kdyÏ je vyru‰en shlukem po-
divn˘ch postav krouÏících v dlouh˘ch hábitech kolem kfiíÏe uprostfied hfibitova.
Benno si pfiipomene místní povûst o mrtv˘ch, ktefií tu o pÛlnoci vstávají z hrobÛ
a shromaÏìují se k podivn˘m tancÛm. „Bûda mnû, totû ples umrlãí! Ustupte,
hrÛzné stra‰idla, vyvrÏená z tmavého lÛna zemû a co obludy noãní se potulující!
Ustupte, zaklínám vás!“ vykfiikne – a s vlasy zjeÏen˘mi hrÛzou se dává na útûk.
Mirza je zachránûna, neboÈ stra‰n˘mi taneãníky byly jen jepti‰ky z blízkého skal-
ního klá‰tera, které se tu v pÛlnoãním ãase scházely k modlitbám za zemfielé
poutníky.

Stfiedem dûní v ãeské romantické próze neb˘vají zámûrné nebo náhodné
hrdinské ãiny a zloãiny, n˘brÏ právû malebné obrazy, v˘jevy a zjevení. Porozu -
mûní obrazu je ale jiné neÏ porozumûní pfiíbûhu. Pfiíbûhy postupují od poãátku ke
konci, obrazy trvají stále.

Je‰tû pofiád se tak na hfibitovû kdesi v palestinské pou‰ti zjevují „mrtví taneã-
níci“ a s podivn˘mi zpûvy a gesty poklekají u hrobky. Vydû‰ení domorodci se
je‰tû pofiád chvûjí strachem.

Je‰tû pofiád také pluje po fiece ve veãerním tichu Máchova Klá‰tera sázavského
rybáfiská loì. Na pfiídi kleãí zamy‰len˘, v modlitbách ponofien˘ muÏ se vzne‰e-
nou tváfií. Oãi má upfiené ke hvûzdám na hladinû.

A je‰tû pofiád stoupá pfiíkrou a ‰pinavou cestou âtyr dob BoÏeny Nûmcové po
úboãí hory Ïena v ãerném závoji. Zoufal˘ zrak upírá vzhÛru, kde tu‰í Boha.

A kdesi daleko v pustinách mofie se je‰tû pofiád odehrává táÏ scéna Stra‰idla
na mofii: duch v Ïensk˘ch ‰atech pronásleduje po hladinû vydû‰ené muÏské stra-
‰idlo. Dostihne ho a strhne do hlubin. Znovu a znovu, kaÏd˘ den, i kdyÏ to
nikdo nevidí.

„Mrtv˘mi taneãníky“, ktefií stále znovu opakují svá stále ménû viditelná
a srozumitelná gesta, se dnes stali sami romantiãtí literáti. Abychom porozumûli
jejich obrazÛm, musíme jim uvûfiit. A napfiíklad romantické lásce, v˘sostnému
citu, kter˘ z romantiky pfietrval do na‰eho ãasu, uvûfiit lze.

Snad nejãastûj‰ím tématem ãeské romantické prózy se stává právû zápas
o lásku ohroÏovanou nepfiízní rodiãÛ ãi svûta. Vût‰inou b˘vá marn˘ (Hrob mi-
lencÛ J. J. Marka, Pod hroby F. J. Rube‰e), ale nûkdy se milencÛm podafií obûtí a vy-
trvalostí (Alpská pûvkynû J. V. Sommera, Jozefka P. Veselského), úskokem
(VûzÀové F. Humhala) nebo prostû náhodou (Vûrná ryzka J. M. Ludvíka) dosáh-
nout ‰tûstí. Mnohem ménû ãasté jsou povídky o milostné zradû a nevûfie (tím pÛ-
sobivûj‰í je ale pak bolest ‰ílené Ïeny, která v Ne‰Èastn˘ch následcích nevûrnosti
F. B. Tomsy pfiichází ve svatebních ‰atech zemfiít na hrob svého Libomila a volá:
„Ty mne nesly‰í‰? – Zakryl jsi se hluboko pfied Miládou svou? – Ach já ne‰Èastná!

10
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já jsem tû zahrabala!“). KdyÏ potom po polovinû 19. století objevuje ãeská próza
prostfiedí ‰lechtick˘ch salonÛ, setkáváme se i se subtilnûj‰ími formami milost -
ného trápení a s jejich kultivovanûj‰ím (nebo spoleãensky konformnûj‰ím) fie-
‰ením (J. V. Friã: V‰ední Ïivot, G. Pfleger Moravsk˘: Ztracen˘ Ïivot, H. Ritterová:
Konvenience a láska, F. Göbl Kopidlansk˘: Na zámku aj.).

Zatímco romantická láska byla spoleãností pfiijímána a vz˘vána jako ideální
cit, smrt byla pfiitaÏlivá jin˘m zpÛsobem – budila hrÛzu. Údûlem tûch, kdo se jí
dot˘kali, zÛstávala spoleãenská ostrakizace, ale romantick˘ rozpor mezi spole-
ãensk˘mi normami a absolutními potfiebami jedince vkládala ãeská próza právû
do postav katÛ (V. K. Klicpera: Toãník, K. H. Mácha: Kfiivoklad) ãi hrobníkÛ 
(K. H. Mácha: Valdice, K. Sabina: Hrobník, F. Humhal: Pfiedvídání hrobníkovo aj.).
Nesvázanost spoleãensk˘mi normami ãinila pfiitaÏliv˘mi i jiné vyvrÏence, ktefií
se toulali na okraji spoleãnosti, potulné muzikanty, herce, Ïebráky a romské 
koãovníky (Cikán Barth J. H. A. Galla‰e, Cikáni V. R. Krameria, 1835, Cikáni
K. H. Máchy, 1835, i Cikáni K. Stefana, 1843). Promûnlivûj‰í bylo v ãeské roman-
tické próze postavení loupeÏníka, kter˘ si v˘luãnost romantického hrdiny udr-
Ïoval v ãasech J. G. Grasla a V. Babinského (V. ·pinka: Krãma v lese, L. Ritter:
Hucul, H. Ritterová: âerná Pepi, E. Herold: VraÏednická jeskynû aj.), ale postupnû
upadal v sociálnû bûÏn˘ typ zloãince (M. StroupeÏnická: Zahaleã). HrÛza lidské
existence pak vystupuje spí‰e z blasfemick˘ch obrazÛ náboÏensk˘ch symbolÛ
a tradic (E. Herold: Zvon Lochmar, J. Barák: KfiíÏ pod Petfiínem aj.).

âeská próza hledala, zejména v poãátcích, zdroje romantického proÏitku
v minulosti. Spisovatelé jungmannovské preromantiky se pokou‰eli evokovat
svût pohanského dávnovûku (J. Linda, F. Novotn˘), autofii tfiicát˘ch let objevují
romantiku ãeského stfiedovûku (V. K. Klicpera, J. K. Tyl, K. H. Mácha, K. Sabina,
K. Stefan, A. J. VrÈátko, nûmecky o âechách pí‰ící K. Herlossohn a mnozí dal‰í),
je‰tû pozdûji se pfiipomínají dûjiny 16. a 17. století (E. Herold, J. J. Kolár, J. Svátek,
J. E. Vocel). Stále zfietelnûji se v‰ak obrazy romanticky rozporn˘ch existencí obej-
dou bez jakékoli historické stylizace. RovnûÏ pÛvodní zájem o divokou a ne-
spoutanou pfiírodu ustupuje sceneriím soudobého mûstského svûta (nejv˘znam-
nûj‰í romantiãtí spisovatelé, K. H. Mácha, K. Sabina, J. V. Friã, J. J. Kolár, ostatnû
vyrÛstali v ulicích praÏského Starého a Nového Mûsta).

Jen v˘jimeãnû se v domácí romantice setkáváme s povídkami, jejichÏ ãas
a prostor jsou utváfieny symbolicky. Poutník z Máchova Veãera na Bezdûzu pfiipo-
dobÀuje veãer k ãasu lidského dûtství a mládí, noc k dospívání a následné jitro
k dobû dospûlosti. Podobnû jako on mÛÏeme ve veãerních ãerváncích vidût ãas
rodících se citÛ a okouzlen˘ch smyslÛ, nejstar‰í podobu ãeské romantiky. Noc,
kdy ãlovûk „jen vzhÛru vzhÛru touÏí ke snÛm sv˘m“, kdy „cizincem jest, jino-
chem zemi na‰í“ a „v jin˘ch bloudí fií‰ích“, nám zase pfiipomene snové prózy
vrcholné romantiky Máchovy a Sabinovy. A doba jitra, kdy ãlovûk uÏ „nechce
b˘t sám“ a „vrací se k zemi zpût“ následn˘ ironick˘ obrat a dobu pozdní roman-
tické literatury, která pro bolest, lásku a smrt marnû hledala útûchu a porozu-
mûní na zemi.

11

tanec_zlom_final:tanec_zlom  30.6.2010  9:01  Stránka 11



KdyÏ skonãí svoji veãerní meditaci, sestupuje MáchÛv poutník do vsi. Hledá
hospodu, z níÏ vy‰el, ale v nastalé tmû se zm˘lí a otevfien˘mi dvefimi vstoupí na
hfibitov, „kde pod mohylami ti‰í mrtví spí“. Také my, kdyÏ jsme otevfieli tuto
knihu, jsme vstoupili otevfien˘mi dvefimi na hfibitov, jen ne tak tich˘. Rej roman-
tick˘ch „mrtv˘ch taneãníkÛ“ nás mÛÏe vydûsit, znechutit nebo i smrtelnû znu-
dit. Anebo se jím mÛÏeme nechat strhnout.

A moÏná nakonec poznáme, Ïe jsme se zm˘lili: to, co jsme povaÏovali za hfibi-
tov, je hospoda, plná Ïivota a svûtel.

1 Kusáková, L.: Krásná próza raného obrození, Praha, Karolinum, 2003, s. 25.
2   Vodiãka, F.: Poãátky krásné prózy novoãeské. Praha, Melantrich, 1948, s. 147.
3   Spiess, K. J.: Kamenné svatební lÛÏko. Klatovy, Ot. âermák, 1941. Doslov, s. 62.
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13

Karel Hynek Mácha – Veãer na Bezdûzu

Bude snad mnohému podivné, Ïe obrazy ze Ïivota mého s veãerem poãínám,
jako by v tak mladistvém jiÏ vûku nade mnou se soumraãilo? – I mnû samému
divné to pfiichází, Ïe skoro v‰ecko u mû s veãerem poãíná, a sice tak, Ïe jsem
uvykl poãátek v‰eho veãerem a veãer poãátkem v‰eho povaÏovati; a tak se mnû
i mladost má, první vûk Ïivota mého, veãerem b˘ti zdá; taktéÏ, kdykoliv jsem
srovnání Ïivota lidského s rozdíly celého dne ãetl, soudil jsem, Ïe by neslu‰elo
ãas dûtínství a mladosti první s jitrem srovnávati, jako by nemûla léta jino‰ství
polednem slouti, jako by neslu‰elo vûk muÏn˘ k odpolední a stáfií k veãeru a noci
pfiipodobniti; nybrÏ vzdy se mi podobalo, jako by se patfiilo dûtínství veãerem,
vûk jinocha nocí a tak po sobû naz˘vati.

Neb ãlovûk dítûtem vstoupí ve svût tento; – v rÛÏov˘ch ãerváncích plane
zemû v objetí veãerním jako krásn˘ tich˘ obraz; jen nejbliÏ‰í krajina jest jasná, jen
jí lze dohlédnouti; dálné hory pfied i za námi jen co ‰eré stíny se míhají po veãer-
ním nebi. Tak tichá se objevuje zemû s tvory sv˘mi v jasném oku v nevinné du‰i
dítûte; ono nespatfií, neÏ co mu nejblíÏe, nezná pfie‰lost, nehádá v budoucnost;
v‰e mu tich˘, krásn˘ slibuje Ïivot, ono v nevinnosti své Ïije co v západu luhÛ ve-
ãerních; vûk jeho rychle pomine, rychleji neÏ veãer jarní.

BlíÏ a blíÏe pak veãer pfiichází k noci; hvûzda za hvûzdou vystoupá na obzoru
blankytného nebe, jako sen za snem, Ïádost po Ïádosti v duchu jinocha.
Zponenáhla ztratí tento ze zrakÛ sv˘ch zem, na které Ïije, jak ji hustá zahalí, jako
ji temná víc a více by kryla noc. On jen vzhÛru touÏí ke snÛm sv˘m, k nesãisln˘m
hvûzdám obrazotvornosti své. V˘bornû vûk tento nazval jazyk ná‰ jino‰stvím;
mládec ve vûku tomto jest cizincem, jest jinochem zemi na‰í, on v jin˘ch bloudí
fií‰ích, vzhÛru se vzpíná letem my‰lenek sv˘ch, stojí sám, nevidí nic neÏ pfieludy
vlastních obrazÛ sv˘ch.

NeÏ ãím v˘‰ a v˘‰e vystoupil, v tím chladnûj‰í ve‰el noci stín; posléz nechce
b˘ti sám, touÏí po dni, sestoupá níÏ a níÏe a vrací se k zemi zpût; – teì jest mu-
Ïem a jitro jeho vzejde; sny jeho zacházejí jako hvûzdy noãní v ranní záfii a on na-
vrácenou sobû zemi v jitfiním, v novém svûtle uhlídá, miluje a Ïije v ní. – Po tém
nastoupí polodne. Umdlen˘ ãlovûk hledá chladící stín hustého kfioví, aby odpo-
ãinul po práci své. V‰ecko mlãí, v‰ude ticho, v‰ecko tiskne vedro polední. âlovûk
polehne v stínu; v polední páfie se míhá tichá zemû kolem nûho jako obraz jeho
dûtsk˘ch let; ostatní tvorové v povzdálí jeho stojí co polozapadlé, polouhaslé
plamínky, aÏ posléze v bezsenném sny jeho pohynou spaní.

Tak povaÏuji rozdíly vûku lidského; tak mnû veãer jasn˘ vzdy uzpomene mla-
dosÈ mou, aÏ nûkdy ‰ediv˘ hlavu mou kr˘ti bude vlas, aÏ parného poledne
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slunce sníÏí ‰íji mou; a tak i teì pfii prvním obraze mladosti mé veãerní mnû
vstoupilo ‰ero. – Nebyl v‰ak to veãer zimn˘ a chladn˘, s jak˘m se poãínají ob-
razy ze Ïivota mého; jasn˘ pfiíjemn˘ veãer, jak˘ nastoupí po boufii odpolední, na-
lezl mne v zfiíceninách hradu bezdûzského.

Nade mnou plynuly ‰edé obláãky co stáda beránkÛ, za horami v‰ak ãerné
husté zapadaly mraky, temnûj‰í nade tmavé stíny horní, v které zapadající se stá-
pûlo slunce. Od v˘chodu nov˘ mûsíc vycházel a velik˘ Hirschbergsk˘ rybník se
skvûl polou v sluneãné záfii, polou ve mdlém svûtle mûsíce. Nad Hirschbergem
hust˘ se dmul koufi, aÏ pojednou rozevfiev vyhlíÏel co obruba temná jasnûkrás-
ného obrazu; neb za rozpuklinou jeho stál zfiicen˘ hrad Jestfiabí, co loì mofiská,
v pestr˘ch barvách oblé duhy jako za barevn˘m závojem. Teì za horami vychá-
zela slunce vzdálen˘ch svûtÛ, – na‰e jiÏ zapadlo, a slavné noci tichá hrÛznost
lehla na prsa má v zfiiceninách velk˘ch.

Ti‰eji a slavnûji bylo kolem, lesy temnû huãely, z daleka bylo sly‰eti hlasné
houkání a ‰tûkání psÛ; zrovna pod horou znûly zvonky vracujících se krav.

Po hofie si zahrával chladn˘ vítr a zaná‰el sem tam poÏloutlé listí. Mnoh˘ list
letûl dolÛ po hofie, bylo mu zde samotno, smutno, pusto v zfiiceninách tûchto; on
letûl odsuì z chladné v˘‰e, aby zemfiel dole mezi kvítím polním, blíÏe srdci lid-
skému; tak sestupují králové v stáfií ‰edém s trÛnÛ zlatoskvoucích, aby sotva na-
vrácení Ïivotu zemfieli v náruãí lásky mezi lidem sv˘m.

I mnû zde bylo samotno a truchlivo. Je‰tû jednou pro‰el jsem zfiiceniny slavné,
je‰tû jednou pohlédl jsem v zbofienou kapli, a pak jsem kráãel k nejvnitfinûj‰í
bránû po hladkém velkém kamení asi pfies sto krokÛ dlouhou cestou. Nade
mnou se koupala veliká kulatá vûÏ v ãistém papr‰lku nového mûsíce; okna zfiice-
ného klá‰tera v polosvûtle míhala se pod ní; a vzdy se mi zdálo, jako by vyhlí-
daly ‰edé hlavy zemfiel˘ch mnichÛ ze zfiicené kobky své v tichou noc. Doleji
stálo nûkdej‰í vûzení krále Václava, rozeznávající se od klá‰tera starou ãernou
stavbou, a nejblíÏe brány men‰í vûÏ. Teì jsem do‰el brány; husté kfioví zamezo-
valo v˘chod a s ní dolu houpal se ‰tihl˘ stromek, jako by pozdravoval odcházejí-
cího. Po levé ruce vzdy dolÛ po hofie stálo ãtrnácte novû bílen˘ch kapliãek, pfii
kter˘ch poutníci na kfiíÏové cestû poboÏnost svou vykonávají. Vycházím ze
brány, dole pode mnou míhala se svût˘lka po utichlé vsi. „Ha! co to?“ – pfiede
mnou na nûkolik krokÛ v stínu stovûkého buku v prach poníÏená pfied svat˘m
obrazem leÏela hlavou o kapliãku podepfiená bílá Ïenská postava; podle ní stála
nÛ‰e. Pfiistoupím blíÏe. V nÛ‰i na prádle a jin˘ch potfiebách pocestné leÏela malá
dûtská rakev. Kvûtinami a obrázky ozdobené bylo v ní malé dûÈátko sloÏené, jako
by dfiímalo, svatojánská mu‰ka tfip˘tila se na snûhobílém ãelíãku. Zdola znûl
smutn˘ hlas zvonkÛ upomínaje lid po klekání k modlitbû za zemfielé. Vzhlédnu
vzhÛru; velká vûÏ stála co pfiístrach noãní nad námi, ostatní zfiiceniny byly co
rozprostfien˘ její plá‰È. Budím modlící se poutnici. Ona povstane; vysoká po-
stava.

„Kam tak pozdû na modlení?“ táÏi se.

14
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„Tam nahofie nocleh ná‰,“ odpoví dut˘m hlasem, vezme nÛ‰i a voln˘m kro-
kem zmizí v ouzké bránû; já jsem kráãel dolÛ po hofie a po krátkém ãase byl jsem
ve vsi.

Stojím pfied nízkou zdí; tuto jest hospoda, zdálo se mi, neb právû tak ohra-
Ïená byla hospoda, z které jsem pfied veãerem na horu vy‰el; více jsem pro ‰ero
nemohl rozeznati; „zde odpoãinu v pevném snu po dne‰ní pouti mé!“ Vejdu ote-
vfien˘mi dvírkami a stojím uprostfied veského hfibitova,

„kde pod mohylami ti‰í mrtví spí!“

ZaraÏen˘ se vrátím zpût a teprv po dlouhé chvíli nalezl jsem hospodu mou.
Pfied slunce v˘chodem byl jsem opût na hofie, hledaje postavu, s kterou jsem

se na noc se‰el. Nikde nic. Na západní stranû nad malou zahrádkou byl nov˘
hrob a vycházející slunce zlatilo mal˘ kfiíÏek na nízkém rÛvku. Odcházel jsem
dále od kraje k v˘chodu, vstfiíc vycházejícímu slunci. O poutnici noãní nesly‰el
jsem nikdy více.

15
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Autora povídky Stra‰idlo na mofii neznáme. Vy‰la anonymnû ve 34. ãísle ãasopisu âeská
vãela v roce 1836. S velkou pravdûpodobností jde jen o aktualizaci cizího textu, moÏná
o kompilaci nûkolika námofinick˘ch legend nebo povídek, které anonymní autor nalezl
v zahraniãních ãasopisech. Takov˘ postup ov‰em nebyl nijak neobvykl˘. RÛzná míra inspi-
race cizími látkami je patrná snad na vût‰inû ãesk˘ch próz publikovan˘ch v periodikách
a kniÏních souborech ãeské prózy národního obrození. Implicitnû pfiiznávanou adaptací ci-
zího pfiíbûhu je v na‰em v˘boru próza V. Du‰ka, zjevnou beletristickou úpravou zprávy
uvefiejnûné v nûjakém ãasopise nebo broÏufie i povídka o „vamp˘rovi“ od V. R. Krameria,
v níÏ lze hledat pfiedchÛdce pozdûji tak oblíbeného Ïánru soudniãky.

Nás ale z mnoÏství „zábavn˘ch“ (beletristick˘ch) textÛ, které byly pfiekládány, adapto-
vány ãi psány pro ãeského ãtenáfie, zajímají pfiedev‰ím ty, které usilovaly spí‰e o senzaci
neÏ o praktické a mravní pouãení, které braly zfietel spí‰e na ãtenáfiovy zájmy neÏ na jeho
potfieby a které chtûly pÛsobit více na jeho city neÏ na jeho rozum. V tûch shledáváme pro-
totypy ãeské romantické prózy.

Co tedy bylo pro ãeského ãtenáfie v prvních desetiletích 19. století atraktivní? V‰e, co
nûjak pfiesahovalo hranice jeho obzoru a Ïivotní zku‰enosti. Pfiedev‰ím pfiíbûhy, které se
odehrávaly v exotickém prostfiedí nebo ve vzdáleném ãase (ideální pfiípad kombinace obo-
jího pfiedstavovaly prózy z kfiiÏáck˘ch v˘prav do Palestiny, napfi. Krameriova novela
Une‰ení panen aneb Mrtví taneãníci u hrobky ãi Formánkova povídka Zdislav a Ida). A pak tu
byla je‰tû jedna v˘jimeãná zku‰enost a hranice, která lákala k pfiekroãení – hranice mezi Ïi-
votem a smrtí.

V na‰em v˘boru tuto hranici pfiekraãuje Galla‰ova ne‰Èastná pfiítelkynû Klára, která na-
lézá domov a obydlí v kÛlnû na hfibitovû, i Ïidovská dívka v próze Du‰kovû, kdyÏ se pro-
bouzí v otevfieném hrobû. Hrob, hrobka nebo prostfiedí hfibitova se ostatnû stává úbûÏní-
kem dûní ve vût‰inû próz prvního oddílu. A postavy kata ãi hrobníka tu nejsou jen
prÛvodci na „onen svût“; jsou (jako hrobník Myslev v Humhalovû povídce z druhého od-
dílu v˘boru) obdafieni porozumûním pro dvojí tváfi skuteãnosti, mystickou moudrostí,
která vypl˘vá ze schopnosti vidût za hranice lidské existence.

Za ty je dopfiáno nahlédnout i hrdinÛm Stra‰idla na mofii. Takfika bezdûãnû, jen jako
moÏná odpovûì na jejich kanibalské zámûry, se tu pfied oãima hlouãku polo‰ílen˘ch a hla-
dov˘ch robinsonÛ, potácejících se na hranicích Ïivota a smrti, odehrává pfiedstavení ze
svûta mrtv˘ch… Mezní zku‰enost se stává tématem literatury…

wv
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Stra‰idlo na mofii

Náhodou seznámil jsem se s ‰ediv˘m lodníkem, kter˘ mnû následující udalost
vypravoval, a radûji by se Ïivobytí neÏ víry na tuto báchorku byl pustil. Po dlou-
hém rozmlouvání o zjevování se duchÛ zemfiel˘ch, jehoÏ opravdivost moÏnû
stvrzoval, uvolil se na dÛkaz pfiíbûh z vlastní zku‰enosti vypravovati:

Bylo to v létû 1769, kdyÏ jsme se z Malty na mofie pustili, abychom cestu na‰i
dokonali. Sotva jsme byli na ‰irém mofii, pfiepadlo nás povûtfií, které takov˘m
vztekem zufiiti poãalo, Ïe jsme nejinaã myslili, neÏ Ïe v‰ichni ve vlnách svÛj hrob
nalezneme. NemoÏno jest tomu, kdo podobného nezkusil, nejvûrnûj‰ím popsá-
ním leknutí to vyjádfiiti. – Skuãení vûtrÛ, vztekání se vln, chramostûní plachet,
spojené s neustál˘m vrzáním lan nemÛÏe si Ïádn˘ zouplna pfiedstaviti, jenÏ se
o skuteãnosti nepfiesvûdãil. O mnoho stra‰livûji se nám vedlo, kdyÏ noc nastala.
Vzteklou prchlostí byla na‰e loì na mnoho mil hnána, aÏ ji protivn˘ vichr
vzpouzícími se vlnami nazpût vrhnul. Îádostivû jsme oãekávali jitro, sotva se
v‰ak Ïádost na‰e vyplnila, bylo pohlednutí na loì dostateãné nám kaÏdou útû-
chu odejmouti.

Dávno jiÏ jeden stûÏeÀ ztrativ‰e, shledali jsme lana pfietrhána a plachty na
dlouhé kusy rozervány. Jen krátk˘ ãas zdál se je‰tû k utonutí lodû, protoÏ kázal
kapitán lodiãky pfiipraviti. Na okamÏení vyplnil se rozkaz jeho. – Lodníci a po-
cestní, opustíce lodi, hrnuli se boufilivou kvapností do men‰ích lodûk a plouli ta-
kovou rychlostí, Ïe jsme za nûkolik minut lodi na‰í jiÏ nespatfiiv‰e milosrdenství
vztekajících se ÏivlÛ odevzdáni byli. Strach a zoufalost bydlely na kaÏdé tváfii.
Jeden vyvaloval oãi na druhého, hroze se v‰eho, co oko jeho spatfiilo. Nûktefií se-
dûli zkamenûlí – jiní bûdovali, v‰ichni zírajíce do pfiásel, které se ze v‰ech stran
hrnuly, aby nás pohltily.

JiÏ nûkolik dnÛ vztekalo se to stra‰livé povûtfií, ãím jsme tak zeslábli a um-
dleli, Ïe nám tolik síly nepozÛstalo, abychom vodu z lodûk vyváÏili. Nenadále se
na nás pfiivaliv‰í pfiehrozná vlna pfiikryla druhou lodiãku a strhla z na‰í jednoho
lodníka do mofie.

Zásoba byla strávena, vody k pití nebylo – hlad trávil na v‰ech tváfiích. S nej-
hroznûj‰í chtivostí po jídle Ïvejkali jsme mûkkou kÛÏi na stfievících – vtom umfiel
jeden z na‰ich. Jak u nás obyãej, chtûli jsme ho svrhnouti do vody, a skuteãnû
jsme se jiÏ mrtvoly chápali, by jsme jí poslední sluÏbu prokázali. Nenadále
vznikla nejstra‰livûj‰í my‰lenka v na‰ich du‰ích. ZadrÏev‰e – hledûli jsme jeden
na druhého. Stra‰livé to bylo podívání! Ïádn˘ nepromluvil – a pfiece vûdûl
kaÏd˘, co druh˘ smej‰lí. Jsouce v‰ichni na rozpacích, poloÏili jsme opût mrtvolu
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na prkno, kol a kolem jevil se v‰ak hrozn˘ cit, proã mrtvolu do vodového hrobu
hoditi nechtí. Siln˘m, pro chfiestot pot˘kajících se ÏivlÛ sotva sly‰en˘m hlasem
tázal se kapitán koneãnû, proã váhají mrtvolu do mofie vyvrhnouti. „Chcete se na
ni dívati, jak tlíti bude, neboli myslíte hlad svÛj zahnati masem bratrov˘m?“
I chopil se mrtvého tûla, by jej pomocí jednoho lodníka do mofie hodil. Z nás ne-
byl Ïádn˘ s jedno hlasité slovo.

Po tolika stra‰liv˘ch udalostech vyvztekali se Ïivlové, a druh˘m jitrem za-
slechli jsme hlasy: Zemû! Zemû! – Rychle co blesk chápali jsme se vesla a s veãe-
rem jsme se ‰Èastnû na sucho dostali. Bylatû tu pustá rovina, ze které jen kusy
skály strmûly – ostatnû krom nûkolika kfiivolak˘ch strÛmkÛ nebylo niãehoÏ vi-
dûti. Pfiece jsme vzdávali díky stvofiiteli, Ïe nás pfied smrtí ve vlnách ochránil.
Teprv kdyÏ jsme se od toliker˘ch nesnází malounko vzpamatovali, truchlili jsme,
vidouce holou krajinu. âtyry dni jsme niãeho nezaÏili a bloudíce sem a tam, ko-
jili jsme se tou nadûjí, Ïe nûjakou nûkde potravu nalezneme. Nic, nic a nikde té
nejmen‰í stopy, Ïe by se krom nás Ïivé du‰e na tom pustém místû nacházelo.

Nûco ‰Èastnû nalezen˘ch kofiínkÛ ukonej‰ilo hlad ná‰, brzo v‰ak jsme pohfie-
‰ili nedostatek obydlí, a poznovu vydali jsme se na cestu, by jsme místeãka na-
lezli, kde by jsme se poloÏiti mohli.

Dvû ze zemû strmící skály tvofiily dutinu, která nás aspoÀ ze dvou stran há-
jila. Hbitû strkav‰e nûktefií z na‰ich vesla do zemû, upevnili plachtu na nû – jiní
pomocí prachu a pistolí roznítiv‰e oheÀ lámali kfiivolaké vûtve, rozfoukávali
oheÀ u vysok˘ plamen. Hustou mlhou vzná‰el se do vej‰ky a roz‰ifioval svûtlost
po ostrovû, pfiásla se ãervenala a záfie po dalekém mofii ukazovala nám zmítající
se vlny. Moji prÛvodãí obcházejíce ve stínu sv˘ch vlastních tûl, podobali se stra-
‰idlÛm, konajícím kouzelné modlosluÏby v nesvátné tichosti.

To a takové Ïivobytí vedli jsme dlouh˘ ãas, kdyÏ pfiípadnost se udav‰i nás do
nemalého rozpaku pfiivedla. Vykoulen˘ma oãima, tváfií na smrt bledou pfiikva-
piv jedenkráte lodník, kter˘Ï se byl ke stranû ostrova nám je‰tû nepovûdom,
vzdálil k na‰emu obydlí, vypravoval s nejvût‰ím uÏasnutím, Ïe vidûl stra‰idla.

Îe mofi‰tí plavci vût‰ím dílem povûreãní jsou, nejist˘m okem hledûl jeden na
druhého, jako by se kaÏd˘ obával hned nyní spatfiiti holou lebku a krvav˘ pfií-
krov nûjakého stra‰idla.

Jedin˘ kapitán zÛstal pokojn˘, posmívaje se sice na‰í bázni, nicménû nemi-
losrdnû vyhuboval plavce, jenÏ stra‰idlo vidûl. Plavec ale stál na svém a vypra-
voval, Ïe v my‰lenkách po bfiehu jda, by Ïelvy hledal, a do krajiny nám je‰tû ne-
povûdomé pfiijda, nenadál˘m ‰umotem z my‰lének vytrÏen byl. Rychle oãí sv˘ch
pozdvihnuv, spatfiil postavu muÏe, jenÏ Ïensk˘m stra‰idlem urputnû jsa proná-
sledován, po hladinû mofiské utíkati se zdál. V‰í silou snaÏil se muÏsk˘ duch
stra‰livé pronásledovnici ujíti – nadarmo! – Ona ho dohoníc, popadla jej a pekel-
n˘m ousmûchem do hlubiny uvrhla.

Aãkoli kaÏd˘ z na‰í spoleãnosti jinak o tûch stra‰idlech smej‰lel, pfiece v‰ecky
koneãnû pojala bázeÀ, která se ‰eptáním jevila, neb se jedenkaÏd˘ ostejchal slo-
víãka nahlas promluviti.
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Sám kapitán, jenÏ se pfied chvílí té pfiíhodû posmíval, stal se tak nepokojn˘m,
Ïe se v‰emoÏnû namáhati musil vrásky vyrovnati, které se na jeho ãele shromaÏ-
ìovaly.

Noc dávno jiÏ nastala, kdyÏ jsme se na odpoãinutí odebrali. Brzinko pfii‰lo na
nás Ïádané spaní, bylo ale tolika hrozn˘mi sny jaté, Ïe kfiík jednoho z na‰incÛ, je-
muÏ se nápodobnû nûco stra‰livého zdálo, v‰ecky nás vydûsil.

Jitro teprva nás zprostilo strachu. První ale na‰e práce byla doprovoditi
plavce k místu, kde stra‰idla vidûl. K na‰emu velikému potû‰ení nenalezli jsme
nic, krom nûkolik ryb, které na bfiehu leÏíce, nám vítanûj‰í byly neÏ stra‰idla.
JakÏkoli mnozí smej‰leli, Ïe to s tûmi rybami bezpeãnû nevyhlíÏí, a proto se jich
ani dotknouti nechtûli, pfiece sáhali druzí po nich kvapnou rukou, ktefií si ze stra-
‰idel tolik nedûlali a snad i vût‰í hlad mûli.

Opût minul den a nic se nestalo znamenitého. Koneãnû koupalo se slunce
v mofii a barvilo kraje zaÏloutl˘ch oblak, které svûta obzor obmezovaly.

V˘born˘ to byl veãer, svou utû‰enou tichostí na du‰i ouãinkující a milé city
vzbuzující, Ïe mysl v nûm s obzvlá‰tním zalíbením dûla.

Tak dobré mysli, jak nám to bída na‰e dovolila, sedli jsme si v‰ichni na zem
nedaleko oné skály, jejíÏto dutina nám obydlím byla. Kapitán, celink˘ den slo-
víãka nepromluviv, jal se náhle stvrzovati, Ïe jest v stavu nám vysvûtlení
z ohledu pfiíhody minulé noci dáti.

V‰eteãnû se tlaãíce jeden k druhému, byli jsme v‰ichni hotovi poslouchati, aã-
koli mnoh˘ z nás druhému pfies ramena hledûl, aby se v prav˘ ãas zprávy dopí-
dil, kdyby se snad jednomu z tûch stra‰idel zalíbilo nás pfiekvapiti.

Právû jsme se do klubka slezli jako ovce pfii hromobití, kdyÏ kapitán tak po-
‰epmo, jak moÏno, mluviti se jal:

JiÏ tomu víc neÏ tfiicet let, kdyÏ jsem na korábu Karolinû jakoÏto lodník slou-
Ïil. Aãkoli kapitán s kaÏd˘m z nás velmi vlídnû a poãestnû nakládal, vzniklo pfiec
mezi plavci spiknutí, které jin˘ ouãel nemûlo, leã kapitána zavraÏditi a korábu se
zmocniti.

Já a nûkolik jin˘ch, ktefií jsme se o té hanebnosti niãeho nedovûdûli, zÛstali
jsme aÏ do posledního okamÏiku vypuknutí piklÛ tûch v ouplné nevûdomosti.
Jako bleskem pfiepadnuti jsouce, ani jsme se nebránili, kapitán ale byl po mno-
h˘ch pfii bránûní se obdrÏen˘ch ranách pfiemoÏen a do mofie uvrÏen.

SotvaÏe vlny svou obûÈ pohltily, vybûhla manÏelka kapitánova kfiikem vydû-
‰ená na palubu. Spatfiiv ji padouch, jenÏ to spiknutí zosnoval, skoãil k ní a objal ji
obûma rukama. Po dlouhém zpûãování podafiilo se jí vyvinouti se mu.
Odkvapila, padnouc ale pfies trám, opût od jiného zufiivce chycená byla.

Spatfiiv‰i se v moci takového bídníka, slíbila se jeho vÛli podrobiti. – Propu‰tûná
od nûho chopila se padoucha a namáháním v‰í své síly, pevnû ho objav‰i, uvrhla se
s ním z korábu do mofie. Aãkoli se spikl˘m ten ãin podafiil, nepoÏívali dlouho ovoce
své hanebnosti. Po nûkolika dnech rozkotalo povûtfií ten koráb, pfii ãemÏ skoro
v‰ichni ti zlosynové o Ïivot pfii‰li.
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Od té doby stálo mofie na tom místû v povûsti, Ïe na tamûj‰ích vlnách du-
chové utonul˘ch své stra‰né rejdy provádûjí. Bezpochyby se to na blízku na‰eho
ostrova pfiihodilo, coÏ já sice, nemaje kompasu, tvrditi nemohu, pfiec ale soudím,
Ïe co jsem vypravoval, s udáním na‰eho plavce se srovnává.

Co jsme nyní sly‰eli, nebylo pfiimûfiené, aby to na‰i zmuÏilost povzbudilo. Po
dlouhém rozpakování usnesli jsme se nespati a neÏádané nav‰tívení stra‰idel
oãekávati.

Hodina po hodinû plynula a nic jsme podezfielého neshlédli; i chtûli jsme se
jiÏ, nad marn˘m ãekáním jsouce mrzuti, k odpoãinutí odebrati, an jsme nenadále
daleko od nás na mofii záfii spatfiili, která zponenáhla rostouc, temnou svûtlost na
vlnách roz‰ifiovala. Pozvolnû vstávaly nám vlasy na hlavách jako ‰tûtiny roz-
dráÏdûné mofiské svinky. V krátkém ãasu zosobila se záfie, a vskutku vidûli jsme,
kterak se postava Ïenská ke bfiehu blíÏila. Nenáhle poãaly se vlny zdvihati, v ko-
touãích se toãíce, a tu se i hned postava muÏská vyskytla, která se, úkaz Ïensk˘
shlídnouc, v nejvût‰í kvapnosti na outûk dala a nevyslovitelnou rychlostí proná-
sledována byla. Koneãnû dohonil Ïensk˘ duch muÏské stra‰idlo a uchopiv je
vztekle za vlasy, vrhl do hlubiny, by jej tam s hlasit˘m ousmûchem zniãil. Jako
zkamenûlí hledûli jsme v‰ickni na to stra‰livé vidûní – kapitán ale leÏel bez sebe
na zemi.

Po hezké chvíli, vzchopiv‰e se, pomáhali jsme kfiísiti na‰eho kapitána, jejÏ ten
v˘jev tak dojal, Ïe se dlouho z jeho následkÛ vzpamatovati nemohl. Jistil docela,
Ïe tváfinosti osob, skuteãnou podobu s lidmi svého pfiíbûhu majících, zfietelnû po-
znal.

Nám ob˘vání toho ostrovu bylo od tohoto okamÏení je‰tû protivnûj‰í. Pevnû
se odhodlajíce, Ïe se opût na té samé lodiãce mofii svûfiíme, byli jsme od korábu
okolo ploucím zpozorováni, vlídnû pfiijati a do Cádizu pfievezeni. Tolik ale mohu
ubezpeãiti, Ïe kaÏdodennû Bohu dûkuji, Ïe jsem se Ïádné takové udalosti více
nedoãkal. 
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Josef Hefiman Agapit Galla‰ 
(4. 4. 1756 Hranice – 15. 2. 1840 Hranice)

Byl jedním z asi deseti dûtí sochafie a fiezbáfie. Po absolvování piaristického gymnázia
v Lipníku nad Beãvou (1774) se chtûl vûnovat malífiství, ale protoÏe byl matkou po vyléãení
z váÏného zranûní v dûtství zaslíben duchovnímu stavu, nastoupil na teologii v Olomouci.
V roce 1778 studia opustil a ode‰el do Vídnû, kde zaãal studovat malífiství. Pfiátelé 
J. A. Schmidt a V. Göpfert, v˘znamní vojen‰tí lékafii, jej v‰ak pfiivedli k ranhojiãství. V letech
1783–1786 pÛsobil jako chirurgick˘ praktikant v Korneuburgu a v Gumpendorfu a poté
jako podranhojiã v Uniãovû. V této dobû publikoval i nûkolik odborn˘ch prací. Roku 1788
byl jmenován vrchním ranhojiãem u generálního ‰tábu ve válce proti Osmanské fií‰i. V roce
1789 v‰ak doãasnû oslepl. Ztrátu zraku sám líãil jako zásah boÏí prozfietelnosti, kter˘ jej od-
vrátil od osvícenského „mudrlantství“ a navrátil tradiãnímu katolicismu: „tvrd˘ osud […]
zaslepiv mé tûlesné oãi, mûl mi mé duchovní otevfiíti, za coÏ Bohu srdeãná buì díka, neb
právû skrz to jakÏkoliv veliké a trpké ne‰tûstí mûlo mé srdce v ‰lechetném jednání utvrzeno
b˘ti.“ Po ãásteãném uzdravení byl penzionován a usadil se v rodi‰ti. V Hranicích provozo-
val lékafiskou praxi, vûnoval se malífiství, literatufie a osvûtové a filantropické ãinnosti (za-
loÏil vefiejnou knihovnu, vyuãoval dûti, zfiídil ‰pitál pro chudé). Roku 1794 se oÏenil
s Annou Anderlovou, manÏelství zÛstalo bezdûtné. Do konce Ïivota se pot˘kal se ‰patn˘m
zdravotním stavem (1802 po úderu hromu témûfi ohluchl, 1812 se poranil pádem z le‰ení).
Z jeho autobiografie vypl˘vá, Ïe trpûl pocity zneuznání a záchvaty „hypochondrie“, tj. me-
lancholie, které ho pfiivádûly k my‰lenkám na sebevraÏdu. Úlevu aÏ do konce Ïivota hledal
v „náboÏenském smej‰lení“ a v „literárních zábavkách“.

Literatufie se zaãal vûnovat aÏ v Hranicích, tedy asi jako ãtyfiicetilet˘ (idyly, jeÏ údajnû
sepsal v roce 1776, se nedochovaly). Jeho literární dílo formovaly hlavní proudy 18. století,
baroko a osvícenství. Je autorem náboÏensk˘ch, v˘chovn˘ch, vlastivûdn˘ch a historick˘ch
pojednání, beletrie tvofií men‰í ãást jeho díla. Psal latinsky, nûmecky i ãesky. Jen nepatrná
ãást jeho textÛ vy‰la tiskem. Ve své dobû byl oceÀován pfiedev‰ím jako autor zpûvníku
Múza moravská (1. díl 1813, 2. díl 1825, pfiipraven˘ 3. díl nevy‰el), na kterém pracoval z pod-
nûtu pfiítele T. Fryãaje od poãátku 19. století. Poetika sbírky byla ovlivnûna lidovou poezií,
jejímuÏ sbírání se Galla‰ jako jeden z prvních vûnoval. Její místo v soudobé produkci vy-
stihl J. Herben: „Îerty a klepy Múzy moravské byly asi prvním ‚fiíkáním‘ lidu moravského
bez rozdílu, v nichÏ lid sly‰el svou fieã, jeÏ si obliboval i tak oblíbil, Ïe podnes hojnû najde‰
v selsk˘ch domech exempláfie této literárnû podivné sice, ale posláním sv˘m pfiedÛleÏité
knihy.“ Îánrovû rÛznorodé prózy (povídky, param˘tie, povûsti), ãasto podle cizích vzorÛ,
publikoval Galla‰ v ãasopisech. KniÏnû za jeho Ïivota vy‰la pouze „moravská prozaická
idyla“ Tajemn˘ dub (1803). V rukopise zÛstaly prozaické sbírky Bílá paní (psáno 1797),
Pastevky nebo Idyle (k tisku schváleno 1803), Sbírka romantick˘ch povídek a pfiíbûhÛ,
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Moravské romantické povídky, trojdílné Quodlibet moravicum, novela Mal˘ románek bez
R. (1828) aj. V˘znamnou ãást Galla‰ova díla tvofií autobiografické spisy Má vlastní biogra-
fie (psáno asi 1824–1828), Mé Ïalosti a mé bolesti (vydáno v roce 2006) a zápisy snÛ Moji 
pamûtihodnûj‰í snové (psáno 1827–1834, vydáno pod názvem Kusy rozpadl˘ch cihel se zmûnily
v knihy v roce 2002). Hlavními rysy Galla‰ovy prózy jsou idyliãnost, didaktiãnost
a (pseudo)historismus; romantismu se pfiibliÏuje v tematické rovinû, v zájmu o sny, o neob-
vyklé aÏ bizarní lidské vlastnosti a osudy (napfi. v krátkém textu Podivná povaha nûkter˘ch
lidí, vûnovaném zvlá‰tním pfiípadÛm fóbie a alergie, nebo v povídkách Klára Sládeãková,
obyvatelka krchova po patnáct let a Cikán Barth) a ojedinûle v popisech divoké ãi noãní krajiny.

jar
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