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ABSTRAKT 

Práce se zabývá komikou v rámci prvního desetiletí rozsáhlé fejetonistické činnosti Jana 

Nerudy. Pro potřeby práce je stěžejní definování a zpřehlednění rozostřených termínů z 

komické oblasti, stejně tak jako vymezení fejetonu v celku autorovy publicistiky. Přibližně 

první polovina textu shrnuje dosavadní bádání ohledně Nerudovy fejetonistiky s důrazem na 

poznatky týkající se její komické složky.  Hlavní část práce se věnuje dvěma základním 

podobám literární komiky v Nerudových fejetonech, satiře a humoru, konkrétně pak jejich 

východiskům, prostředkům, podobám, cílům či námětům. Důležitá je rovněž frekvence 

výskytu daných komických nástrojů a jejich stálost či proměnlivost. Vedle toho práce 

pojednává o vzájemně provázaných faktorech, jež významně ovlivňovaly podobu autorovy 

fejetonní komiky ve sledovaném desetiletí; o dobovém společensko-politickém klimatu, 

Nerudově modelovém čtenáři a (auto)cenzuře. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Neruda, fejeton, komika, satira, humor 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with the comic aspect of the first decade of Jan Neruda’s vast column work. 

The main goal of the thesis is to define and clearly arrange the vague terms in the comic area 

as well as delimit the column within the author’s entire journalist work. The first part of the 

thesis summarizes the research efforts made so far into Neruda’s column journalism focusing 

on its comic component. The main part of the thesis is dedicated to the two basic forms of 

literary comic in Neruda’s columns, satire and humour, specifically their foundations, 

means, forms, goals and topics. The incidence, stability and/or variability of the given comic 

tools are also discussed. In addition, the thesis describes the interrelating factors that 

significantly affected the form of the author’s column comic in the decade observed: the then 

social and political climate, Neruda’s model reader and (self) censorship. 
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Úvod 

 

 Dovoluji si tvrdit, že Jan Neruda je i širší neodborné veřejnosti znám jako ikonický 

autor fejetonů.  Ty jsou dle tradičních školních výkladů spjaty s komikou, především tedy 

s humorem. Domnívám se také, že nemalá část veřejnosti bude vědět, že fejetonů napsal 

autor značné množství. Pilní žáci si rovněž vzpomenou na text Kam s ním?, čítankový 

prototyp fejetonu. Tím ovšem znalost Nerudovy fejetonistiky končí, více se o ní ve škole 

nedozvíme, což je škoda, jelikož souhlasím s tvrzením J. Janáčkové, že tyto fejetony 

nabízejí „jedinečnou a autentickou kroniku Čech druhé poloviny devatenáctého století“.1  

 Neusiluji ovšem o revidování literární výuky, jak by se z prvních řádků mohlo zdát, 

hlavním úkolem této diplomové práce je zevrubné prozkoumání Nerudovy fejetonní 

komiky, a to ve všech jejích podobách. Rád bych vedle relativně známé podoby Nerudy 

humoristy představil dle mého názoru opomíjeného Nerudu satirika (kritičnost 

autorových textů byla v posledním dvacetiletí spojena pouze se zveličeným případem 

autorova antisemitismu).  Práce se zaměřuje na první desetiletí fejetonistovy kariéry, tedy 

na šedesátá léta devatenáctého století. Dalšími dvěma desetiletími fejetonní tvorby a 

komparací s českými i zahraničními fejetonisty se budu zabývat v práci disertační. 

Vytyčené téma spojuje můj dlouhodobý zájem o Nerudovu prózu a kulturní historii 

devatenáctého století. Stěžejním cílem je důkladné postihnutí satirických a 

humoristických podob, prostředků a cílů v rámci autorova fejetonního úhrnu. Důležitá je 

rovněž frekvence výskytu daných komických nástrojů a jejich stálost či proměnlivost.  

 První kapitola je věnována komice. Pokouším se stručně osvětlit problematiku 

doposud existujících teorií komiky a jejich (ne)použitelnost pro komiku literární, k níž 

postupně přecházím. Důraz je kladen především na jasné vymezení nejednoznačně 

chápaných pojmů s komikou spojených, ať již v obecnější podobě (humor, ironie apod.), 

nebo té literární (satirická a humoristická lit.) Terminologické vymezení a zakotvení 

považuji za stěžejní pro potřeby této práce, v případě jeho vynechání bych činil práci 

značně nejasnou.  

 Ve druhé kapitole pojednávám o fejetonu jakožto žánru umělecké publicistiky. 

Snažím se přiblížit náhledy na fejeton od poloviny devatenáctého století až k nejnovějším 

                                                                      
1  J. JANÁČKOVÁ. Stoletou alejí. Praha 1985, s. 89. 
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badatelským poznatkům. Uvádím rovněž typické atributy fejetonního stylu a žánru. 

Nejpodstatnějším bodem kapitoly je problematika Nerudova fejetonu, především tedy 

nastolená otázka: co všechno je v rámci autorovy publicistiky fejetonem a co již nikoliv? 

 Třetí kapitola se týká veškerého dosavadního bádání, jež se věnuje Nerudově 

publicistice, zejména tedy pro nás podstatné fejetonistice. Kapitola je rozdělena na dvě 

části. První část tvoří shrnutí náhledů autorovy publicistické činnosti jako celku, její 

kategorizování a hodnocení, ale také snahy o postihnutí vývojových proměn. Druhá část 

se věnuje již přímo dosavadním zjištěním ohledně Nerudovy fejetonní komiky. 

 Čtvrtá kapitola se skládá ze dvou vzájemně souvisejících podkapitol; stručný 

historický kontext a Nerudův modelový čtenář. Shrnutí nejdůležitějších událostí 

sledovaného desetiletí a nastínění dobové atmosféry je klíčové pro pochopení především 

satirické komiky sledovaných textů. Od Nerudových společensko-politických stanovisek 

(ale nejenom od nich) zhmotněných ve fejetonech se odvozoval vzrůstající počet 

autorových čtenářů. Právě Nerudova modelového čtenáře se v kapitole snažím částečně 

postihnout.  

 V páté kapitole nejprve stručně představuji Nerudův pohled na komiku. Dále 

definuji tzv. východiska komiky; opakované postupy a rysy Nerudových fejetonů, které 

připravují vhodné prostředí pro komické realizace.   

 Meritum celé práce tvoří kapitola šestá a sedmá věnující se dvěma základním 

podobám literární komiky v Nerudově publicistice, tedy satiře a humoru.  

 Satiry se týká kapitola šestá, v níž stanovuji prostředky a cíle autorovy výsměšné 

kritiky, ale rovněž se zabývám vlivem (auto)cenzury na její podobu a jejím realizacím 

v rámci polytematických i monotematických fejetonů. 

 O druhé základní veličině literární komiky, humoru, pojednává kapitola sedmá, 

podobně jako v případě satiry jsou uvedeny základní prostředky, v případě humoru však 

nemluvím o cílech, ale námětech. Signifikantní částí kapitoly jsou základní podoby 

fejetonistova humoru, respektive oblasti, v nichž se objevují humorné realizace nejčastěji. 

 Závěrečná osmá kapitola se dotýká dvou tradičně chápaných výrazových 

prostředků komiky; komiky situační a jazykové. Speciální kapitola je prostředkům 

věnována z toho důvodu, že se celkem rovnoměrně objevují jak v satirických, tak i 

humoristických podobách fejetonní komiky. 
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1. Komika 

 

 V následujících odstavcích se pokoušíme podat stručný náhled na problematiku 

komiky s důrazem na české bádání o komičnu (především pak na přínos V. Boreckého). 

Postupně přecházíme z obecného (filozofického) vymezení komiky na komiku literárního 

světa, jež je pro nás stěžejní. Důraz je kladen na přesné definování a chápání termínů 

s komikou souvisejících a pro tuto práci podstatných, zejména těch, jejichž význam není 

jednoznačný. V kapitole nepojednáváme o žánrech literární komiky, jelikož se v práci 

zabýváme takřka výhradně Nerudovou fejetonistikou, jíž se blíže věnujeme ve druhé a 

třetí kapitole. 

 V názvu naší práce figuruje pojem „komika“, v jehož případě by leckdo mohl tvrdit, 

že jej není třeba blíže specifikovat, jelikož se jedná o slovo všeobecně známé. Tento 

pojem pochopitelně existuje ve slovní zásobě drtivé většiny mluvčích, kteří ho, pokud 

bychom je o to požádali, budou schopni nějakým způsobem (s významovými nuancemi) 

definovat.  Více či méně by se zřejmě přiblížili k slovníkovým definicím komiky jež k 

heslu uvádí: „umění budit smích, žertovnost, směšnost, komičnost (op. tragika)“2 nebo 

pouze „žertovnost, směšnost komičnost (op. tragika)“.3 Můžeme ještě dodat, že slovo 

„komika“ pochází z řečtiny (komos: veselý průvod, hlučný houf, sváteční zpěv),4 jež se 

do evropských jazyků dostalo logicky prostřednictvím latiny (comicus).5 Problém nastává 

v okamžiku, kdy chceme komiku/komično/komické/ srovnat s dalšími příbuznými 

termíny jako jsou např. ironie, absurdita, vtip, smích a především humor.  Určit vztahy 

mezi těmito pojmy a pokusit se je nějakým způsobem hierarchizovat je záležitostí 

nelehkou a nejednoznačnou, avšak zcela klíčovou pro potřeby této práce. 

  „Pohledy na smích a komiku z perspektivy estetiky, teorie umění a zvláště literární 

vědy jsou převážně obecného rázu. Každý badatel má nějak zabudován problém komiky, 

humoru, absurdity, ironie ve svém systému, ale monografické studie o komice a smíchu, 

                                                                      
2 ASCS http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=komika cit. 4. 6. 2018, [online] 

3 SSČ  http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=komika cit. 4. 6. 2018, [online] 

4 Ed. (něm.). A. NÜNNING, ed. (čs.) J. TRÁVNÍČEK, J. HOLÝ. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 

2006, s. 388. 

5 V. BORECKÝ. Teorie komiky. Praha 2000, s. 27. 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=komika
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=komika
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anebo alespoň díle, v nichž by byla komika učiněna ústředním problémem, jsou řídká,“6 

píše V. Borecký. Právě Borecký, jehož citaci o nedostatečnosti monografických studií o 

komice výše uvádíme, se v devadesátých letech dvacátého století stal koryfejem českého 

bádání o komice.  Svoji práci pak na přelomu tisíciletí shrnul do první a doposud jediné 

české teorie komiky.7 Než se však dostaneme k Boreckého teorii, je třeba krátce 

představit tři teorie komiky, jež vycházejí z historického bádání o komičnu. Tyto teorie 

(Borecký píše o tzv. makroteoriích8), jež v bádání převažují od druhé poloviny 20. 

století,9 komično rozdělují bez ohledu na to, zda se na něj díváme z hlediska literární 

vědy, sociologie, psychologie či lingvistiky.10 Jedná se o teorie superiority, inkongruence 

a relaxace.11 Teorie dle Boreckého dostávají různě odstíněné názvy jako např. sociálně-

behaviorální, sociální, psychoanalytická, kognitivní apod. (J. Peterka píše o estetických 

teoriích12), ale klasifikace zůstává v podstatě stejná.13 

 Nejstarší teorie superiority vychází z názoru, že podstatou komiky je získávání 

převahy nad ostatními, které probíhá jako zesměšňování protivníka. Komika má sloužit 

k znevážení a je vnímána jako projev agrese, hostility či nepřejícnosti. Schopnost vyjádřit 

toto vše je přičítána zvláště ironii, podle Boreckého však superiorita a inferiorita ztrácí 

význam u humoru a absurdity.14 Tato teorie se odvozuje od Th. Hobbese, ale její kořeny 

sahají až do antiky (zvl. Aristotelovy Poetiky). K teorii se pak obvykle řadí i významný 

náhled filozofa H. Bergsona, shrnutý do eseje Smích (1900). 15 Bergson mimo jiné 

                                                                      
6 tamtéž, s. 118. 

7 V. BORECKÝ. Teorie komiky. Praha 2000. 

8 tamtéž, s. 45. 

9 tamtéž, s. 170. 

10 Ed. (něm.). A. NÜNNING, ed. (čs.) J. TRÁVNÍČEK, J. HOLÝ. Lexikon teorie literatury a kultury, s. 

388. 

11 Použitá literatura k vymezení těchto teorií: Ed. (něm.). A. NÜNNING, ed. (čs.) J. TRÁVNÍČEK, J. 

HOLÝ. Lexikon teorie literatury a kultury; V. BORECKÝ. Teorie komiky; I. GEJGUŠOVÁ. Úvod ke 

studiu literární komiky. Ostrava 2003; sb. Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. 

století. Boskovice, 2004; J. PETERKA. Teorie literatury pro učitele. Jíloviště 2007. Pozn. aut.: Většina 

české literatury k teoriím vychází z Boreckého popisu.  

12J. PETERKA. Teorie literatury pro učitele, s. 291. 

13 sb. Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. V. BORECKÝ. Humor a absurdní 

komika ve 20. století, s. 14. 

14 V. BORECKÝ. Teorie komiky, s. 45. 

15 Ku příkladu I. GEJGUŠOVÁ (Úvod ke studiu literární komiky, s. 4.) řadí Bergsona k t. inkongruence, 

jedná se však zřejmě o omyl, jelikož toto zařazení zde nikterak nezdůvodňuje, a naopak již první kapitola 
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označuje komično za výlučně lidskou záležitost: „Krajina může být krásná, půvabná, 

jedinečná, bezvýznamná nebo ošklivá, ale nikdy nebude směšná. Smějeme se zvířeti, 

protože nás najednou překvapilo lidským chováním či výrazem…“.16 

 Druhou z teorií je teorie inkongruence (též teorie ambivalence, kontrastu, 

konfliktu). Ta vidí podstatu komiky v nesourodosti prvků, které ji vytvářejí. Komika je 

podle ní založena na kontrastu, překvapení, na spojení čehosi nepatřičného, nesourodého 

a neladícího. Za původce této teorie je pokládán I. Kant a za její klasické protagonisty 

jsou považováni A. Schopenhauer a S. Kierkegaard. Německý Lexikon teorie literatury 

a kultury (2001, přeložen do češtiny 2006) uvádí, že teorie je z uvedených tří 

nejdůležitější v tom smyslu, „že jakýkoliv komický efekt lze převést na moment 

inkongruence, ať už má smích primárně kognitivní nebo emocionální pozadí“.17 Mezi 

českého zástupce teorie bychom mohli zařadit I. Gejgušovou, podle níž komika vzniká 

„jako výsledek srovnání dvou základních veličin: ideálního očekávaného, pozitivně 

hodnoceného stavu, který je považován za žádoucí, a reálného stavu, který se může ideálu 

maximálně přiblížit, ale nenaplňuje ho.“18 

 Zbývající teorie relaxace (svobody, uvolnění), za jejíhož původce je pokládán H. 

Spencer, vychází z toho, že komika je projevem uvolnění či vybití přebytečné energie, je 

ventilem pro nadbytečné napětí. K teorii bývá řazena také Freudova psychoanalytická 

teorie.   

 Jeden z hlavních přínosů Boreckého Teorie komiky (2000) tkví v tom, že se k výše 

popsaným (makro)teoriím staví kriticky a nabízí vlastní řešení. Podle něj se všechny tři 

teorie mylně ptají po zdroji či příčině komiky (teorie superiority a relaxace navíc spíše 

pracují s důsledky komiky než s její příčinou).  Kromě toho podle autora řada badatelů 

vytvořila teorie, které se nedají jednoduše přiradit pouze pod jednu z makroteorií, a 

používají k popisu komiky i prvky z ostatních. Smyslem komiky podle Boreckého není 

superiorita, inkongruence ani relaxace, ale komika sama. Borecký tak nahrazuje tázání po 

                                                                      
Bergsonova Smíchu uvádí, že komično vyžaduje „necitlivost“ a „umlčení soucitu“ (Smích, s. 16-17), tedy 

aspekty poukazující k t. superiority. Později (s. 64) dokonce Bergson píše o tom, že se „smích jeví jako 

forma společenské šikany“. 

16 H. BERGSON. Smích. Praha 1994, s. 16. 

17 Ed. (něm.). A. NÜNNING, ed. (čs.) J. TRÁVNÍČEK, J. HOLÝ. Lexikon teorie literatury a kultury, s. 

389. 

18 I. GEJGUŠOVÁ. Úvod ke studiu literární komiky, s. 3. 
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příčinách komiky hledáním možností, jež otvírají komické naladění. Jeho hledání pak 

rezultuje do tzv. strukturujících rysů komiky (vedle smyslu komiky „zpravidla 

spočívajícího v nesmyslu“ se jedná ještě o sedm dalších).19 

 Pátrání po příčinách, důsledcích či primárním smyslu komiky je ovšem pro naše 

bádání spíše okrajové. Mnohem více nás zajímá jiná podstatná část Boreckého publikace 

Teorie komiky, jež je nazvaná „Taxonomie komiky“. V úvodu této kapitoly jsme zmínili, 

že pojmosloví vztahující se ke komice je problematické. Toho si je vědom také Borecký, 

který přímo uvádí, že v této terminologii panuje „značný chaos“ a „pojmy jako komika, 

humor, ironie, vtip, žert, parodie, satira, mystifikace, směšnost či smích sám jsou často 

komoleny, směšovány a zaměňovány“.20 Zejména pojem „humor“ je ve starších (viz 

Bergsonův Smích), ale i mnohdy v novějších publikacích21 někdy považován za 

synonymní k pojmu „komika“ a je za něj libovolně zaměňován. Borecký proto v případě 

komiky vytváří vlastní taxonomii, respektive dle jeho slov konfigurace (slovu kategorie 

se autor brání22). Ta pod zastřešující celek „komika“ řadí kvarteto naivita ironie, humor a 

absurdita.23 Pro Boreckého tyto figury nejsou rovnocenné, nejníže stojí naivita, nejvýše 

pak absurdita, jež se přitom k naivitě cyklicky navrací jako k výchozí pozici, „avšak s tím 

rozdílem, že je vědomá své účasti na komice světa“.24 Tuto tezi autor rovněž aplikuje na 

vývoj komiky v dějinách lidstva, v kterých se jeho konfigurace cyklicky opakují 

v závislosti na civilizačním vývoji.25 Borecký ve své publikaci zevrubně pojednává o 

etymologii, významových posunech a vývoji zmíněných  pojmů, tedy komice, naivitě, 

ironii, humoru a absurditě, podstatné však je, že všechny ostatní termíny (vtip, žert, 

groteskno apod.) považuje nějakým způsobem za odvozené od oněch čtyř konfigurací 

komiky. O smíchu, obvyklému fyziologickému důkazu komiky tvrdí, že nemá často za 

                                                                      
19V. BORECKÝ. Teorie komiky, s. 139-145. 

20 tamtéž, s. 25. 

21 ku příkladu Malá encyklopedie českého humoru od R. Pytlíka z roku 1982 či řada příspěvků ve sborníku 

Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století ze stejnojmenného sympózia z jara 2004 

22 sb. Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. V. BORECKÝ. Humor a absurdní 

komika ve 20. století, s. 12. 

23 V. BORECKÝ. Teorie komiky, s. 25. 

24 tamtéž, s. 172. 

25 sb. Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. V. BORECKÝ. Humor a absurdní 

komika ve 20. století, s. 18. 
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svůj předmět komiku a že ani komika nutně nevede k smíchu, proto ho klade mimo 

komiku.26  

 Boreckého taxonomie je zejména v českém prostředí respektována a hojně 

citována, ale také nepochopena nebo překroucena. Autorova koncepce totiž stojí 

především na filozofickém podloží, a i přes široké interdisciplinární rozkročení se nedá 

vykládat coby univerzální. Filozofické hledisko autorovy koncepce bývá někdy 

přehlíženo a zaměňováno za psychologické,27 či dokonce kritizováno z pozice literární 

teorie.28 Netvrdíme, že je Boreckého pojetí pro literární teorii nevyužitelné, není však 

primárně vytvořené pro její potřeby a s tímto vědomím se k ní musí přistupovat. Ostatně 

i další koncepce komiky (či teorie), které se vejdou do výše zmíněných (makro)teorií, 

jsou povětšinou především filozofického či psychologického rázu. Přejímáme však pro 

potřeby této práce Boreckého pojmovou hierarchii, tedy především to, že je termín 

„komika“ nadřazeným a zastřešujícím pro další zmíněné termíny, zejména pak pro 

humor. Tohoto vymezení je třeba, jelikož (pod vlivem západoevropským a americkým) 

je pojem „humor“ často chápán jako nadřazený komice, jako modernější pojem stavěný 

nad překonanou vývojovou fázi – komiku (nebo, jak jsme již dříve zmínili, jako termín 

synonymní)29. Borecký zachovává nadřazenost komiky zejména kvůli ontogenetickým 

důvodům30, kterým se podrobně věnuje, pro nás je podstatné přesvědčivé pojetí termínu 

„komika“, pod nějž se vejde široké spektrum módů (komična). Naproti tomu pojem 

„humor“ chápeme v užším smyslu, právě jako jeden z módů komična.  

 Vycházíme rovněž volně z Boreckého definic čtyř konfigurací, tedy pro nás 

klíčových pojmů podřazených komice; naivitě, ironii, humoru a absurditě, které jsou 

taktéž uváděny v publikacích zabývajících se již specifičtěji literární komikou. Autoři 

námi uvedených publikací (shodou okolností jsou obě uvedené publikace příručkami pro 

vysokoškolské studenty31) určitým způsobem směšují právě Boreckého filozofickou 

                                                                      
26 V. BORECKÝ. Teorie komiky, s. 26 a s. 40. 

27 sb. Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. V. BORECKÝ. Humor a absurdní 

komika ve 20. století, s. 12; O. MALEVIČ. Karel Poláček, čeští satirikové vůbec a válka se satirou 

v Čechách, s. 22. 

28 tamtéž, O. MALEVIČ. Karel Poláček, čeští satirikové vůbec a válka se satirou v Čechách, s. 22. 

29 V. BORECKÝ. Teorie komiky, s. 27. 

30 tamtéž 

31J. PETERKA. Teorie literatury pro učitele, s. 291.; I. GEJGUŠOVÁ. Úvod ke studiu literární komiky, s. 

4. 
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koncepci s pojetím literárním. Jako problematické se ovšem jeví smísení kvarteta 

Boreckého komických konfigurací s užšími pojmy, které pod tyto konfigurace patří nebo 

jsou jejich projevem. I. Gejgušová totiž píše o projevech (či druzích, formách či 

metodách) komiky, přičemž vedle sebe staví Boreckého čtyři konfigurace a přidává 

k tomu ještě satiru, groteskno a smích.32 Vynecháme-li smích, o kterém jsme mluvili 

výše, nelze tyto pojmy stavit vedle sebe, groteskno je spíše vedlejším projevem, rysem 

komiky, nikoliv samostatná konfigurace, satira pak především označení uměleckého díla, 

které je útočné/kritické/výsměšné a jehož významnou složkou je ironie. J. Peterka za 

druhy komiky označuje humor (včetně humoru naivního a absurdního) a satiru.33 S touto 

kategorizací se vesměs ztotožňujeme, pokud budeme chtít rozlišovat mezi komickými 

díly literárního charakteru, nikoliv však pro obecnou kategorizaci uvedenou jako „druhy 

komiky“, kde by naivita, ironie a absurdita jako samostatné „druhy“ neměly chybět. 

Použití Boreckého teorie pro literárně-teoretické účely tak může být zrádné, vyhroceným 

příkladem pak je příspěvek O. Maleviče, který Boreckého koncepci kritizuje právě kvůli 

vynechání satiry.34 Následujíce Boreckého zůstáváme tedy u čtyř zmíněných veličin 

komiky, bavíme-li se o komice v obecném rámci, k našemu chápání literární komiky se 

vrátíme později.  

 Obraťme se nyní k těmto konfiguracím, tedy naivitě, ironii, humoru a absurditě. Pro 

naši práci jsou klíčové pojmy „humor“ a „ironie“, věnujeme jim proto více prostoru.  

 Výše probíraný humor je z uvedených termínů nejmladší v latině původně 

odkazoval na tělesné šťávy, jež souvisejí s temperamentem. Až alžbětinská Anglie 

přinesla významový posun slova k „vrtoch, rozmar, nálada“, paralelně si pojem ale stále 

držel svůj původní význam. Od přelomu 16. a 17. století se význam slova postupně, díky 

nově vznikajícím dramatům, přesouvá ke komice, tedy k tomu, jak ho známe dnes. Tento 

význam je pak přijímán dalšími evropskými jazyky.35 O humoru je možné hovořit v tom 

případě, že se obracíme na sebe a znevažujeme a zpochybňujeme vlastní roli a suverenitu, 

je pro něj proto velice důležitá sebeironie.36 V případě humoru jde tedy především o 

                                                                      
32 I. GEJGUŠOVÁ. Úvod ke studiu literární komiky, s. 4-7. 

33 J. PETERKA. Teorie literatury pro učitele, s. 291-292. 

34 sb. Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. O. MALEVIČ. Karel Poláček, 

čeští satirikové vůbec a válka se satirou v Čechách, s. 22. 

35 V. BORECKÝ. Teorie komiky, s. 35-40. 

36V. BORECKÝ. Odvrácená tvář humoru. Praha 1996, s. 53. 
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reflektování vlastní směšnosti.  Humor není útočný či nevraživý, je naopak tolerantní a 

empatický – „Předpokladem humoru je lidská solidarita: jsme jeden jako druhý, pročež 

si můžeme spolu pošpásovat stejně bez povýšenosti jako bez nedůtklivosti“, píše Karel 

Čapek.37 „Cílem humoru není poučovat ani napravovat, ale chápat ,ztřeštěnost ̒ světa,“ 

dodává J. Peterka.38 

 Ironie, pojem, jenž v latině původně znamenal přetvářku, je charakterizována jako 

umění či schopnost vyřknout něco, aniž by to bylo skutečně vyřčeno. Určitý výraz se 

nahrazuje sémanticky protikladným výrazem, chvála se tak vyjadřuje pomocí kritiky a 

kritika pomocí chvály.39  Ironie nemusí být nutně komická, ale je často ke komickým 

efektům využívána (právě takové využití nás zajímá).40 Ironie vyžaduje objekt znevážení, 

posměchu, zesměšnění, tvůrce (subjekt) ironie dosahuje díky ní pocitu převahy. Proto 

vylučujeme sebeironii, která, jak jsme výše zmínili, patří více k humoru.41 S ironií také 

úzce souvisí termín „sarkasmus“. Sarkasmus je ve slovnících spojen se slovy jako 

„kousavost“, „jízlivost“, „sžíravost“ či „výsměch“42 a zpravidla nebývá samostatně řazen 

mezi prostředky komična. Často je ovšem chápán jako jeden z módů ironie, který bychom 

mohli opatřit přívlastkem „krutý“. Sarkasmus však nemusí být nutně pouze ironický 

(ačkoliv často bývá), ale může se objevit také v podobě přímého výsměšného tvrzení.43 

E. Partridge dokonce tvrdí, že bychom ironii neměli směšovat se sarkasmem, jelikož 

sarkasmus je přímou „útočnou zbraní“, kdežto ironie je „prostředkem vtipnosti“. Obojí 

ale autor považuje za prostředky satiry a urážky.44 S těmito tvrzeními částečně 

souhlasíme, domníváme se ovšem, že sarkasmus může být nezřídka také vtipný, tedy 

vyvolávající komický efekt. Právě takové sarkasmy, ať již ironické, či neironické, 

                                                                      
37 K. ČAPEK. O umění a kultuře III. Praha 1986, http://ld.johanesville.net/capek-80-o-umeni-a-kulture-

iii?page=298, cit. 4. 6. 2018, [online] 

38 J. PETERKA. Teorie literatury pro učitele, s. 299. 

39 Ed. (něm.). A. NÜNNING, ed. (čs.) J. TRÁVNÍČEK, J. HOLÝ Lexikon Teorie literatury a kultury, s. 

354. 

40 V. BORECKÝ. Teorie komiky, s. 30. 

41 tamtéž, s. 40. 

42 ASCS a SSČ http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sarkasmus, cit. 4. 6. 2018, [online] 

43 Heslo „sarkasmus“ na anglické verzi wikipedia.com  https://en.wikipedia.org/wiki/Sarcasm, cit. 4. 6. 

2018, [online] 

44 E. PARTRIDGE. Usage and Abusage. Harmondworth 1964, s. 158. 

http://ld.johanesville.net/capek-80-o-umeni-a-kulture-iii?page=298
http://ld.johanesville.net/capek-80-o-umeni-a-kulture-iii?page=298
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sarkasmus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarcasm
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považujeme za důležitou součást satiry (té Nerudovy obzvlášť), o níž je pojednáváno 

níže. 

 Naivita představuje nevědomost komického, kdy subjekt vytváří komiku bezděčně 

(musíme od ní pochopitelně odlišovat naivitu předstíranou). Absurdita se naopak zcela 

vědomě vzdává humoristické sebereflexe s plným vědomím vlastní nepodstatnosti a 

bezvýznamnosti. Podle Boreckého absurdní komika participuje na kosmické komice.45 

 Doposud jsme se komice věnovali ve více či méně obecném rámci, náš však 

primárně zajímá komika v literární podobě. Nejběžněji se literární díla komického 

charakteru dělí na humoristická a satirická. Díla humoristická mají vesměs plnit atributy 

humoru, jež jsme si definovali výše. Satira je pak komickým vyjádřením kritického, až 

bojovného postoje. Satirická díla demaskují nežádoucí, zesměšňují, karikují, parodují a 

ironizují.46 „Humor má rád spořádanost a poklidný život. V dobách divokých se daří 

satiře. Satira má platnost aktuální. Satira je divoká rostlina, jež roste v roklinách. Humoru 

se daří na lánech pořádku,“ píše pregnantně K. Poláček.47 Jak jsme již zmiňovali, můžeme 

najít případy, kdy je od satiry oddělována ironie. Ku příkladu K. Čapek byl názoru, že 

zatím co se ironie staví „nad věci“, satira „proti věcem“.48 Ironie však na rozdíl od satiry 

netvoří samostatnou kategorii, kam bychom mohli zařadit literární díla jako celky. Ironie 

je dle nás součástí satiry (jejím důležitým prostředkem), a proto je od sebe neoddělujeme. 

Pokud si dovolíme oponovat K. Čapkovi, můžeme říct, že se satira sice staví „proti 

věcem“, ale zároveň tím většinou i „nad ně“. Ztotožňujeme se tak s tvrzením J. Peterky, 

že se „satira zakládá na pocitu převahy, který nepřipouští empatii.“49 Častým prostředkem 

satiry je proto také sarkasmus, ať již ho řadíme mezi ironii, či nikoliv.  

 Rozdělením na satiru a humoristickou literaturu v podstatě pokrýváme dvě 

Boreckého konfigurace komiky. Co ovšem se zbylými dvěma, tedy naivitou a absurditou? 

Naivita jakožto bezděčná, neuvědomělá komika je do literárního díla těžce přenositelná, 

autor pochopitelně může s naivitou pracovat, ale dělá tak povětšinou úmyslně, v opačném 

případě by musel napsat naivně-komické dílo, aniž by si toho byl vědom (samozřejmě i 

                                                                      
45V. BORECKÝ. Teorie komiky, s. 40-41. 

46 J. PETERKA. Teorie literatury pro učitele, s. 294. 

47 K. POLÁČEK, O Humoru v životě a umění. Praha 1961, s. 85. 

48K. ČAPEK. O umění a kultuře III, http://ld.johanesville.net/capek-80-o-umeni-a-kulture-iii?page=298 cit. 

4. 6. 2018, [online] 

49 J. PETERKA. Teorie literatury pro učitele, s. 294. 

http://ld.johanesville.net/capek-80-o-umeni-a-kulture-iii?page=298
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to je možné). „Úmyslná“ naivita je pak součástí děl humoristických i satirických a o 

naivitu v pravém slova smyslu se nejedná. Absurdní komiku, která je logicky povětšinou 

součástí absurdní literatury, stavíme mimo humoristickou a satirickou literaturu. S 

čistě absurdní komikou se vzhledem k jejímu dominantnímu uplatnění ve dvacátém 

století u Nerudy nesetkáváme, ačkoliv se některé její prvky v autorově díle objevují. 

Stěžejní pro naše období a autora je tedy humoristická a satirická literatura. 

 Kdybychom však chtěli literární komiku striktně dělit na humoristickou a 

satirickou, znamenalo by to, že humoristická literatura si nemůže dovolit zesměšňovat 

jiné věci než autora a satirická si nemůže dopustit humoru? Pochopitelně ne, stejně jako 

se běžně prolíná naivita, humor, ironie a absurdita, většinou neexistuje čistý typ satirické 

či humoristické literatury, jde jen o to, co převažuje. Pomocí humoru se navíc rovněž 

můžeme vysmívat druhým, (podle Boreckého až sekundárně přes sebevýsměch, definice 

humoru v ASCS zmiňuje „dobrosrdečné zesměšnování“50) a v satiře lze použít sebeironii.  

Určit proto, zda jde o jedno či druhé, mnohdy není snadné, jako příklad nám může 

posloužit Haškův Švejk, u nějž se badatelé již desetiletí přou, zda se jedná o humor či 

satiru. Názory na to, zda je námi sledovaný Neruda satirik či humorista, se rovněž liší. 

Rozebrat a diagnostikovat Nerudovu komickou příslušnost v rámci těchto dvou typů je 

jedním z úkolů této práce.  

 Posledním úkolem v rámci této kapitoly je objasnění členění komiky na základě 

jejích projevů. Pro toto členění nenajdeme ucelené pojmenování, mluví se ku příkladu o 

tzv. „výrazových prostředcích komiky“51 (k této definici se přikláníme) nebo „rovinách, 

na nichž lze vytvořit komiku“52. Tradičně se komika dle Bergsonova Smíchu člení na 

komiku slovní, komiku situační (někdy také jako dějová) a komiku charakteru.53 

Nalezneme rovněž i jiná dělení, J. Peterka vynechává komiku charakteru, a naopak 

přidává parodijní komiku (parodii ovšem považujeme již spíše za žánr)54, J. Orlický uvádí 

                                                                      
50 V. BORECKÝ. Teorie komiky, s. 40-41; ASCS http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=humor cit. 4. 6. 2018, 

[online] 

51 J. PETERKA. Teorie literatury pro učitele, s. 294. 

52 Ed. (něm.). A. NÜNNING, ed. (čs.) J. TRÁVNÍČEK, J. HOLÝ. Lexikon teorie literatury a kultury, s. 

389. 

53 H. BERGSON. Smích, s. 39-60. 

54 J. PETERKA. Teorie literatury pro učitele, s. 295. 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=humor
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ještě několik dalších „kategorií komična“55. My se však budeme držet tradiční triády, 

jelikož se domníváme, že dostatečně pokrývá všechny tradiční projevy komiky. Tato 

triáda komických modalit se pochopitelně velmi často kombinuje. 

 Bergson píše o rozdílech „mezi komikou, kterou jazyk vyjadřuje, a komikou, kterou 

se jazyk vyjádří“.56 Komika, „kterou jazyk vyjadřuje“, je komikou jazykovou. Taková 

komika je zaměřená na vlastní slovní výraz a jeho vnitřní komiku, je tak mnohdy kvůli 

vázanosti na zvukovou formu daného slova nepřeložitelná a rozdílná pro každý jazyk.57 

Jazykovou komikou se v českém prostředí zabýval podrobněji např. O. Sus v publikaci 

Metamorfózy smíchu a vzteku. 

 V případě komiky situační sice také používáme jazyk, ale komický účinek leží 

mimo něj, v nastolené situaci. Tradičními postupy pro situační komiku jsou především 

různé záměny postav, či vydávání se za jinou osobu.58 Častý je rovněž nepoměr postav 

(např. chytrý a hloupý, malý a velký) či nečekané zvraty.59 Zkreslení proporcí (např. velký 

nos) již stavíme na hranu mezi komiku situační a komiku charakteru.  

Komika charakteru pak míří na charakterové vlastnosti typizované postavy (někdy se 

uvádí, že rovněž na fyziognomii60), která se svým chováním výrazně odlišuje od normy, 

tudíž se s ní nedá ztotožnit. Postava je svými povahovými rysy ovládána.61 Nejčastěji se 

jedná o vlastnosti negativní (lakota, ješitnost atd.), ale může se jednat i o vlastnosti 

veskrze pozitivní. Povahové rysy postavy mohou být také různým způsobem 

kombinovány. 

 

 

 

                                                                      
55 J. ORLICKÝ. Záhady komična. Praha 2003, s. 75. 

56 H. BERGSON. Smích, s. 52. 

57 O. SUS., Metamorfózy smíchu a vzteku. Brno 1965, s. 13. 

58 I. GEJGUŠOVÁ. Úvod ke studiu literární komiky, s. 10-11. 

59 J. PETERKA. Teorie literatury pro učitele, s. 295. 

60 Ed. (něm.). A. NÜNNING, ed. (čs.) J. TRÁVNÍČEK, J. HOLÝ. Lexikon teorie literatury a kultury, s. 

389. 

61 tamtéž 
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   2. Nerudova publicistika a fejeton 

 

 Neruda jako novinář je v českém kulturním povědomí pevně spojen s termínem 

fejetonu. J. Janáčková k tomu trefně dodává, že školní výklad Nerudovy fejetonistiky 

začínává a končí číslem, omezuje se jen na obdiv k odevzdanému množství – obvykle se 

uvádí, že je fejetonů více než dva tisíce62 – přitom však nabízejí jedinečnou a autentickou 

kroniku Čech druhé poloviny devatenáctého století.63 Dodejme k tomu snad ještě to, že 

jakýmsi privilegovaným zástupcem této neznámé masy se stal fejeton Kam s ním?, jehož 

úryvky jsou v českých čítankách využívány jako vzorový prototyp fejetonního žánru. 

 V českém prostředí se fejeton od šedesátých let počal výrazněji rozvíjet a formovat 

jako progresivní způsob literární komunikace splňující typické příznaky moderní doby.64 

Česká fejetonistika vzniká  jako typologická obdoba fejetonu německého (a zřejmě 

částečně i francouzského), podnícená stejnými společenskými impulsy.65 D. Tureček ve 

Fejetonu Jana Nerudy ovšem upozorňuje, že se „především díky působení Nerudy a 

Hálka utvořilo silné povědomí svébytné české fejetonní tradice“ a český  fejeton za tím 

německým nikterak nezaostával.66 Počátky českého fejetonu mohou být připisovány 

Tylovi a Havlíčkovi, nebo kladeny až do počátku let šedesátých k Nerudovi a Hálkovi, 

jisté však je, že právě Neruda byl nejvýraznější postavou, která stála za rozmachem 

fejetonního žánru.67 Tento rozvoj, nejenom fejetonu, ale české žurnalistiky obecně, by 

pochopitelně nebyl možný bez socio-politických změn počátku šedesátých let 

(připomeňme říjnový diplom a únorovou ústavu), umožňujících relativní svobodu slova. 

 Nerudovy fejetony, psané od konce padesátých let do Obrazů života, Rodinné 

kroniky, Času,  Hlasu a především pak od roku 1865 na dlouhá léta do Národních listů 

                                                                      
62 Otázkou, kterou se zabýváme níže, je, zda se ve všech případech jedná o fejetony. 

63  J. JANÁČKOVÁ. Stoletou alejí, s. 89. 

64 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy. Praha 2007, s. 53. 

65 Běžné bylo epigonství či přejímání z německého tisku. Sám Neruda čerpal inspiraci v německých 

časopisech, což nikterak netajil. D. Tureček upozorňuje, že ani známá Nerudova fejetonistická značka, 

rovnostranný trojúhelník, nebyla zdaleka originální. – tamtéž, s. 60-61. 

66 tamtéž, s. 62 a s. 180. 

67 Počátky fejetonu klade k Tylovi a Havlíčkovi např. Riegrův slovník naučný, Díl 3. Praha 1863, s. 77, do  

šedesátých let pak studie S. B. Hellera v Lumíru – S.B. HELLER, Jan Neruda a jeho feuilletony. Lumír 

1876, č. 14, s. 249. 



20 
 

(příležitostně také do jiných periodik), se staly dobovým fenoménem a jejich autor 

celebritou české žurnalistiky.68 To Nerudovi přineslo i množství nepřátel, zejména pak 

mezi staročechy a českým Němci, na něž mířily autorovy výpady nejčastěji.69 Při výčtech 

Nerudovy publicistické činnosti se však často zapomíná na jeho působení jakožto kritika 

a referenta (divadelního, hudebního, literárního a výtvarného). Málo známé je rovněž 

vesměs neúspěšné (myšleno ve smyslu čtenářského ohlasu a financí) redigování a 

organizování, na jejichž obtížnost a nevděčnost si autor nezřídka stěžuje v dopisech.70 O 

Nerudově posledním pokusu redigovat týdeník (nově vzniklý Lumír), jenž skončil 

čtenářským neúspěchem a bankrotem v roce 1873, píše ve svých vzpomínkách Nerudův 

přítel a sestavovatel posmrtných výborů z autorova díla, L. Quis.71 V jednom z fejetonů 

z první poloviny 60. let si Neruda povzdechl, že v Čechách „časopisy vyrůstají jako 

houby, ale že je na leckterém vidět, že byl předčasně z matičky země vylákán a že by 

potřeboval ruky velmi umělé, aby slabou jiskru života alespoň v nějaký plamének 

rozdmychala“.72  Úspěšný novinář Neruda, který byl důležitým faktorem rostoucích 

nákladů Národních listů, se tak několikrát pokusil vést zábavné a beletristické listy onou 

„umělou rukou“, avšak vždy narazil na vlažnou čtenářskou odezvu. 

 V případě Nerudovy publicistiky stojíme před nelehkým úkolem jejího žánrového 

vymezení či roztřídění. Obtížnost takového úkolu je ve zkratce dána širokým látkovým 

rozkročením a žánrovým prolínáním zkoumaných textů. Dosavadní badatelé se 

s Nerudovou publicistikou vyrovnávají v zásadě dvojím způsobem:  

1) veškerou Nerudovu publicistickou produkci nebo alespoň její většinu zahrnují pod 

                                                                      
68 Nerudova novinářská kariéra začíná během studií roku 1856 v Tagesbote aus Böhmen, později 

znepřátelého periodika vedeného D. Kuhem, s nímž se v šedesátých letech Neruda pouštěl do polemik. 

Autor své angažmá v roce 1863 obhajoval tehdejší kvalitou listu a nutností žurnalisty pracovat 

v německých novinách, „když českých nebylo“ – J. NERUDA. Česká společnost I. Praha 1951, s. 236. 

Podle K. Štorkána Neruda svoji první práci (v jiných zdrojích tuto informaci nenajdeme) údajně uveřejnil 

již v roce 1853 v Pražských novinách – K.ŠTORKÁN. Novinář Jan Neruda. Praha 1956, s. 17. 

69 Mimo množství polemik připomeňme alespoň známou aféru s Montagsrevue z počátku sedmdesátých 

let. Neruda byl křivě obviněn, že spolupracoval s vídeňským tiskem na článcích, jež útočily na staročechy.  

70 „A to obecenstvo! To smíšené ze všech kast a náhledů obecenstvo! Jednomu je tam mnoho básní, 

druhému málo, jeden by chtěl víc filosofie a druhému je to tuze ,indické ̒, jeden by povídky historické, 

druhý jim nadává, jeden chce původní cestopisy z Austrálie, druhý se ptá, proč nemají Květy zprávu o tom 

krokodýlu, který v hannoveránské menažérii chcíp, on prý takové věci tuze rád čte!“ – z dopisu J. V. Fričovi 

– J. NERUDA. Dopisy II. Praha 1954, s. 87. 

71L. QUIS. Vzpomínky ze staré Prahy. Praha 1984, s. 113-121. 

72 J. NERUDA. Drobné klepy I. Praha 1958, s. 148. 
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široký pojem fejetonu73 

2) vedle fejetonu jsou v Nerudově publicistice identifikovány další žánry.74 

 Obě řešení mají svoji logiku; v prvním případě vycházejí autoři ze skutečnosti, že 

v případě Nerudy „fejetoničnost“ prosakuje také do všech textů, jež bychom potenciálně 

mohli označit za jiný žánr, a tam dominuje. Druhý názor rovněž respektuje pronikání 

fejetonu do dalších žánrů, přičemž označuje tento přechod za „plynulý a těžko 

postižitelný“, říká ale, že některé typy textů vyrůstají z jiné tradice a jsou ukotvené 

v jiném žánrovém povědomí.75 V zásadě se přikláníme k tomuto druhému názoru, 

v případě námi zkoumané Nerudovy publicistické komiky však žánrová klasifikace není 

natolik signifikantní jako v případě publikací, které se snaží postihnout žánrový výsek 

Nerudových textů. Žánrový synkretismus činící badatelům obtíže se ostatně netýká pouze 

autorovy publicistiky, značně propustná a mnohdy obtížně viditelná hranice vede také 

mezi Nerudou novinářem a Nerudou beletristou.76 

 Ať již tvrdíme, že Neruda psal pouze fejetony, nebo i další publicistické útvary, 

musíme se vypořádat s pojmem „fejeton“. Obsah tohoto termínu není natolik vágní (a 

především abstraktní) jako v případě pojmu „komika“, přesto však jeho vymezení 

z hlediska stylového či žánrového může činit obtíže. Již S. B. Heller, jenž se 

v sedmdesátých letech 19. století snažil termín fejetonu vymezit, si stěžoval na nejasnou 

definici pojmu, který sice každý čtenář novin zná, „ale nikdo ji nedovede stručně a přesně 

říci“.77 Podobně se ve stejné době o fejetonu vyjadřoval s nadsázkou také Neruda v dopise 

příteli Šemberovi: „feuilleton je u mne to, o čem se neví, co to je“.78 D. Tureček se 

                                                                      
73 Zpravidla starší práce: S.B. HELLER, Jan Neruda a jeho feuilletony, s. 250; K.ŠTORKÁN. Novinář Jan 

Neruda, s. 34.  

74 Zejména D. Tureček, který ve své publikaci Fejeton Jana Nerudy vypořádává s tím, co všechno 

v množství Nerudových textů považovat za fejeton. D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 5; ale určitý 

textový materiál vynechává ve své veskrze tematické kategorizaci i O SÝKORA. Humor Nerudových 

feuilletonů. Praha 1905, viz 3. kapitola. 

75Fejeton Jana Nerudy, tamtéž. 

76 Nejtypičtějším a nejznámějším příkladem této tenké hranice mezi Nerudovou publicistikou a beletrií jsou 

Trhani. Ti vyšli původně jako časopisecká studie, Neruda ovšem později vytváří beletrizující dokončení a 

slovy J. Janáčkové vzniká „fejetonistická novela“. Více: J. JANÁČKOVÁ. Stoletou alejí., s. 96; M. 

ŠPAČEK. Hospoda v díle Jana Nerudy, BP 2015, s. 16. 

77 S.B. HELLER, Jan Neruda a jeho feuilletony. č. 13, s. 232. 

78 Toto vyjádření na adresu fejetonu, podobné tomu Hellerovu, píše Neruda Šemberovi na jaře 1876, ve 

stejnou dobu, kdy vychází Hellerovy studie v Lumíru; J. NERUDA. Dopisy II, s. 110. Názorová podobnost 
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dokonce v nejnovější práci týkající se fejetonu, Fejeton Jana Nerudy, konkrétní definici 

fejetonu zdráhá vymezit.79 Právě Turečkova publikace představuje doposud nejobsáhlejší 

a nejkvalitnější práci věnující se fejetonu v českém kontextu. Autor vymezuje trojí pojetí 

fejetonu od nejširšího k nejužšímu, a to a) fejeton jako rubrika listu, b) fejeton jako soubor 

stylistických příznaků literárního textu, c) svébytný žánr umělecké publicistiky.80 V naši 

práci chápeme fejeton právě jako „svébytný žánr umělecké publicistiky“, pojďme si však 

ve stručnosti nastínit chápaní fejetonu v devatenáctém století a jeho přerod do 

samostatného žánru. 

 Feuilleton (během první poloviny dvacátého století počeštělý na fejeton81) se zrodil 

ve Francii na přelomu osmnáctého a devatenáctého století a je obvykle spojován s osobou 

žurnalisty J. de Geoffroye jakožto prvního tvůrce. Feuilleton v překladu znamená lístek, 

první fejetony byly totiž na lístcích vkládány do novin. Jedinečnost fejetonu spočívala 

v tom, že se věnoval otázkám kulturním, zatímco celý zbytek novin tvořily zprávy 

politické.82 Slovy S. B. Hellera je fejeton „všechno, co dle redaktorova mínění za otištění 

stojí a do žádné jiné rubriky listu se nehodí“.83 Zrodil se zde tak fejeton v nejširším pojetí 

z výše vymezených, tedy jako novinová rubrika. Z lístku se fejeton přesouvá na stránky 

samotných žurnálů a je umisťován do označených sloupců či pod zpravodajskou čáru ve 

spodní části stránky – odtud, jak je dobře známo, pochází sporadicky užívaný český 

ekvivalent „podčárník“ (Neruda píše také o „podlistníku“84). Postupně se začal 

vyhraňovat „fejetonní“ styl, tedy soubor stylových prostředků pro danou rubriku 

typických.85 Definic tohoto stylu můžeme najít mnoho s drobnými nuancemi u 

jednotlivých publikací, mezi jeho nejvýznamnější obecné rysy se obvykle řadí 

polytematičnost, subjektivnost, poutavost, aktuálnost (a s ní související efemérnost), 

                                                                      
zřejmě není náhodná, Neruda se s Hellerem dobře znal, ovlivňoval ho názorově a půjčoval mu publikace. 

Více o tom níže. 

79 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 40. 

80 tamtéž, s. 9. 

81 Nepodařilo se nám přesněji dohledat, kdy k počeštění termínu dochází, prvně ho nacházíme v Šaldově  

předmluvě k Žertům, hravým i dravým z roku 1929, současně se zde však stále objevují termíny 

„feuilletonista“ či „feuilletoní“ – F. X. ŠALDA. Předmluva v Žerty, hravé i dravé. Praha, 1929, s. 7. 

82 D. MOCNÁ, J. PETERKA a kol. Encyklopedie literárních žánrů, Praha; Litomyšl 2004, s. 192. 

83 S.B. HELLER, Jan Neruda a jeho feuilletony. č. 13, s. 232. 

84 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 293. 

85 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 15. 
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novější bádání upozorňuje také na kontakt se čtenářstvem.86 Kvalitní autor fejetonů by 

tak v souvislosti s těmito „fejetonními“ rysy měl být pohotový, nápaditý a především 

zábavný.  

 Fejeton v tomto dvojím významu – a) rubrika listu, b) jako stylové prostředky – se 

rovněž objevoval v českých pokusech o teoretické vymezení fejetonu z devatenáctého 

století. Vůbec prvně se měl v českých zemích objevit pojem fejeton v Literární příloze 

ku Věnci v roce 1843.87  První autorem, který se pokusil o vymezení a definici termínu, 

byl J. E. Sojka v časopisu Jasoň roku 1858, zevrubnější pojednání poskytuje Riegrův 

slovník naučný či zmiňované Hellerovy studie z Lumíru.  D. Tureček však píše, že Neruda 

Hellerovi poskytl k článkům materiál i své hodnotící soudy.88 Heller byl ostatně 

Nerudovým přítelem, kumpánem jeho hospodské společnosti a později také 

spolupracovníkem89. K dobovým teoretickým soudům na konto fejetonu přispěl rovněž 

sám Neruda v novinovém cyklu o tom, jak se dělají časopisy. Přestože Neruda tyto soudy 

vynáší s ironickým odstupem a píše v podstatě fejeton o fejetonu, Tureček upozorňuje, 

že Neruda přinesl podstatné impulsy v teoretické reflexi fejetonu, jež několik dalších 

desetiletí nikdo nepřekonal. Podle autora dokonce Neruda dospěl od prvků stylových k 

poznání základní funkce žánru, jeho tematického zaměření i principů kompoziční 

výstavby. 90 Všechny tyto poznatky Neruda přitom zahalil hávem ironie, o čemž nejlépe 

svědčí závěr jeho fejetonní studie: „…on (fejetonista) může psát i o nejvyšším 

nejvznešenějším, nejkrásnějším na světě, o feuilletonu samém – ale pak ať je obratný jako 

já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic! Kvůli tomu, aby se řemeslo nezkazilo.“91  

D. Tureček také zmiňuje, že snahy o konstituování fejetonu jako žánru spadají 

v evropském kontextu do druhé poloviny devatenáctého století. Přes domácí snahy (viz 

Neruda výše) zůstal ovšem fejeton v českém prostředí vesměs vnímán ve svém dvojím 

pojetí rubriky a stylu, o čemž svědčí i Šaldovo heslo „fejeton“ z Ottova slovníku 

naučného, kde je uvedeno, že „feuilleton není pojmově vymezený druh literární“.92 

                                                                      
86 tamtéž, s. 29. 

87 D. MOCNÁ, J. PETERKA a kol. Encyklopedie literárních žánrů, s. 192. 

88Autor vychází z korespondence Nerudy a Hellera Tureček. s. 16,  

89 L. QUIS. Vzpomínky ze staré Prahy, s. 107. 

90 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 20. 

91 J. NERUDA. Studie, krátké a kratší II. Praha 1958, s. 346. 

92 Kol. Ottův slovník naučný, sv. IX. Praha 1895, s. 153. 
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Odmítání žánrové samostatnosti (často přejímané právě z Ottova slovníku) se běžně 

objevovalo také v celé první polovině dvacátého století.93 

 České pokusy o ustanovení fejetonu coby svébytného žánru v druhé polovině 

devatenáctého století souvisely rovněž se snahou zrovnoprávnit fejeton (a ostatně 

žurnalistiku obecně) s beletrií94. Takové snahy najdeme nejenom u Nerudových přátel, 

kteří hájí přímo Nerudovu publicistiku (Heller, Arbes), ale také na příklad u H. G. 

Schauera, který počátkem devadesátých let píše, že „žurnalistika je právě tak cenna jako 

literatura, jako divadlo“.95 V podstatě totéž ostatně napsal sám Neruda již 24 let před 

Schauerem ve známé stati Moderní člověk a umění: „Myslí-li spisovatel nepoměrně víc 

na věc než na čtenáře, povstává pod perem jeho sloh básnický nebo vědecký, myslí-li ale 

víc na čtenáře než na věc, zrodí se sloh pikantní. Tento sloh pikantní je koncesí 

modernímu člověku, je formou moderní literatury a žurnalista je předním jeho 

prorokem.“96 Neruda rovněž v sedmdesátých letech knižním vydáním svých vybraných 

fejetonů  zrovnoprávnil fejetony s romány či básnickými sbírkami, což lze považovat za 

průlomový krok, uvádí D. Mocná.97   Přelom století naopak přinesl tendence opačné a 

ostře zazněly hlasy (spojované nejčastěji s F. X. Šaldou a A. Novákem) chápající fejeton 

jako žánr výlučně publicistický a nelibě nesoucí jeho možné pronikání do krásné 

literatury. Tyto tendence pak přímo souvisí s odsudky Nerudovy publicistiky, o nichž 

pojednáváme ve třetí kapitole.  

 Nejmladšímu a nejužšímu pojetí fejetonu jako žánru čeští literární vědci věnovali 

pozornost až ve druhé polovině dvacátého století. Různých definic, méně či více vágních, 

bychom našli celou řadu, zmiňme tak alespoň jednu z posledních od J. Peterky 

z Encyklopedie literárních žánrů: „krátký bezsyžetový prozaický žánr duchaplným a 

všímavým způsobem vyjadřující atmosféru doby, pisatelův vztah k ní“.98 Tomuto žánru 

se pochopitelně připisují všechna specifika fejetonního stylu popsaného výše, 

připomeňme především polytematičnost, aktuálnost a vyslovenou subjektivnost. Fejeton 

                                                                      
93 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 20 –  Autor v souvislosti s tím uvádí, že se mezi dvěma válkami 

badatelé odvrátili k novým publicistickým žánrům. Návrat k fejetonu nastal až v 50. letech. 

94 Stejné tendence pozoruje Tureček také v Německu – D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 19. 

95 H. G. SCHAUER. Nastane reakce v umění? v Literární listy č. r. 12, č. v. 7. Praha 1891, s. 122. 

96 J. NERUDA. Studie, krátké a kratší II, s. 30. 

97 D. MOCNÁ. Záludný svět Povídek malostranských, s. 22. 

98 D. MOCNÁ, J. PETERKA a kol. Encyklopedie literárních žánrů, s. 191. 
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je D. Turečkem pregnantně nazván žánrem umělecké publicistiky, poukazováno je často 

na vzájemné ovlivňování fejetonu a beletrie. Zejména u Nerudy nám v mnoha případech 

také proto může krásná próza, navíc dominantně tvořená krátkým žánrem povídky, 

splývat s publicistickou tvorbou.99  Encyklopedie literárních žánrů uvádí, „že fejeton baví 

a zároveň orientuje“100, ve Fejetonu Jana Nerudy najdeme konkrétněji přímo funkce 

fejetonu, přičemž za přednostní jsou považovány funkce formativní a zábavná.101  

 Jediným rozeznatelným druhem, variantou či podtypem v rámci fejetonního žánru 

je causerie. Pro causerii je typický kontaktní poměr k adresátovi a dojem bezprostřední 

až familiární komunikace autora.102 K tomuto pojetí měl blízko v sedmdesátých letech 

devatenáctého století i zmiňovaný Heller, který ji viděl jako „rozmarnou a vtipnou 

rozpravu o nahodilých věcech“.103 J. Mistrík (80. léta 20. stol.) dokonce causerii považuje 

za samostatný žánr, který se od fejetonu liší tím, že není útočný a kritický, ale 

didaktický.104 Naopak více jak sto let stará publikace O. Sýkory Humor Nerudových 

fejetonů pojímá causerii víceméně jako synonymní termín k fejetonu, což zřejmě souvisí 

s poznámkou o causerii z Ottova slovníku naučného, podle níž si „pisatel causerie 

pravidelně ironicky nebo satiricky pohrává dojmy svými ze společnosti“.105 Je tak 

pozoruhodné, že je causerie v rozmezí jednoho století vnímána  značně rozdílně. Kromě 

causerie fejeton bývá zpravidla členěn pouze již na základě tématu (cestopisný, kulturní 

apod.) To souvisí se zmiňovaným pronikáním do jiných žánrů, fejeton tak může přecházet 

či přerůstat do cestopisu, črty, eseje, polemiky, reportáže či dalších publicistických žánrů. 

Na závěr proto dodejme, že důležitou vlastností fejetonního žánru je jeho mnohotvárnost.  

 Tím se obloukem vracíme k otázce, zda se všechny Nerudovy publicistické texty 

vejdou do kategorie „fejeton“, či nikoliv (a k našemu přiklonění k onomu „nikoliv“). 

V Encyklopedii literárních žánrů najdeme Nerudovo jméno také u črty, která bývá někdy 

                                                                      
99 Více v M. ŠPAČEK, Hospoda v díle Jana Nerudy, s. 16. 

100 D. MOCNÁ, J. PETERKA a kol. Encyklopedie literárních žánrů, s. 191. 

101 Vedle toho D. Tureček ještě shledává funkci estetickou, informativní, sociálně diferenciační a integrační. 

D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 39. 

102 D. MOCNÁ, J. PETERKA a kol. Encyklopedie literárních žánrů, s. 191. 

103 S.B. HELLER, Jan Neruda a jeho feuilletony. č. 13, s. 233. 

104 J.MISTRÍK. Štylistika. Bratislava 1989, s. 476. 

105  O SÝKORA. Humor Nerudových feuilletonů. Praha 1905 a Ottův slovník naučný, sv. IX, s. 153. 
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rovněž řazena pod fejetonní žánr106, rovněž pak u cestopisu či reportáže.107 Dále se u 

Nerudy velice často mluví o studii, polemice a dalších žánrech hraničících s fejetonem. 

Na základě prolínání těchto žánrů pak můžeme v pracích věnujících se autorově 

žurnalistice najít množství specifického označení jeho textů, zejména pak v případě 

Nerudových textů z cest shledáváme velkou rozmanitost: cestopisná studie, cestopisná 

črta či fejeton, cestopisné obrazy apod. Domníváme se, že v případě Nerudových studií a 

textů cestovatelských, reportážních nebo polemických stále můžeme mluvit o fejetonu, a 

to především kvůli konstantní přítomnosti „fejetonního“ stylu a stěžejních fejetonních 

funkcí, tedy funkcí formativní a zábavné. Následujeme ovšem D. Turečka a za fejetony 

nepovažujeme Nerudovy medailony (rovněž životopisy a nekrology) a především pak 

literární, divadelní, hudební a výtvarné referáty, jelikož jsou tyto texty ukotveny v jiném 

žánrovém povědomí. Tureček si je vědom, že hranice, kterou vymezil, je „do značné míry 

umělá“, ale oporu nachází v autorském záměru, redakční praxi a vydavatelské tradici.108 

To pochopitelně neznamená, že by prvky fejetonního stylu nepronikaly i do této oblasti 

Nerudových textů, fejetonní styl a funkce zde však nedominují. Žánrový synkretismus je 

pro fejeton Nerudy a jeho vrstevníků typický, přelom století pak podle D. Turečka naopak 

přináší snahy o žánrovou vyhraněnost a vymezenost.109 

 Pokud se zaměříme na Nerudovu tvorbu fejetonistickou, zjistíme, že autor 

zpracoval širokou škálu témat, z nichž se mnohá v průběhu let opakují. Kromě převažující 

masy politické tematiky a specifické oblasti cestovatelské můžeme nalézt cyklicky se 

vracející témata tradičních událostí (masopust, posvícení) či společensky vděčná témata 

(počasí, móda). Fejetonní tematika je pochopitelně řízena potřebami žánru, jenž volá po 

aktuálnosti a s ní spojené efemérnosti.  Nerudovy fejetony jsou ovšem velice často 

polytematické i jako jednotliviny, což se v praxi znamená, že autor v jediném fejetonu 

„přeskakuje“ z jednoho tématu na druhé. Polytematičnost je, jak jíž víme, pro fejetonní 

žánr typická, Neruda sám o fejetonu v této souvislosti smýšlí jako o mozaice, tento termín 

                                                                      
106 „Drobná próza s jednoduchou fabulí a rozvolněnou kompozicí pohybující se na rozhraní publicistiky a 

beletrie a vyjadřující subjektivní stanovisko autora k zobrazovaným jevům.“ – D. MOCNÁ, J. PETERKA 

a kol. Encyklopedie literárních žánrů, s. 89-90. 

107 tamtéž, s. 80 a s. 569. 

108 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 5-6. 

109 tamtéž, s. 10. 
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se stal posléze oblíbeným i mezi nerudovskými badateli.110 V menší míře se objevují také 

fejetony monotematické, tedy především studie. Silnou stránkou Nerudovy publicistiky 

se stala komunikace se čtenářem, zejména pak prostřednictvím fiktivního dialogu, která 

autora provázela celou jeho novinářskou kariéru. Neruda považoval fejeton za důležitou 

součást krásné literatury a ohebný útvar, jenž dokáže udržet krok s měnící se dobou.111 

 Popularita Nerudových fejetonů vedla k vydání jejich knižních výborů, což byl ve 

své době nevídaný krok. Prvně vycházejí již v šedesátých letech cestopisné Pařížské 

obrázky (1864), v letech sedmdesátých pak dokládají oblibu autorových cestovatelských 

textů Obrazy z ciziny (1872) a Menší cesty (1877). V druhé polovině sedmdesátých let 

byly vydány ve dvou svazcích Studie, krátké a kratší (1876) a Žerty, hravé i dravé (1877). 

Později, roku 1886, byla o některé fejetony rozšířena nová vydání těchto svazků.112 

Nerudovi na vydávání knižních výborů jeho publicistiky velice záleželo, nutno ovšem 

dodat, že na něj tlačil nakladatel Ferdinand Dattel, jenž vycítil slibnou obchodní 

příležitost. Neruda se V. K. Šemberovi na jaře 1876 s jistou hořkostí svěřuje, že mu „přítel 

Dattel“ za několikaměsíční práci nezaplatil ani krejcar, jelikož mu vydáním výboru splácí 

dluh za zakoupené knihy. K tomu ho ještě navíc oproti původní dohodě (nakla)Dattel 

nechal zaplatit nemalou sumu za opisovače – „kdybych to byl tušil, vydání feuilletonů by 

si bylo ještě počkalo…“113  

 D. Tureček podotýká, že Neruda ze svých fejetonů, „nevybral většinou ty texty, 

které byly příznačně v rámci fejetonní rubriky jako nositelé žánrových znaků fejetonu, 

ale sáhl spíše ke článkům, které se blížily normám dobové beletrie, či se alespoň od nich 

méně odlišovaly, protože text byl v momentu knižního otisku poměřován jinými normami 

než v případě své prvotní, časopisecké existence“.114 Z Nerudovy korespondence je 

                                                                      
110„Feuilletonista musí být sám mosaikou jako jeho feuilleton“ – J. NERUDA. Studie, krátké a kratší II, s. 

344.  

A. Pražák hovoří o „bohaté mozaice některých Nerudových fejetonů – Kol. Literatura česká devatenáctého 

století, Díl 3, část 2. Praha 1907, s. 591. a o „mozaikovité polytematičnosti“ Nerudovy prózy obecně píše 

A. Haman – A. HAMAN. Neruda Prozaik, Praha 1968, s. 48. 

111 D. MOCNÁ. Záludný svět Povídek malostranských. Praha 2012, s. 22. 

112 F. X. ŠALDA. Předmluva v Žerty, hravé i dravé, s. 17. 

113 J. NERUDA. Dopisy II, s. 109. 

114 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 40. 
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patrné, že se značná část plánovaných výborů nerealizovala.115 Neruda ve své poslední 

vůli dle A. Pražáka připouští vydání pouze necelé poloviny svých fejetonů.116 

Sestavování se po autorově smrti ujal I. Herrmann, který se soustředil na texty 

z pozdnějšího období. Výsledkem jeho snažení byly tři díly Drobných klepů (1892-1893) 

a Proti srsti (1904). Nerudova a rovněž Herrmannova selektivnost při výběru fejetonů 

měla později vliv na hodnocení Nerudovy fejetonistiky; připomeňme si však tuto 

skutečnost až ve třetí kapitole. V Topičově nakladatelství, stejně jako v případě 

Herrmannových výborů, krátce nato prvně vyšly také Nerudovy kritické spisy redigované 

a komentované L. Quisem. Nerudovy novinové texty byly mnohokrát souborně vydávány 

v meziválečném Československu, avšak kompletní kritické vydání Nerudovy publicistiky 

postupně vycházelo až ve druhé polovině 20. století. Pro naše bádání je podstatné, že 

v tomto vydání došlo ke kompletaci fejetonů, rovněž těch doposud nevydaných, a to ve 

svazcích Česká společnost I-V a Drobné klepy I-VI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
115Neruda budoucí plány fejetonních výborů (později nerealizovaných) odtajňoval v dopise příteli 

Šemberovi, kterého zajímalo, jak budou fejetony vycházet dál; J. NERUDA. Dopisy II, s. 109. O 

Nerudových realizovaných i nerealizovaných plánech na sestavování výborů píše obšírněji A. Haman – A. 

HAMAN. Neruda Prozaik, s. 111. 

116 Kol. Literatura česká devatenáctého století, Díl 3, část 2, s. 565. 
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3. Nerudova publicistika očima badatelů 

 

 Analýzy, hodnotící stanoviska a interpretace týkající se Nerudových novinových 

textů můžeme dle potřeb naší práce rozlišit na dvě skupiny. První objemnou skupinu tvoří 

náhledy autorovy publicistické činnosti jako celku, její kategorizování a hodnocení, ale 

také snahy o postihnutí vývojových proměn. Tyto snahy se zaměřují především na 

proměny autorova fejetonu. Druhá výrazně menší skupina zahrnuje některá badatelská 

zjištění ohledně Nerudovy fejetonní komiky a rovněž odhaluje úskalí, která jsou s těmito 

zjištěními spojená.117 Následující podkapitola se zaměřuje na první skupinu, zjištěním 

skupiny druhé, týkajících se Nerudovy fejetonní komiky, věnujeme podkapitolu 

následující. 

 

3.2.  Publicistika jako celek 

 V rámci námi definované první skupiny můžeme ještě dále rozlišit dvě hlavní 

badatelské tendence: a) kategorizování Nerudových publicistických textů, b) jejich 

interpretování a hodnocení. 

  Problematiky první tendence, tedy kategorizování, jsme se již podstatně dotkli 

v předešlé kapitole, zabývali jsme se ale především Turečkovým vymezením Nerudova 

fejetonu oproti jiným publicistickým žánrům, k němuž jsme se přiklonili. Zmiňme však 

alespoň ve stručnosti některá širší pojetí, zejména pak ta, která do Nerudova fejetonu 

zahrnují i texty, jež Tureček řadí k jiným žánrům (především tedy kulturní referáty a 

kritiky). Takovou koncepci objevujeme u dříve zmiňovaného S. B. Hellera, který se jako 

první v Lumíru pokoušel Nerudovy fejetony v sedmdesátých letech devatenáctého století 

„nesnadno roztříditi v určité, ohraničené kategorie“ tímto způsobem: „Přibližně a toliko 

povrchně daly by se seřaditi v tyto čtyři skupiny: a) umělecké a literární; b) společenské, 

kulturně-historické, přírodnické, světové čili kosmické a belletristické (Heller tuto 

skupinu souhrnně nazývá studie); c) cestopisné; d) příležitostné, causerie a polemiky.“ 

Podle Hellera se „ostře odlišují“ fejetony cestopisné, a to látkou i obsahem, všechny 

                                                                      
117 Tato zjištění jsou zpravidla součástí širších náhledů autorovy publicistiky, tedy těch, jež jsme zařadili 

do skupiny první. 
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ostatní kategorie jsou si ovšem podobné.118 Podobné široké pojetí Nerudova fejetonu 

můžeme nalézt v padesátých letech dvacátého století u K. Štorkána, který tvrdí: „vedle 

nejčastějších fejetonů obecně časových, které lehkou formou, někdy i mírně satirickou 

glosovaly současně události v domácí i zahraniční politice, objevíme fejetony literárně 

kritické, populárně vědecké, fejetony cestopisné, polemické, komentující a kritisující“.119  

 Na uvedených kategorizacích Nerudova fejetonu, jež do sebe zahrnují také referáty 

z oblasti kulturní, se ukazuje, že snahy masu autorovy publicistiky nějakým způsobem 

kategorizovat se řídí především tematikou.  Tematických kategorizací najdeme ostatně 

celou řadu, u O. Sýkory se ku příkladu jedná o témata značně konkrétní: „pražské látky, 

výlety, venkov, sezonní, novoroční, masopustní, postní, jarní, letní, podzimní, ženy, 

mody, emancipace, manželství, děti, labužnictví, vynálezce, utopista, zvířata, květiny, 

různé“.120 V prvním desetiletí dvacátého století, stejně jako Sýkora, přináší svou 

kategorizaci Nerudova fejetonu dle tématu také A. Pražák píšící již spíše o tematických 

okruzích: „společenský, gastronomický, folkloristický, ikonografický, denně kronikářský 

(lidové představy o Bohu, Marii, Kristu a svatých), kulturně historický, cestovní, 

filosoficko-kosmický, přírodní, národní, politicky pamfletický i panegyrický a 

sociální“.121 Tematické okruhy Nerudovy fejetonistiky najdeme rovněž v publikaci 

relativně nové –  J. Peterka v Encyklopedii literárních žánrů fejetony třídí takto: fejeton 

lokální, místopisný a cestopisný, fejeton umělecký a kulturně osvětový, 

společenskopolitický a sociální, v neposlední řadě pak fejeton charakterologický, 

mravoličný, profesní a všednodenní.122 Nerudovy fejetony se do určité míry pokusili 

kategorizovat také sestavovatelé Nerudova kompletního fejetonního díla rozdělením na 

Českou společnost a Drobné klepy. Českou společnost mají reprezentovat texty převážně 

politicko-společenské tematiky, Drobné klepy pak texty výrazněji polythematické a 

                                                                      
118 S.B. HELLER, Jan Neruda a jeho feuilletony, s. 250. Heller skupinou „umělecké a literární“ přímo 

myslí Nerudovy divadelní a literární kritiky či referáty. Ve svém článku to později uvádí. 

119 K.ŠTORKÁN. Novinář Jan Neruda, s. 34. 

120 O SÝKORA. Humor Nerudových feuilletonů, s. 3. 

121 Kol. Literatura česká devatenáctého století, Díl 3, část 2, s. 568-576. 

122D. MOCNÁ, J. PETERKA a kol. Encyklopedie literárních žánrů, s. 192. Uvedený fejeton „kulturně 

osvětový“ chápeme ve smyslu Nerudových studií z rozličných kulturních oblastí, nikoliv jeho kulturní 

referáty a kritiku. Peterka však svoji kategorizaci blíže nevysvětluje, jedná se tedy o naši domněnku. 
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„s lehčí thematikou“. Sestavovatelé si však dobře uvědomují, jak je toto dělení 

propustné.123 

  Upozornili jsme ve druhé kapitole na to, že se mnohá témata Nerudovy fejetonistiky 

opakují, tematická kategorizace je tak vzhledem k žánrové rozostřenosti a nevyhraněnosti 

poměrně logická. Na druhou stranu víme, že pro fejetonní žánr je typická polytematičnost, 

do jisté míry je tudíž problematické tematicky kategorizovat žánr, jenž může pojednávat 

prakticky o čemkoliv. To ostatně dosvědčují i povětšinou velice široké (a rozmanité) 

kategorizace uvedené výše. Dalším kategorizujícím aspektem by mohla být převažující 

funkce daných textů. K něčemu takovému se přibližuje Peterkovo členění, kde se objevují 

vedle kategorií čistě tematických také kategorie jako „mravoličný“ a „kulturně osvětový“. 

Vyjma Peterkova náznaku bývá zajímavý aspekt funkce spíše opomíjen. Naopak 

poměrně populárním třídícím hlediskem je čas, Nerudovy texty bývají tradičně děleny po 

desetiletích (léta šedesátá, sedmdesátá a osmdesátá.) Takové dělení však podle nás již 

více souvisí s druhou tendencí, kterou jsme si výše vymezili, tedy interpretováním a 

hodnocením autorovy publicistiky.  

 První veskrze velice pozitivní reflexe Nerudovy publicistiky přichází ještě v době 

autorova života či těsně po jeho smrti, a to z řad jeho přátel a obdivovatelů. V podstatě za 

jediného českého fejetonistu značných kvalit považoval Nerudu již několikrát zmiňovaný 

Heller, který věnoval Nerudovým fejetonům sérii oslavných článků do Lumíru v roce 

1876. Ve stejné době i duchu, ba snad s ještě většími superlativy recenzoval J. Arbes, 

autorův redakční kolega, Nerudovy Studie, krátké a kratší, kde mimo jiné píše: „Říci o 

Nerudovi, že je výborný feuilletonista, že on první k nám uvedl a až dosud s nejlepším 

zdarem pěstoval tento obor  v písemnictví českém; říci o něm, že má pro obor ten nadání, 

vtip a obratnost nejskvělejší, zdá se nám býti právě tak zbytečno, jako kdybychom chtěli 

o Nerudovi říci, že zná Prahu, a vůbec vše, o čem píše, lépe než tisíce jiných.“124 Recenzi 

vyzdvihující Nerudova genia napsal Arbes později také na Žerty, hravé i dravé.125 Nutno 

ovšem dodat, že si Neruda dle svých slov podobných pochvalných recenzí na své 

fejetonní výbory mnoho neužil, naopak si v dopise Šemberovi stěžuje na nezájem 

                                                                      
123 J. NERUDA. Česká společnost II. Praha 1956, s. 635, J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 449. 

124 J. ARBES. O Janu Nerudovi. Praha 1952, s. 128.  

125 tamtéž, s. 131 
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recenzentů, což „je proklatá věc a kniha tím trpí“.126 Nerudova smrt zasáhla stránky 

většiny českých žurnálů v podobě nekrologů shrnujících autorův výrazný přínos české 

literatuře, konkrétněji se však k jeho publicistice vrací až E. Krásnohorská v Osvětě 

(1895), kde vedle „vytříbeného ducha, vysokého hlediska, bystré pronikavosti, 

otevřeného zdravého rozumu a vtipu“ akcentuje formující vliv Nerudovy fejetonistiky na 

český národ a v této souvislosti autora pregnantně označuje za „nejvyššího vládce 

veřejného mínění v Čechách“.127 

 Zatímco Krásnohorská ve svém příspěvku z Osvěty vznesla pozoruhodný (a 

osamocený) názor o propojení Nerudova fejetonu a poezie128, rodí se mezi mladými 

kritiky názory zcela opačné, jež na přelomu století nabývají na síle. Tyto názory 

reprezentované nastupující modernou tvrdily, že žurnalistická činnost Nerudovi 

poskytovala pouze nezbytný zdroj obživy, přičemž mu naneštěstí ubírala čas a energii na 

tvorbu skutečně uměleckou, tedy básnění. To souvisí s tím, že se modernisté bránili 

pronikání publicistických žánrů do krásné literatury a ostře tyto oblasti oddělovali. 

Nejenom Nerudovu publicistiku, ale prózu obecně tvrdě odsoudil ku příkladu J. Karásek 

ze Lvovic, o Nerudových fejetonech napsal, že je „básník látal pracně ze svých zápisků 

metodou a temperamentem naprosto rozumovým, ač současně stonal chorobnou citlivostí 

v básních“.129 Nejtvrději se však Karásek vyjádřil o Nerudových referátech, zvláště těch 

divadelních –  tvrdil, že Neruda kritikem vůbec nebyl a „jeho práce jsou žalostné 

žurnalistické elaboráty“.130 Vedle Karáska se ke kritice Nerudovy publicistické činnosti, 

potažmo prózy obecně, přidávali i další autoři Moderní revue, zároveň se však  hrdě 

hlásili k odkazu Nerudy básníka.131  

 Je dobře známo, že Nerudovy prózy si až na výjimky necenil také F. X. Šalda, který  

již ve slavné Aleji snu a meditaci ku hrobu Jana Nerudy píše: „Dal se do služeb princezně, 

kterou si zamiloval, s týmž hrdinným sebezapřením, s jakým sloužívají v pohádkách 

rekové, a tak se stalo, že sloužil někdy jako oni i ve stáji: neboť co jiného je to, když 

                                                                      
126 J. NERUDA. Dopisy II, s. 110. 

127 E. KRÁSNOHORSKÁ. České básnictví posledních dvou desetiletí, v Osvěta 1895, roč. 25, č. 3., s. 249. 

128 „…projevy hlubokých hnutí poetových protkávají ony hravé a škádlivé causerie pod čarou, a jak naopak 

ozvěny těchto čtveračí uprostřed zpěvu jeho Musy ve svatoháji poesie.“ – tamtéž. 

129 K. POLÁK. Obrana Nerudovy prózy; v Umění Jana Nerudy. Praha 1942, s. 74. 

130 tamtéž, s. 75. 

131 tamtéž, s. 75-80. 
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největší básník své doby musil mít na minutu přesně připravenu černou kávu svého 

feuilletonu, aby ji v neděli po obědě včas nalil každému panu Knedlíčkovi nebo 

Vepříčkovi?“132 Dále Šalda hovoří o nevypočitatelném množství „vyplýtvaného a 

zmařeného umění“, které Nerudovi sebrala jeho „láska“.133 „Láska“ je zde důležitým 

slovem, neboť Šalda tím na rozdíl od autorů Moderní revue přiznává, že Neruda nepsal 

do novin pouze kvůli existenčnímu zajištění. Šalda se rovněž domnívá, že byl Neruda 

fejetonistou dobrým, o čemž svědčí mimo jiné to, že vyzdvihl v heslu „fejeton“ Ottova 

slovníku Nerudův stěžejní přínos žánru.134 Jak je však patrné z citace z Aleje snů…, 

mrzelo ho, že Neruda svůj umělecký potenciál na tento (neumělecký) žánr vyplýtval, ještě 

navíc pro přízemní uspokojení statisíců maloměšťáckých „Knedlíčků a Vepříčků“. Šalda 

svá mladistvá stanoviska nezmírnil, spíše naopak, v třicátých letech dvacátého století 

označuje Nerudovu prózu za „hromádku štěrku“: „Není epická, není tvárná, není 

stavebná; v nejlepších svých místech je lyricky zjitřená, v slabších popisující nebo 

referující, v nejhorších novinářsky vtipkující a buršikosně duchaplničící.“135 

 Na počátku dvacátého století se ovšem rovněž objevují práce, které Nerudově 

publicistice (především tedy fejetonu) uměleckou hodnotu přiznávají, hodnota je však 

přikládána pouze určitému období Nerudovy žurnalistické činnosti. Prvně se tak objevuje 

zmiňované hledisko časové, doprovázené snahami autorův fejeton vývojově postihnout a 

zhodnotit. Konkrétně se tyto snahy projevují v názoru, že kvalita Nerudových fejetonů 

významně klesá od počátku osmdesátých let, tedy v pozdním období autorovy tvorby. Je 

ovšem důležité připomenout, že  Nerudova fejetonistika je počátkem dvacátého století 

reprezentována pouze výbory vzniklými za Nerudova života a výbory uspořádanými I. 

Herrmannem.136 K. Polák o čtyři dekády později podotýká, že Herrmann vybíral 

fejetonistu dle svého gusta: „humoristu téměř kondelíkovského, drobných genrových 

                                                                      
132 F. X. ŠALDA. Alej snu a meditace ku hrobu Jana Nerudy; v Boje o zítřek.     

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/91/32/11/boje_o_zitrek.pdf  , s. 44, cit. 4. 6. 2018, [online] 

133 tamtéž 

134 Ottův slovník naučný, sv. IX, s. 154. 

135 sb. Jan Neruda 1991. Praha 1992 –  Dobrava Moldánová se zde v příspěvku F.X. Šalda a Jan Neruda 

(s. 151) zaměřuje na práce F.X. Šaldy věnované J. Nerudovi. 

136 Herrmann měl rovněž vytvořit knihu o Nerudovi, nikdy k tomu však nedošlo. O podobnou publikaci 

usiloval také J. Arbes, který byl však v Topičově nakladatelství odmítnut s tím, že takovou knihu chystá již 

Herrmann. Arbes si pro sebe poznamenal, že Herrmann není pro takový úkol dostatečně schopný: „…vidí 

Nerudu z nedostatečného počtu stanovisek, jeho nazírání je pak příliš nízké a obmezené“. – J. ARBES. O 

Janu Nerudovi. s. 196. 

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/91/32/11/boje_o_zitrek.pdf
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obrázků, často beletrizujících“.137 Důležitým faktorem hodnocení Nerudových fejetonů 

tak bylo jejich nekompletní vydání, a to  především v případě Nerudova pozdního období, 

které bylo reprezentováno pouze Herrmannovými výbory. Badatelé v případě ubývající 

fejetonní kvality osmdesátých let zdůrazňovali zejména upadající komickou složku 

fejetonů (konkrétně se mluví především o humoru). Akcentace komické složky byla dána 

její nezbytností v dobovém pojetí žánru, ale byla zároveň podstatně determinována 

Nerudovým a Herrmannovým výběrem materiálu. Připomeňme si toto zjištění také 

v dalších kapitolách. 

 Sledování vývoje Nerudova fejetonů a s ním spojené hodnocení se prvně objevuje 

u F. V. Krejčího (1902) v Jan Neruda, Studie jeho vývoje a díla a o tři roky v později 

v práci O. Sýkory Humor Nerudových fejetonů. Pozdější badatelé (Polák či Tureček) 

právě u Krejčího a Sýkory vidí počátek příkrých odsudků Nerudovy fejetonistiky 

osmdesátých let.138 Myslíme však, že je tyto soudy nutné revidovat. Je sice pravda, že 

Krejčí vidí „vrchol vyspělosti v pracích vzniklých do roku 1875“ a Sýkora shledává ve 

fejetonech osmdesátých let prvek „libertinství“ (myslí tím především lascivnost, nikterak 

ji však neodsuzuje), ale vyslovené odsudky Nerudovy tvorby osmdesátých let bychom u 

obou autorů hledali marně.139 O. Sýkora naopak o sestavování a tvoření Nerudových 

fejetonů píše: „… lze rozeznávati dvojí manýru: dřívější (léta 60., 70.), kde N. látku 

studuje, vyčerpává, a později (ku konci let 70., léta 80.), kde látka je více nahodilá, námět 

zachycen v okamžiku, kdy Neruda se chystá psáti. První genre je povahy realnější, 

obsažnější, informativnější, v druhém je sloh vším, ten sloh kapriciosní, povídavý, hravý 

a účinný, který je nejvlastnějším, nejpůvodnějším rysem díla Nerudova.“140 Z uvedené 

citace tak vyplývá, že si Sýkora dokonce více cení pozdní fáze Nerudovy tvorby a 

osmdesátá léta nepovažuje za období „prudkého úpadku“, jak uvádí D. Tureček.141 

                                                                      
137 K. POLÁK. Obrana Nerudovy prózy, s. 118. 

138 Polák tvrdí, že to byl F.V. Krejčí, „kdo rozšířil časně běžný tehdy a bohužel dosud úsudek, že poslední  

feuilletony Nerudovy z období po r. 1880 jsou zřejmým úpadkem v činnosti feuilletonistické“ – tamtéž, 

s.73. Tureček píše, že Sýkora označuje osmdesátá léta za období prudkého úpadku Nerudových fejetonů – 

D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 156. 

139 F. V. KREJČÍ. Jan Neruda, Studie jeho vývoje a díla, Praha 1902, s. 94; O SÝKORA. Humor 

Nerudových feuilletonů, s. 52. 

140 tamtéž, s. 66. 

141 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 156. 
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Sýkora rovněž přichází s tím, že je tvorba fejetonů pro nemocného Nerudu v osmdesátých 

letech odreagováním, jelikož ho jednoduše baví.142 

 Skutečný počátek negativních hodnocení Nerudovy pozdní fejetonistické tvorby 

najdeme v třetím dílu Literatury české devatenáctého století z roku 1907, kde A. Pražák 

Nerudovu životu a dílu věnuje v rozsahu přibližně dvě stě sedmdesáti stran pozornost do 

té doby nevídanou. Podstatná je pro nás především kapitola „Feuilleton, jeho roztřídění 

a myšlenkový význam. Pražák zde odlišuje tři fáze Nerudova fejetonu: do sedmdesátých 

let, „kdy vládne souměrnost umělecká“, mezi lety 1870 až 1880 pak podle něj nastupuje 

kolísavost a ve třetím období po roce 1880 je „úkol rozveselujícího humoristy na předním 

místě, služebnictví straně na druhém a umění až na třetím“.143 Pražák rovněž opakuje 

modernistický názor devadesátých let, že Neruda v posledním období své tvorby 

projevuje „dvojí tvář – práci pro den a práci pro věky“, tedy fejetony pro přízemní masy 

a krásnou literaturu pro budoucí pokolení (Pražák sem řadí i prózu).144 Jelikož byl 

Pražákovi umožněn přístup do Nerudova bytu a pozůstalosti, přináší rovněž náhled na to, 

„kterak Neruda psal své fejetony“.  Tvrdí, že se Nerudovi rychle vyčerpala původní 

fejetonní látka a postupem věku ji začal shánět z knižních a novinových pramenů a z těch 

pak tvoří onu nám známou mozaiku. Pražák tak zralou Nerudovu fejetonistickou tvorbu 

zhodnotil jako umné strojové kompilování churavějícího autora činěné z nutnosti pro 

existenční zajištění –  tato interpretace převážila na více jak tři desítky let. Podobně jako 

Karásek ze Lvovic odsoudil Pražák Nerudovu činnost kritickou, zatímco u kritiky 

literární a činoherní zaznívají slova pochopení, odsouzeny jsou Nerudovy kritiky oper a 

výtvarného umění, jímž je věnována výmluvně nazvaná kapitola Případ kritického 

dilettantismu u Nerudy.145 Pražákovy a Šaldovy hodnotící postoje přejal v umírněnější a 

uhlazenější podobě také A. Novák, který mezi nejlepší Nerudovy fejetony řadil ty 

cestopisné.146  

 O rehabilitaci Nerudovy publicistiky se až v roce 1942 pokusil K. Polák, jenž se ve 

studii Obrana Nerudovy prózy snažil revidovat odsudek Nerudovy pozdní fejetonistické 

                                                                      
142 O SÝKORA. Humor Nerudových feuilletonů, s. 69. 

143 Kol. Literatura česká devatenáctého století, Díl 3, část 2, s. 591. 

144 tamtéž, s. 591-592. 

145 tamtéž 551. 

146 A. NOVÁK, Jan Neruda. Praha 1921, s. 7. 



36 
 

tvorby, striktní oddělení publicistiky a beletrie a představu velkého básníka, který si na 

chléb musel vydělávat bavením národa. Polák ve studii napadá především Pražákovy 

závěry a pochybuje, že autor Nerudovy fejetony svědomitě dočetl až do roku 1891.147 

Polák za základní chybu považuje to, že většina badatelů nezohledňuje časové hledisko 

Nerudových fejetonů a posuzuje je z hlediska nadčasového. Dále uvádí, že po Nerudovi 

nikdo nemůže „z nadčasového hlediska žádati, aby každý jeho feuilleton byl dílko 

opravdu zdařilé a dokonalé“.148 Právě z toho důvodu Polák míní, že v závěti Neruda 

požadoval vydání pouhého fejetonního výboru (připomeňme si, že podle Pražáka Neruda 

připouštěl vydání necelé poloviny úhrnu), jelikož věděl, že ne všechny jsou zdařilé – což 

kritika v čele se Šaldou nerespektovala a hodnotila jeho fejetonistiku jako celek.149 D. 

Tureček upozorňuje, že ve čtyřicátých letech dvacátého století, kdy Polák píše svoji studii 

Obrana Nerudovy prózy, lze klást také počátky marxistického hodnocení Nerudova 

fejetonu, obsaženého prvně ve Fučíkově práci Fejeton o fejetonistovi, jež hodnotí fejeton 

dokonce jako základ Nerudovy tvorby.150 Marxističtí badatelé v padesátých letech 

pochopitelně zdůrazňovali sociální aspekty Nerudovy publicistiky, příkladem může být 

publikace Novinář Jan Neruda, kde se dočteme, že je Neruda „vždy na straně lidu“ a 

„kriticky se dívá na soudobou kapitalistickou společnost“.151  

 Počet prací zabývající se Nerudovou prózou roste od padesátých let, významnou 

pomocí badatelům bylo postupně vycházející kritické vydání Nerudových sebraných 

spisů. Prismatem marxismu nahlíží na Nerudovy fejetony pochopitelně také jejich 

sestavovatelé, což je patrné nejenom z doslovů („Feuilletony nevznikaly na okraji 

Nerudovy tvorby…“ „Středem politické pozornosti autorovy je pracující lid a drobné 

měšťanstvo.“152), ale také z vysvětlivek, především při výkladu společensko-politických 

událostí druhé poloviny 19. století. Zevrubný souhrn badatelských snah druhé poloviny 

20. století podává D. Tureček ve Fejetonu Jana Nerudy. Právě Turečkova publikace je 

společně s dodnes podnětnou Hamanovou prací Neruda prozaik (1968) nejvýznamnějším 

novodobým badatelským počinem zaměřeným na Nerudovu publicistiku. Podívejme se 

                                                                      
147 K. POLÁK. Obrana Nerudovy prózy, s. 86. 

148 tamtéž, s. 129. 

149 tamtéž, s. 130. 

150 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 158. 

151 K.ŠTORKÁN. Novinář Jan Neruda, s. 35 a s. 38.   

152 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 627-628 (autorem doslovu je J. POLÁK). 
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prvně na významnou práci A. Hamana Neruda prozaik. Stěžejní tezí Hamanovy práce je, 

že Nerudův tvůrčí život procházel dvě základními fázemi – první je označena jako 

„svědomí světa“ a druhá jako „svědectví života“, přechodem mezi těmito fázemi jsou léta 

sedmdesátá, především jejich první polovina.153 Tyto Hamanem definované fáze určují 

také podobu Nerudovy komiky, o čemž budeme hovořit později. Haman Nerudovo 

pozdní období, „svědectví života“, považuje za důležitou a plnohodnotnou součást 

tvorby, a tak rovněž rehabilituje pozdní autorovu publicistiku. Mimo to Haman uvádí 

celou řadu inovativních poznámek k vývoji Nerudova fejetonu nebo upozorňuje na 

provázanost jeho fejetonistiky a beletrie, ku příkladu na kompoziční princip skládání 

různorodých motivů společný pro celou oblast Nerudovy prózy.154 

 Jak již napovídá název, přímo na Nerudův fejeton se o bezmála čtyři dekády později 

zaměřil D. Tureček ve Fejetonu Jana Nerudy. Autor pod drobnohledem zkoumá 

vývojové proměny Nerudovy fejetonistiky, kterou na základě těchto proměn dělí po 

desetiletích (60. 70. a 80. léta). V případě let šedesátých Tureček píše o „krystalizaci 

tvaru“, tedy době, kdy Neruda získává svébytný fejetonní styl. Důležitým krokem, jak již 

upozorňoval Haman, je příklon k polytematičnosti155, dále je hovořeno o krystalizaci 

pestrých autorských stylizací, postojů a navazování kontaktu se čtenářem.156 Sedmdesátá 

léta pro Turečka (podobně jako pro Hamana) znamenají „krizi hodnot“ týkající se 

Nerudovy hluboké deziluze z české politicko-společenské nemohoucnosti a z útoků na 

vlastní osobu. Jednou z nejvýraznějších změn, kterou Tureček v Nerudově fejetonistice 

sedmdesátých let pozoruje a považuje ji za důsledek Nerudovy mimořádné dobové 

prestiže, je proměna herní autostylizace žurnalisty a její ústup ve prospěch autentické, 

přímo vyslovené subjektivity autora.157 Období let osmdesátých Tureček označuje jako 

„syntéza a modifikace“ a rozporuje teze předchůdců o upadající kvalitě fejetonů. Neruda 

si podle něj svůj standard udržel i přes zdravotní indispozice, fejetonů ovšem nebyl nucen 

psát tolik jako v dřívějších obdobích.158 Kulminující obliba Nerudových textů vedla 

                                                                      
153 A. HAMAN. Neruda Prozaik, s. 133. 

154 tamtéž, s. 54. 

155 „Polytematičnost nejenže usnadnila tvorbu fejetonu, ale podstatně ovlivnila jeho kompozici. Jejím 
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157 tamtéž, s. 145. 

158 tamtéž, s. 153. 
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k úzkému kontaktu se čtenářem, Neruda reagoval na dopisy čtenářů přímo ve fejetonu 

nebo z nich sestavoval i celé texty.159 „Všechny dříve vyzkoušené postupy byly nyní do 

krajnosti vystupňovány a Neruda je užíval se stále zřetelnější snahou organizovat text 

jako průsečík mezi čtenářskými očekáváními, dílčími autorskými hodnoceními a 

překvapivou pointou“, píše Tureček. Autor rovněž v případě osmdesátých let hovoří o 

značném kolísání názorů: „Neruda především kolísal od pesimismu v národní věci ke 

znovu nalézanému nadšenému vlastenectví.“160 V závěru své práce Tureček upozorňuje, 

že byl Neruda nejvýraznějším představitelem úsilí obohatit tvárné možnosti moderní 

umělecké literatury o postupy fejetonu.161 

 Recepce Nerudovy fejetonistiky prošla cestou, kterou bychom na závěr kapitoly 

mohli v hlavních bodech vyznačit na pomyslné časové přímce: nadšený obdiv 

spřízněných současníku – zpochybňování umělecké kvality –  rehabilitace umělecké 

kvality spojená s tvrzeními o úpadku tvorby z osmdesátých let – poukázání na 

provázanost Nerudova fejetonu a beletrie – rehabilitace tvorby osmdesátých let. 

Povšimněme si toho, že zatímco Nerudova fejetonistika byla postupem času revidována 

a literárními vědci uvedena jako žánr nesporné umělecké kvality, ostatní Nerudova 

publicistická činnost, tedy především kritiky a referáty, zůstává od dob tvrdých odsudků 

z přelomu století veskrze mimo hlavní zájem „nerudologů“. 

 

3.2.  Komika 

 Pomineme-li Humor Nerudových feuilletonů od O. Sýkory z roku 1905, 

terminologicky zmatenou, avšak v lecčem dodnes podnětnou práci, jež musela čerpat ze 

selektivních fejetonních vydání I. Herrmanna, neexistuje publikace, která by se 

Nerudovou publicistickou komikou zabývala. Snahy postihnout podstatu Nerudovy 

komiky, její úlohu v rámci autorovy fejetonistické tvorby se tak, jak jsme již nastínili v 

předešlé podkapitole, objevují v širších a obecnějších náhledech Nerudovy publicistiky. 

Tyto snahy ovšem skýtají dvě podstatná úskalí, za prvé; jsou terminologicky 

nejednoznačné, za druhé; často sklouzávají k hodnotícím stanoviskům.  

                                                                      
159 tamtéž, s. 159. 

160 tamtéž, s. 164. 

161 tamtéž, s. 180-181. 
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 První úskalí úzce souvisí s terminologickou nejednoznačností pojmů s komikou 

spojených. Především u termínu „humor“ nemůžeme přesvědčivě říct, co pro jednotlivé 

autory přesně reprezentuje. Počátkem dvacátého století věnuje F. V. Krejčí v publikaci 

Jan Neruda, studie jeho vývoje a díla několik odstavců také humoru Nerudových 

fejetonů. Pokud opomineme hodnotící soudy, Krejčí zde v zásadě tvrdí, že kouzlo a 

podstata fejetonistova humoru spočívá v tom, že pojednává neobvykle a originálně o 

profánních věcech – „Jest v tom často mnohem větší umění než v leckteré z jeho 

nejpopulárnějších básní.“162 Termín „satira“ není v práci zmíněn ani jednou, ostatně 

Krejčí nic, co by se dalo považovat za satiru, mezi „Nerudův humor“ neřadí. Krejčí tak 

Nerudovu satiru nepovažoval za důležitou nebo si ji vůbec nepovšiml. To je ovšem 

pochopitelné vzhledem k tomu, že měl s největší pravděpodobností k dispozici pouze 

Herrmannovy výbory, jež akcentují právě Nerudu humoristu, stejně tak jako Žerty, hravé 

a dravé, jež vyšly za Nerudova života. Z Herrmannových Drobných klepů a Žertů 

vycházel také O. Sýkora, který ve své monografii z roku 1905 pokusil „naznačit ráz 

Nerudova humoru“.163 Sýkora, který velice často tíhne k intepretaci komických 

fejetonních prvků, mezi „humor Nerudových fejetonů“ řadí také ostřejší „politické 

vtipkování, kde jsou na mušce Staročeši s dr. Riegerem v čele“.164 Zde je tedy satira 

označena jako „politické vtipkování“, ale Sýkora ho podobně jako Krejčí nepovažuje za 

signifikantní rys Nerudova humoru. Humor bychom tam u Sýkory mohli chápat jako 

termín nadřazený všem komickým konfiguracím a zastřešující všechny podoby komiky. 

Vedle toho můžeme u Sýkory pozorovat řadu zajímavých postřehů k východiskům a 

prostředkům Nerudovy komiky (pojednáváme o nich níže). 

  A. Pražák, který měl přístup k Nerudově pozůstalosti, již nemusel být odkázán 

pouze na Herrmannovy výbory, avšak ve svých náhledech na „humor“ oproti 

předchůdcům mnoho nového nepřinesl. Satira zde opět není explicitně zmíněna a veškeré 

komické prostředky jsou zařazeny pod zastřešující humor. Nerudův humor je podle 

Pražáka „vypaběrkovaný z cizích pramenů“ (Saphir a Jean Paul), ačkoliv Neruda 

„humoristické vzory přetvořuje a zčešťuje“. Síla a podstata Nerudova humoru dle Pražáka 

tkví v rozmanitých podobách ironie.165 Další z badatelů, A. Novák, v roce 1919 

                                                                      
162 F. V. KREJČÍ. Jan Neruda, Studie jeho vývoje a díla, s. 96-97. 

163 O SÝKORA. Humor Nerudových feuilletonů, s. 2. 

164 tamtéž s. 61. 

165 Kol. Literatura česká devatenáctého století, Díl 3, část 2, s. 590-591. 
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k Nerudovu humoru dodává: „Feuilletonista snaží se baviti své čtenáře vtipem, groteskou, 

karikaturou, kde nedostačí literární pointisace, neváhá se uchýliti k pouličnímu šprýmu: 

kde selže rozmarné vnuknutí, sahá Neruda ke knižním pomuckám, a tak se snůškami 

groteskních a šprýmovných příběhů a narážek po ruce sestavuje své besídky.“166 Novák 

také jako první ze zmíněných badatelů přichází se zevrubnějšími informacemi o Nerudovi 

satirikovi, který vypouští „ostré a krvavé osobní šlehy“ („dravý a nelítostný žert Nerudův 

zahrává neuctivě svatozáří konservativních vůdců jako jarní vítr věchtem suché slámy“), 

postupem času se však tento satirik mění na dobrotivého humoristu.167 

 Podobného názoru je i K. Polák, jenž píše, že ráz Nerudova humoru v šedesátých 

letech je „hořce satirický a sociálně útočný“, což se mění v pozdější době.168 Satira je tak 

Polákem opět zařazena pod zastřešující „humor“. To pokračuje rovněž v poznámkách 

k Nerudovu fejetonnímu úhrnu Česká společnost a Drobné Klepy, na němž se Polák 

podílí jako výkonný redaktor. Posledními dvěma významnými nerudology, kteří zmiňují 

Nerudovu komiku, jsou A. Haman a D. Tureček. Haman se Nerudovou komikou zabývá 

spíše okrajově v souvislosti s celkovou tvůrčí proměnou v sedmdesátých letech. Tvrdí 

(podobně jako před ním Novák a Polák), že satira a ironie let šedesátých nabývá postupně 

humorného odstínu.169 D. Tureček ve své práci humor a satiru nikterak nerozlišuje, 

komiku vidí jako jeden z mnoha dílčích faktorů, na nichž dokládá, podobně jako Haman, 

celkové časové proměny fejetonu, navíc se v případě komiky zaměřuje především na 

autorský subjekt (sebeironie, autostylizace apod.)170 Stejně jako kolegové před ním 

dochází Tureček ke zjištění, že v sedmdesátých letech „komika již tak často nebyla 

prostředkem společenské kritiky, ale sloužila prostému pobavení publika“, a to 

v důsledku čtenářských očekávání.171 

 Druhé úskalí, na které jsme upozorňovali, se týká hodnotících soudů, jež více méně 

nemají nic společného s postihnutím podstaty Nerudovy publicistické komiky. Tyto 

soudy v zásadě kopírují výše probírané obecnější náhledy Nerudovy publicistické 

činnosti a její ne/kvality. Od nadšeného opěvování kvalit komiky (humoru) ze strany 

                                                                      
166 A. NOVÁK. Studie o Janu Nerudovi. Praha 1919, s. 90. 

167 tamtéž s. 88-90. 

168 K. POLÁK. Obrana Nerudovy prózy, s. 118-119. 

169 A. HAMAN. Neruda prozaik, s. 136. 

170 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 107-177. 

171 tamtéž, s. 153. 
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současníků („humor Nerudův, ten jadrný, věcný, v říznosti své ušlechtilý a v smělosti své 

čistý, klasický vybíračný, o triviálnost a myšlenkovou láci nikdy se nepotřisnivší humor 

jeho byl nejsilnějším magnetem, jenž k němu veškery mysli poutal…“ - E. 

Krásnohorská172) a obdivu prvních badatelů Krejčího a Sýkory („ten zvláštní, 

nerudovský, tak nějak ryze český a zdravý humor, který tu tak bohatě zajiskřil, s Nerudou 

zmizel“ – O. Sýkora173), k odsudkům pozdější tvorby od A. Pražáka („Postupem let 

humor sílí, ale nikoliv jakostí, nikoliv vybranou noblesou. Je často laciný, rozbředlý, 

opakovaný, lechtavý, všední, tak jak lid, jenž hledal jen jiskřivou hru barev, a ne 

podloženou vážnou věc, si toho přál.“174) a od A. Nováka („V poslední době 

feuilletonistické své činnosti, kdy se mu stává obtížno ke causerii látku shledati, ji 

urovnati, ji vyčerpati, upadá Neruda mnohdy do pósy děda, jenž hýčká a baví své vnouče, 

shledávaje na něm vše dokonalým a neváhaje chvílemi dělati mu šaška.“175).  

 V předchozí podkapitole jsme zmiňovali, že kvalita Nerudových fejetonů, 

především tedy pozdější tvorby, byla Polákem, Hamanem a Turečkem rehabilitována. To 

se částečně týká také komiky, jejíž domnělá pokleslost a neoriginálnost se stala 

oblíbeným důkazem pro obecnou fejetonní nekvalitu (viz Pražák, Novák či Šalda). 

Zejména D. Tureček v této souvislosti poukázal na vyhrocení sebeironické autostylizace 

v posledním desetiletí Nerudovy tvorby a gradaci osvědčených postupů až do groteskních 

poloh.176 Z novějších náhledů můžeme zmínit ještě také obecnější názor O. Maleviče, 

který Nerudu zařadil mezi „převažující humoristy“, ačkoliv nevíme, zda tento názor 

nezahrnuje pouze tvorbu beletristickou.177 

 Terminologická nejednoznačnost činí náhledy Nerudovy publicistické komiky 

obtížně uchopitelnými, a tedy rovněž obtížně použitelnými pro potřeby naší práce.  

Badatelské závěry dotýkající se Nerudovy komiky navíc velice často inklinují k jejímu 

hodnocení, nikoliv k postižení její podstaty. Hlavním a opakujícím se zjištěním 

dosavadního bádání je postupný přelom přibližně v polovině Nerudova tvůrčího života; 

                                                                      
172 E. KRÁSNOHORSKÁ. České básnictví posledních dvou desetiletí, s. 250. 

173 O SÝKORA. Humor Nerudových feuilletonů, s. 2. 

174 Kol. Literatura česká devatenáctého století, Díl 3, část 2, s. 591. 

175 A. NOVÁK. Studie o Janu Nerudovi, s. 89. 

176 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 166 

177 sb. Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. O. MALEVIČ. Karel Poláček, 

čeští satirikové vůbec a válka se satirou v Čechách, s. 25. 
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odklon od satiry (reprezentované šedesátými léty či první polovinou fejetonistovy 

publicistické činnosti) k nekonfliktnosti a ne/originálnosti pozdějšího období 

(sedmdesátá, osmdesátá léta). Toto zjištění zahrnuje také zmíněné hodnotící soudy 

týkající se především kvality Nerudových pozdních fejetonů, jejichž důležitým faktorem 

je také komika. Východiska, prostředky a cíle Nerudovy komiky jsou ve starších 

publikacích více či méně opomíjeny, z novějších publikací se jich rámcově dotýká pouze 

Fejeton Jana Nerudy D. Turečka.  
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4. Stručný historický kontext a Nerudův modelový čtenář  

 

4.1. Stručný historický kontext šedesátých let 19. století178 

 Komika autorovy publicistické činnosti, především satira, je logicky navázána na 

dobové události světového i domácího rázu. Nutno ovšem podotknout, že Neruda na 

prvním místě sleduje a komentuje události pražské, na druhém místě následují události 

zemské a až na třetím místě s výrazným odstupem zaostávají události celomonarchické, 

evropské a světové. Tento trend se mírně proměňuje ve druhé polovině šedesátých let, 

kdy Neruda nemohl přehlížet vyostřující se prusko-rakouský konflikt a následnou 

přeměnu Rakouského císařství v Rakousko-Uhersko. Na obě evropsky významné 

události však fejetonista nahlíží opět především skrze Prahu a české země.  

 České a často ryze lokální (pražské) dění, které se objevuje ve fejetonech, je 

v mnoha případech bezvýznamné, a to nejen z dnešního, ale rovněž i z dobového 

hlediska. Komickému efektu pak nahrávají zejména bezvýznamné události bizarní a 

„klepy“, čili drby. Sám Neruda vedle „klepů“ mluví o tzv. pikantním stylu a doufá 

v dostatek pikantních událostí.179 To vše pochopitelně souvisí s fejetonní potřebou 

aktuálnosti (pojednáváme o ní výše), která nesmí čtenáře nudit. Potenciální snaha o 

postihnutí všech události, jež se v Nerudových fejetonech objevují, by tak mnohonásobně 

překročila rozsah této práce.180 Vybrané události lokálního a pomíjivého charakteru 

vysvětlujeme v dalších kapitolách v tom případě, že jejich neznalost brání pochopení 

komického efektu textů či v případě, že se v souvislosti s komikou v textech signifikantně 

opakují. Pociťujeme ovšem potřebu se stručně věnovat dobovému českému klimatu 

(především národnostně-politickému) a klíčovým událostem a změnám v rámci celé 

monarchie. Společenské klima, byť subjektivně vykreslené, se totiž zračí ve většině 

Nerudových textech a velké politické změny se v nich, byť mnohdy latentně, pravidelně 

odrážejí. Důležité politické dění proměňovalo také intenzitu cenzurních zásahů, které 

ovlivňovaly (nejen) Nerudovu novinářskou činnost. 

                                                                      
178 Podkladem pro podkapitolu jsou Dějiny zemí Koruny české. Praha 1992 a přednášky J. Pokorného 

Obecné české dějiny IV na PedF UK z roku 2014. 

179 Např.: J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 391. 

180 Mimo to najdeme vysvětlení velké většiny událostí, a to i těch veskrze bezvýznamných, ve věcných 

poznámkách k České společnosti a Drobným klepům. 
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 Počátek let šedesátých přinesl po represích minulého desetiletí relativní svobodu 

slova a rozvoj kulturního a společenského života. Tyto změny monarchii umožnil konec 

„neoabsolutistického experimentu“ 181, který byl vynucen ztrátou důležitých italských 

území (1859), katastrofálním stavem státních financí a tlakem uherské aristokracie. 

Monarchie se postupně (a jen částečně) vracela k ústavnímu systému a prvním krokem, 

jímž se císař František Josef zřekl absolutismu „pro sebe i budoucí“, byl tzv. Říjnový 

diplom (1860), jenž byl následovaný únorovou ústavou (1861). Díky těmto dokumentům 

došlo k obnovení zemských sněmů a nově vznikla společná říšská rada, nikoliv ovšem 

jako parlament, ale jako poradní orgán panovníka.  Ještě před oktrojováním únorové 

ústavy byl F. L. Riegerem v prvním čísle nově vzniklých Národních listů nastíněn český 

politický program obsahující požadavek národní rovnoprávnosti, občanských práv a 

rozsáhlé samosprávy. Ze změn pramenících z počátečního nadšení Češi postupně 

střízlivěli a začali chápat polovičatý charakter únorové konstituce a nechuť k výraznější 

proměně monarchie. Té pochopitelně vyhovoval centralistický model, jenž byl 

podporovaný také německými poslanci z českých zemí. Právě říšská rada, která 

představovala důležitý centralizační prvek, zamítla v létě 1861 požadavek na uznání 

svébytného postavení zemí Koruny české a čeští poslanci ji na necelý rok demonstrativně 

opustili. Tento základní požadavek zůstal v průběhu desetiletí i nadále nenaplněn, ačkoliv 

česká emancipace slavila nesporné úspěchy – bylo jazykově diferencováno české 

školství, obecní volby ve většině českých měst včetně Prahy začaly vyhrávat české 

kandidátky a rychle se rozvíjel také společensko-kulturní život (vznik Sokola, Hlalolu, 

Umělecké besedy, Prozatimního divadla atd.) Český vzestup ovšem přinášel také 

národnostní konflikty s německými obyvateli českých zemí, kteří logicky českým 

emancipačním snahám příliš nepřáli. Spory v jediném českém politickém uskupení, 

Národní straně, především ohledně účinného prosazování národních požadavků na říšské 

radě, vedly k postupné diferenciaci konzervativních staročechů a radikálnějších 

mladočechů, k nimž se řadily Národní listy a také sám Neruda. 

 Již v roce 1864 si Prusko, toužící po stále větší roli v rámci Německého spolku, 

politicko-hospodářského svazku německých zemí182, otestovalo sílu rakouské armády ve 

společném tažení proti Dánsku. Společnou správou dobytých území navíc vznikly třecí 

plochy, jež Bismarck, pruský ministerský předseda, propagandisticky využíval proti 

                                                                      
181 Kol. Dějiny zemí Koruny české II. Praha 1992, s. 97. 

182 Jehož členem bylo i Rakouské císařství. 
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Rakouskému císařství. Vše směřovalo ke vzájemnému konfliktu, tedy prusko-rakouské 

válce, která se uskutečnila v létě 1866. Disciplinovaná pruská armáda s nejmodernějšími 

zbraněmi dokázala zkostnatělé a rozmělněné rakouské vojsko (část se musela 

vypořádávat s pruskými spojencem, Itálií) rychle porazit. V červnu utrpělo císařství 

rozhodující porážku u Hradce Králové (u Sadové) a část pruské armády do uzavření 

srpnového míru několik týdnů okupovala Prahu. Rakousko přišlo o Benátsko a 

Holštýnsko a souhlasilo s rozpuštěním Německého spolku. Další ztráta území a zřetelný 

mocenský otřes zesílily uherský tlak na změnu uspořádání monarchie, která doposud 

„balancovala mezi absolutismem a konstitucionalismem“.183 Vídeň tlaku ustoupila a říše 

byla rozdělena na dvě části – Předlitavsko (Cislajtánii) a Zalitavsko (Translajtánii), obě 

svébytné části nově vzniklého Rakouska-Uherska spojovala jen osoba panovníka a 

některé společné orgány.  V prosincové ústavě z roku 1867 se císař musel vzdát 

polovičatých demokratizačních opatření z ústavy únorové a z říšské rady se stal 

plnohodnotný představitel zákonodárné moci, tedy parlament. Další zákony navíc posílily 

občanská práva a svobody (další uvolnění cenzury můžeme dobře pozorovat i na 

Nerudových fejetonech) v celé monarchii. 

  Češi se ovšem cítili podvedeni, jelikož za svoji loajalitu a útrapy v prusko-rakouské 

válce očekávali vyrovnání podobné tomu uherskému. Nicméně se tak nestalo, jelikož 

česká politická reprezentace byla oproti té uherské výrazně slabší, a navíc každý 

emancipační požadavek zeslaboval odpor zemského německého obyvatelstva. Češi se 

v posledních dvou letech desetiletí rozhodli deklarovat své státoprávní požadavky na 

masivně navštěvovaných táborech lidu, hlásících se k české husitské a revoluční 

minulosti. Významné demonstrace se konaly také při převezení korunovačních klenotů 

z Vídně do Čech184 či při pokládání základního kamene Národního divadla. Nad Prahou 

byl dokonce kvůli nepovoleným demonstracím od října 1868 do jara 1869 vyhlášen 

výjimečný stav.  Vrcholná politická reprezentace (většinově zastoupená staročechy) 

v roce 1867 demonstrativně odjela na národopisnou výstavu do Moskvy a posléze se 

rozhodla pro pasivní odpor, tedy neúčast na zemském sněmu i říšské radě. Pasivní odpor 

a hojně navštěvované demonstrace (umožněné především prosincovou ústavou) 

komplikovaly vládu německých liberálů a rozjitřovaly atmosféru mezi dalšími národy 

                                                                      
183 Kol. Dějiny zemí Koruny české II., s. 102. 

184 Byly tam ukryty před Prusy v roce 1866. 
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monarchie. Všechno tak vedlo k pokusu o české vyrovnání na počátku let sedmdesátých.  

 

4.2.  Modelový čtenář Nerudových fejetonů 

 „Měl-li fejeton splnit úlohu čtenářského magnetu listu – jak tomu často bylo – 

musel nutně vyhovět vkusu a zálibám obecenstva. Tím byl do značné míry ovlivněn nejen 

jeho tvar, ale i obsah a často také hodnotící postoje, které fejetonista zaujímal“185, píše D. 

Tureček o potenciálním úspěchu fejetonů druhé poloviny devatenáctého století (tento 

požadavek ostatně můžeme nadčasově vztáhnout na jakoukoliv publicistiku se zábavnou 

a formativní funkcí). Jaký bylo tedy Nerudovo obecenstvo? Musel se Neruda 

přizpůsobovat vkusu každého pana „Knedlíčka a Vepříčka“186, či byl „nejvyšším vládcem 

veřejného mínění v Čechách“?187 Modelového čtenáře bychom si pro potřeby naší práce 

měli umět představit především jako příjemce vyhraňující se Nerudovy satiry.  

 Začátkem šedesátých let měl mladý autor v Času a Hlasu ještě daleko „k vládci 

veřejného mínění“. Své pravidelné čtenáře první dva roky teprve hledal a oťukával, do 

textů se svými názory vstupoval stále výrazněji až s ubíhajícími roky a se vzrůstajícím 

sebevědomím. Prvotní očekávání čtenářů Času a Hlasu, z nichž mnozí zcela jistě 

fejetonistu (z počátku) vůbec neznali, programoval český, potažmo vlastenecký charakter 

zmíněných listů. Mohli bychom proto říct, že v prvních letech desetiletí Nerudovy texty 

začali číst a vyhledávat česky mluvící čtenáři podporující emancipační národní snahy. 

Fejetony logicky rovněž nemohly přicházet do rozporu s názory odpovědných redaktorů 

a vydavatele. K takovému rozporu došlo v případě Času, jehož vydavatel, poslanec A. 

Krása, na rozdíl od ostatních českých zastupitelů v roce 1862 neopustil říšskou radu a 

jeho časopis začal zastávat veskrze centralistické stanovisko. Neruda a několik dalších 

redaktorů časopis protestně opustili a mladý autor ve svém novém angažmá v Hlasu začal 

směřování Času ironizovat.188. Nerudův čtenář se začal dále vyhraňovat společně s 

autorovým vstupem do Národních listů, hlavní mladočeské názorové tribuny, jejichž (a 

tím pádem i Nerudovým) protivníkem nebyli pouze němečtí odpůrci českých národních 

                                                                      
185 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 38-39. 

186 F. X. ŠALDA. Alej snu a meditace ku hrobu Jana Nerudy; v Boje o zítřek. 

187 E. KRÁSNOHORSKÁ. České básnictví posledních dvou desetiletí, v Osvěta 1895, roč. 25, č. 3., s. 249. 

188 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 109, s. 466 
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snah, ale také konzervativní staročeši.189 Čtenář vlastenec byl tudíž zúžen na čtenáře 

sympatizujícího s mladočeským proudem nebo alespoň na čtenáře, který začal být 

nespokojen s dosavadním rigidním stavem české politiky.   

 Vedle identifikace politického názoru čtenářů můžeme s jistotou tvrdit, že Neruda 

své fejetony psal primárně pro muže, alespoň tedy jejich části týkající se politiky.  Mužský 

čtenář je především ve druhé polovině desetiletí často oslovován – „Pánové, to není tak 

snadné, chce-li někdo dokázat, že věc zbytečná není zbytečna!“ apod.190 Podle dobových 

konvencí byla politika samozřejmě záležitostí výhradně mužskou, pro ženy zcela 

nezajímavou: „Moje dámy, není nic platno, musíte mít s onou dědičnou a arciže protivnou 

chybou nás mužů, která se vůbec a zvláště ,politikou ̒ nazývá, trochu ještě strpení.“191  

 Zmíněné oslovení ženského publika bychom mohli chápat  pouze jako výjimku či 

humornou poznámku pro mužské čtenáře, stojí  však za zmínku, že Neruda několik 

fejetonů ženám přímo věnoval. Autor totiž na jedné straně ženské emancipační pokusy 

ironizoval („Jsem i pro úplnou emancipaci ženskou, nechť mají ženy právo pracovat ve 

skalách co kameníci, sedět v kriminálech co žurnalisté, nechávat se mrzačit na bojištích, 

klekat samy také při vyznání lásky před mužskými atd.“192), avšak na straně druhé je vítal, 

jelikož dle jeho názoru „žena k samostatnosti po česku vychovaná zůstane vždy 

uvědomělou Češkou!“193 Pochvalně se proto opakovaně v roce 1865 vyjadřoval např. o 

Americkém klubu dam Vojty Náprstka, jehož vznik ho pravděpodobně podnítil k tvorbě 

několika fejetonů do Květů, jež byly určeny přímo ženám. Tyto texty, které by jistě stály 

za zevrubnější analýzu, mají ženy, běžně zaměstnané péčí o domácnost, motivovat k četbě 

(„Prosím vás, drahé dámy, proč byste nečetly?“). Hned v prvním z fejetonů autor 

deklaruje, že se nehodlá zabývat politikou („muži mají v listech politických zábavu 

jinou“).194, texty tak plní především funkci kulturně-osvětovou.  Ovšem i Nerudovy 

klasické fejetony v oněch „listech politických“ dle našeho názoru stále více počítaly také 

s eventuální čtenářkou, která si měla vyselektovat cyklicky se opakující glosování, módy, 

                                                                      
189 Názory staročechů reprezentoval mezi lety 1863-1866 časopis Národ. 

190 J. NERUDA. Česká společnost II, s.352. 

191 tamtéž, s. 202. 

192 tamtéž, s. 492. 

193 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 335. 

194 tamtéž, s. 347. 
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počasí či plesů.  

 „Východiskem Nerudových týdenních besed jest Praha, jeho milované rodiště a 

bydliště, s pohyblivou pestrostí místní a osobitou povahou svého obyvatelstva,“ všímá si 

již A. Novák.195 Pokud byl modelovým čtenářem většiny Nerudových textů muž, můžeme 

dodat, že, alespoň v šedesátých letech, to byl muž Pražan. Praha, české kulturní, 

společenské a politické centrum, Nerudův celoživotní domov a inspirační zdroj, 

poskytovala mladému fejetonistovi množství látky pro publicistickou tvorbu. Pražské 

události politického charakteru (zasedání zemského sněmu apod.) měly pochopitelně 

celozemský přesah, ale zprávy a narážky týkající se každodenního fungování města 

musely být pro mimopražské čtenáře poměrně nesrozumitelné nebo jednoduše 

nezajímavé. Neznamená to, že by se Neruda ve fejetonech nepodíval za hranice Prahy 

(jak si ukážeme níže, toho komicky využívá právě z pohledu Pražana) či nepodával 

informace z jiných oblastí království, avšak zcela dominantním teritoriem bylo hlavní 

město, a pokud se v Praze zrovna nic nedělo, záviděl „pražský feuilletonist kolegům 

v městech živějších“.196  Z toho plyne, že modelovým čtenářem byl právě Pražan, který 

stejně jako Neruda zažíval v Praze rozmary počasí, viděl divadelní premiéry, chodil na 

bály, besedy a do hospod či s nelibostí sledoval Němce promenující se po Příkopech. 

Netvrdíme ovšem, že Nerudův faktický čtenář byl nutně Pražanem, fejetonistova 

popularita stoupající společně s prodeji Národních listů hranice hlavního města postupně 

stále více překračovala.  

 Neruda od svého čtenáře neočekával pouze znalost pražských reálii, ale také znalost 

soudobého kulturně-společenského a politického dění. Tuto orientaci měl recipient nabýt 

„nad čarou“197 a také četbou jiných, českých i německých periodik. Jen tak se mohl 

vyznat v dobových politických a společenských událostech, kauzách a polemikách, 

kterých se autor ve svých textech dotýká. Jen málokdy má Neruda potřebu něco 

vysvětlovat, to dělá zejména v kulturně-historických studiích a cestopisných fejetonech, 

kdy čtenářovu znalost nepředpokládá a chce ho poučit. Fejetonista své texty prokládá 

cizojazyčnými citacemi, u čtenáře tak rovněž byla předpokládána minimálně znalost 

němčiny (dobově samozřejmá) a latiny. Zajímavé je, že německých vět z textů v druhé 

                                                                      
195 A. NOVÁK. Jan Neruda. Praha, 1921, s. 8. 

196 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 12. 

197 Nerudou s oblibou používané spojení „nad čarou“ ke komunikaci s hlavními zprávami periodika. 
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polovině šedesátých let ubývá, což můžeme interpretovat jako snahu o eliminování 

německých prvků z českého vlasteneckého fejetonu, ale také jako snahu o přiblížení se 

lidovějšímu čtenáři. Cizojazyčné citace jsou totiž velice často brány z děl evropských 

literárních klasiků, povětšinou Nerudových oblíbenců, či historických pojednání198. To 

ovšem klade další nároky na vzdělání příjemce, jemuž kromě jazykové vybavenosti 

neměla chybět také obstojná znalost historie a literatury (především literatury antické a 

literatury osmnáctého a devatenáctého století).  

 D. Tureček ve Fejetonu Jana Nerudy tvrdí, že autor, na rozdíl od redakčního kolegy 

a přítele V. Hálka, volil styl a tematiku, které účinně mohly oslovit co nejširší 

obecenstvo.199 V porovnání s „bratrem ve feuilletonu“200 V. Hálkem a ostatními 

fejetonisty tomu tak skutečně mohlo být (zejména v nepolitické tematice), ale jak jsme si 

ukázali výše, také Nerudovy fejetony šedesátých let nebyly pro každého. Fejetonista své 

texty musel modelovat pro obecenstvo, které se podobalo jemu samému – vzdělanému 

městskému člověku, jenž se zajímá o veřejný život, se slušným kulturně-historickým 

přehledem. K tomu se čtenář definoval na základě Nerudova postupně vyhraňujícího 

mladočešství, ale také podle širšího světonázoru, kterému vadila arogance církevní moci 

či sociální nerovnost a chudoba. Sílící národní vzestup, a později také nespokojenost se 

staročeskou politikou Nerudovi přinášela stále víc takových čtenářů. Opět je třeba 

připomenout, že faktickému příjemci výše vypsané atributy a předpoklady mohly chybět, 

což ovšem zákonitě znemožňovalo pochopení komiky, jež je na ně navázaná.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
198 O intertextovosti Nerudových textů pojednáváme níže. 

199 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 105. 

200 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 13. 
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5.  Komika fejetonů let šedesátých  

 

5.1.  Komika očima Nerudy  

  Humor chápaný jako synonymní termín ke komice, pod jehož křídla se dle podle 

prvních nerudologů vejde také satira, u Nerudy nenajdeme. Sám Neruda termíny „humor“ 

a „satira“ rozlišoval a ukázat si to můžeme také na některých autorových textech z let 

šedesátých. Již v roce 1861 autor na příklad reflektoval podobu vlastní fejetonistiky: 

„Nechceme-li se tedy ani s německými feuilletonisty rvát (ten obrat je dobrý, či ne?), 

nechceme-li také satirou samy sebe rozebírat, zbývají nám jen předměty obyčejné, 

události buď rok co rok se opakující, buď nahodilé, o kterých se leda s lehkým humorem 

psát může.“201 V posledním rozlučkovém fejetonu do Hlasu se fejetonista rozhodl pro 

čtenáře zrekapitulovat svoji dosavadní tvorbu a rozlišoval zde mezi užíváním žertu a 

satiry: „Ve feuilletonistickém tažením svém nešetřil jsem nikoho, sebe ale nejmíň. 

Feuilletonistova zbraň je hlavně žert a toho jsem užíval co rapíru svého, přebíraje jen 

tenkráte satiru ku pomoci, když se jednalo o přetnutí zvláště tvrdého suku.“202 Zcela 

zřetelně pak vystupuje rozdíl mezi satirou a humorem na jaře 1867, kdy se Neruda kvůli 

politické situaci rozhodl deklarovat změnu v dosavadní fejetonní tvorbě a dočasně přešel 

k fejetonní značce štíra, jenž má značit jednoznačný příklon k satiře: „Jaké jsou to zlé 

časy! Jen satira, ale již ta nejtrpčí, má právo své, humor je dávno již gilotinován, zmizel 

z českého života jako mastná oka s hubené polívky českého lidu…“ „…Pryč s humorem, 

sem se satirou. Když ji vaříme pouze z vody a bez mastnoty, dejme si alespoň kmínu a 

soli. Pryč s humorem a sem – se štírem!“203  

 Rozlišení satiry a humoru (či žertu) bychom našli ve více Nerudových fejetonech, 

němečtí protivníci v polemikách ovšem souhrnně mluví o Nerudově humoru 

(pochopitelně v dehonestujícím smyslu), ačkoliv myslí zjevně spíše jeho satiru, 

respektive útoky na ně. Nerudův humor tak byl označován třeba jako „ingrimmiger 

humor“, tedy humor sžíraný vnitřním vztekem.204 Současníci (a zároveň přátelé a 

kolegové), kteří jako první reflektovali v sedmdesátých letech Nerudovy fejetony, 

                                                                      
201 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 60. 

202 tamtéž, s. 360. 

203 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 256. 

204 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 29 a s. 372. 
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naopak, podobně jako sám autor, satiru vydělovali. Nerudovu „satiru, vtip a sarkasmus“ 

v polemikách oslavuje zmiňovaný autor prvních studií o českém fejetonu S. B. Heller205 

a Nerudovu satiru opakovaně v superlativech vyzdvihoval také J. Arbes, pro něhož je 

satira vrcholem Nerudovy tvorby, jelikož je „v ní zcela svým“.206  

 Opět se tak obloukem dostáváme k terminologické nejednoznačnosti komických 

pojmů, jež byly zjevně odlišně chápány také za Nerudova života. Sám autor, jak bylo již 

uvedeno, mezi pojmy „satira“ a „humor“ rozlišoval, ačkoliv se pochopitelně můžeme jen 

domnívat, co tyto termíny reprezentovaly v jeho mentálním slovníku. Jeho chápání těchto 

pojmů se rovněž mohlo proměnit v následujících desetiletích.   

 

5.2.  Východiska komiky: polytematičnost a tzv. přechody vs. monotematičnost, 

aktuálnost a intertextovost, autorský subjekt, komunikace se čtenářem 

 Jak bylo ukázáno výše, Neruda byl v první polovině dvacátého století často 

obviňován z pouhého přejímání osvědčených postupů od zahraničních vzorů. Ovšem již 

A. Pražák poukázal na to, že Neruda „humoristické vzory své tak přetvořuje a zčešťuje, 

že cizí patina téměř mizí.“207 Tureček o sto let později pokračuje v podobném duchu a 

píše, že Neruda cizí postupy vyhranil a individualizoval a rozhodně nebyl pouhým 

pasivním epigonem. V souvislosti s tím Tureček mluví o tom, že si autor ve zhruba 

prvních pěti letech své novinářské kariéry vytvořil „vyhraněný soubor tvárných 

prostředků.“208 Přejímání a vyhraňování se pochopitelně dotýká také komiky, která je 

nedílnou součástí valné části Nerudových textů. Autorovým mnohokrát přiznaným 

vzorem byl především německý spisovatel Jean Paul, podle Nerudy „praotec všech 

feuilletonistů“.209  

 Nechceme prozatím mluvit o prostředcích komiky, jež chápeme jako nositele 

komického efektu, ale o východiscích, která je pro komické prostředky živnou půdou. 

Řečeno jinými slovy se v této kapitole zabýváme opakovanými postupy a rysy 

Nerudových fejetonů, které sami od sebe komické efekty neprodukují, ale připravují jim 

                                                                      
205 S.B. HELLER, Jan Neruda a jeho feuilletony. č. 12, s. 215. 

206 J. ARBES. O Janu Nerudovi, s. 113. O dalších postřezích J. Arbese k Nerudově satiře je pojednáno níže. 

207 Kol. Literatura česká devatenáctého století, Díl 3, část 2, s. 590-591. 

208 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 107. 

209 J.NERUDA. Česká společnost I, s. 220. 
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vhodné prostředí, pomyslný odrazový můstek. Základní repertoár těchto východisek (jež 

ovšem nutně nemusí vést ke komice) se vytváří již v první polovině šedesátých let. 

a) Polytematičnost a tzv. přechody vs. monotematičnost 

 Na polytematičnost je upozorňováno jakožto na jeden z charakteristických znaků 

Nerudova fejetonu již prvními badateli. Všímá si jí svým způsobem O. Sýkora a 

pojmenovává ji jako „snůšku kapriciosních nápadů nejrůznějšího druhu, jak je náhoda 

v hromadu svála, bez plánu, bez jakékoli ústrojnosti.“210 Přirovnání Nerudových fejetonů 

k mosaice opakovaně používá A. Pražák211 a později také A. Novák.212 Na „mozaikovou 

polytematičnost“ jako základní rys Nerudovy prozaické tvorby obecně upozornil A. 

Haman. Haman navíc dodává, že Nerudovy fejetony ze šedesátých let jsou sice 

polytematické, ale točí se často kolem ústředního motivu.213 Tuto tezi přejímá také D. 

Tureček, který tvrdí, že jednotícím prvkem textu (zhruba první tři roky tvorby) je jediná 

„ústřední myšlenka, konkretizovaná ovšem několika dílčími tématy“. To se podle něj 

postupně mění a kauzální či logická souvztažnost přestává být (druhá polovina let 

šedesátých) v rámci polytematičnosti podstatná, přičemž jsou jednotlivá témata vedle 

sebe volně pokládána (juxtapozice).214 Dodáváme, že dle našich zjištění se 

polytematičnost v Nerudových fejetonech vyskytuje již od počátku let šedesátých (byť ne 

v takové intenzitě) a rovněž ne vždy platí, že rané fejetony drží jednu ústřední myšlenku. 

Fejetonista své rané polytematické fejetony zastřešoval titulkem, který určoval onu 

ústřední myšlenku. V podstatě se tak autor tímto titulkem sám připoutal k jakémusi 

hlavnímu tématu, o němž mluví Haman a Tureček. Tento svazující prvek však začíná 

fejetonista již v od poloviny roku 1861215 příležitostně řešit všeobjímajícím titulkem 

„Drobné klepy“, pod nímž opakovaně realizuje polytematické fejetony. Název „Drobné 

klepy“ je pak mnohokrát použit v průběhu let 1861, 1862 a Neruda si právě v těchto 

textech zkouší ničím nevázanou polytematičnost, tedy bez ústředního motivu či 

                                                                      
210 O SÝKORA. Humor Nerudových feuilletonů, s. 2-3. 

211 Kol. Literatura česká devatenáctého století, Díl 3, část 2 

212 A. NOVÁK. Studie o Janu Nerudovi 

213 A. HAMAN. Neruda Prozaik, s. 48-49. 

214 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 108. 

215 Prvně použito jako nadpis v říjnu 1861 – J. NERUDA. Česká společnost I, s. 82., termín „drobné klepy“ 

však zmiňován ještě dříve – „Chci vám sám některé doklady toho sdělit. Odpusťte však, budou-li moje 

doklady vypadat jako klepy“ – s. 31, tamtéž. 
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myšlenky. Od titulku „Drobné klepy“ Neruda postupně ustupuje a stále více se přiklání 

k synoptickému titulku, který byl výhodnější než opakující se „Drobné klepy“, jelikož 

nastínil všechna témata textu, a navíc programoval čtenářova očekávání.  

  Stojí za povšimnutí, že témata, která Neruda využívá pro své polytematické 

fejetony, se veskrze stále opakují a dalo by se mluvit o jakési polytematické šabloně. 

Taková šablona obsahuje přesně namíchaný koktejl společensko-politických a výročních 

událostí se záležitostmi profánního charakteru jako je počasí a móda, na závěr pak nesmí 

chybět zmínka o dění divadelním. Fejetonista k tomu sám na konci šedesátých let, kdy 

již s oblibou nadsazeně komentoval své tvůrčí postupy, napsal: „Český fejeton, totiž ten 

žvanivý týdenní, má ale dva druhy zakončení, a může se tedy převlíkat: buď v konec 

vtipný, buď v divadelní.“216 J. Polák k tomu v doslovu České společnosti II pregnantně 

uvádí: „(Neruda) komposičně themata řadil a střídal tak, aby po zábavném úvodu 

upozornil na problémy důležité, aby vystupňoval čtenářovo zaujetí a končil opět smírně 

nebo zábavně.“217 

 Vraťme se však ke komice, konkrétně tedy k polytematičnosti jako komickému 

východisku. Polytematičnost (odpovídající výše nastíněné šabloně) fejetonistovi poskytla 

možnost komického spojení témat zdánlivě nesouvisejících a kontrastních; malých a 

velkých, politických a nepolitických apod.  Přepínání mezi tématy Neruda realizuje dle 

svých slov tzv. přechody, tedy opuštěním starého tématu asociativním navázáním na téma 

nové. Přechody se postupem let stávají stále více nositelem komického efektu, přičemž 

do nich Neruda jako subjekt vstupuje a obhajuje volbu nového tématu („Z tohoto 

všeobecného exordia mohu přeskočit, kam chci, a každý skok je odůvodněn. Kam tedy? 

K blížícímu se masopůstu? A snad hned ku kulminaci jeho, k velké národní besedě?“218). 

V roce 1869 již dokonce komickou vsuvkou komentuje kvalitu přechodového výběru – 

„Proto si ale přece vídeňský herec Tewele zlomil velocipédem nohu (není nad dobrý 

fejetonní ,přechod ̒ !) Cvičil se na jevišti…“219 Tyto „přepínače“ po celá šedesátá léta 

nevymizí, avšak v druhé polovině šedesátých let začíná převažovat ona Turečkem 

zmíněná juxtapozice a Neruda se přestává snažit přechody hledat. Upuštění od přechodů 

                                                                      
216 J. NERUDA. Drobné klepy II, s. 126. 

217 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 639. 

218 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 314. 

219 J. NERUDA. Drobné klepy II, s. 125. 
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také skýtá potenciální komické východisko spočívající v nečekaném a náhlém přeskočení 

mezi tématy (byť je toto přeskočení povětšinou naznačené odstavcem).   

 

 Polytematičnost je nerudology vyzdvihována jako jeden z hlavních rysů Nerudovy 

fejetonní tvorby, na fejetony monotematické se však často zapomíná. Velkou část 

monotematických fejetonů tvoří cestopisné fejetony a také fejetonní úvahy a studie, 

přičemž v těchto skupinách komické realizace nacházíme spíše okrajově. Vedle toho 

ovšem Neruda v prvních třech letech novinářské činnosti pravidelně tvoří fejetony 

monotematické pojednávající o politickém či společenském tématu. Tyto fejetony, na 

rozdíl od těkavé komiky textů polytematických, umožnují rozvití a variování komických 

prostředků, jež se soustředí k jednomu cíli (někdy i s vypointováním). Monotematické 

společensko-politické fejetony s komickými prvky se do konce desetiletí vytrácejí220 a 

monotematičnost se u Nerudovy publicistiky stává dominantní pro texty veskrze 

nekomické.  

 

b) Aktuálnost a intertextovost  

 O aktuálnosti již bylo pojednáno jako o jednom z významných rysů fejetonního 

žánru.  Ať již jako glosátor, nebo prostý pozorovatel, chtěl být Neruda ve svých fejetonech 

co nejaktuálnější. Aktuálnost jako komické východisko nabízela Nerudovi hledání 

překvapivých komických souvislostí, vytváření komických kauzálních řetězců a stavění 

různorodých známých postav veřejného dění do nečekaných paralel. Aktuální dění mu 

jednoduše pravidelně poskytovalo množství (čtenáři známé) látky k fantazijnímu 

komickému rozpracování, které povětšinou vedlo k satiře. Díky recipientově 

předpokládané znalosti soudobých událostí se Neruda nemusel zabývat jejich 

vysvětlováním. S tím souvisí logická efemérnost fejetonistových textů, slovy A. Nováka 

mají mnohé „cenu pouze jepicovitou“221. Jak jsme již zmiňovali, Neruda často pojednával 

o událostech nepodstatného, provinčního a bizarního charakteru. V tomto případě je třeba 

ocenit mravenčí práci sestavovatelů České společnosti a Drobných klepů, kteří texty 

opatřili vysvětlivkami, ale ani jim se v některých případech nepodařilo dohledat, o čem 

                                                                      
220 Jejich tvorba byla také patrně obtížnější a časově náročnější než v případě fejetonů polytematických. 

221 A. NOVÁK. Jan Neruda, s. 8. 
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nebo o kom vlastně Neruda píše.222 Efemérnost fejetonů si dobře uvědomoval také sám 

Neruda, což je dobře vidět na fejetonních výborech vzniklých za jeho života, kam se 

snažil zařadit texty s obecnější časovou platností, jež ovšem, porovnáme-li to s úhrnem, 

rozhodně nejsou typickým reprezentantem jeho fejetonistiky. Mimo to krátkou životnost 

svých textů reflektoval v roce 1866 humornou paralelou: „Na počátku války amerického 

Severu s Jihem vynalezli průmyslníci američtí látku ,mungo‘ vyráběnou z hadrů; padala 

v celých kusech s vojínů. Moje mungové řádky jsou určeny pro jediný den a tak dlouho 

snad přece vydrží!“223 Vyčpělé soudobé události, o nichž mnohdy za pár let málokdo 

věděl, se ostatně staly také jedním z důvodů příkrých odsudků Nerudovy publicistiky ze 

strany „Šaldovy“ modernistické generace.  

 S aktuálností úzce souvisí také intertextovost Nerudových fejetonů. Aktuální dění 

totiž fejetonista s oblibou staví do srovnání či paralel s literárními klasiky, historickými 

událostmi, ale i soudobými literárními kusy, což opět vytváří prostor pro komický efekt. 

Citáty jsou rovněž hojně parafrázovány, a to jak v češtině, tak i němčině. Po celá šedesátá 

léta jsou pro (nejen) komická rozpracování opakovaně uváděny úryvky z děl oblíbenců, 

především Goetheho, Jean Paula, Máchy či Heineho a Schillera.  Hojné citování se rovněž 

stalo předmětem pozdější kritiky, která Nerudu viděla coby šikovného kompilátora 

(Pražák, Novák) a fejetony látajícího básníka (Karásek). Tyto soudy byly opakovaně 

vyvráceny pozdějšími badateli, nepovažujme tudíž za podstatné se jimi dále zabývat.224 

Zajímavou oblastí spojenou s intertextovostí jsou pak odkazy na vlastní předešlé fejetony 

a také fejetonistovy citáty fiktivní, již zcela záměrně použité jako komický prostředek; 

některé z nich zmiňujeme v dalších částech práce. 

 

c) Autorský subjekt  

 Subjektivnost je bytostně spojena s fejetonním žánrem a obecenstvo ji od něj také 

očekává. Komentáře k soudobému dění, nositelé Nerudových názorů a interpretací, stále 

více vystupovaly do popředí na úkor reportážního pozorování prvních fejetonistických 

let. V počátcích fejetonistické tvorby (zhruba první dva roky let šedesátých) ovšem 

                                                                      
222 Např. Česká společnost II, s. 622: „mladoboleslavský improvisátor – koho Neruda touto narážkou myslí, 

se nepodařilo dohledat.“ 

223 tamtéž s. 143. 

224 Např. D.TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 110-111. 
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Nerudův subjekt do textů vstupoval jen sporadicky. Také D. Tureček si povšiml, že 

Nerudovy rané texty připomínají spíše reportáž nežli fejeton;225 Neruda v nich skutečně 

především pozoruje a informuje, a to i v aktuální oblasti společensko-politické, kde jako 

subjekt později vystupuje nejzřetelněji. Mladý fejetonista tento typ reportážního fejetonu 

nezavrhl ani pro další roky, využíval ho pro tematiku cestovatelskou a studie. Do 

aktuálních událostí společensko-politického, ale i profánního rázu Neruda stále více začal 

vstupovat jako glosátor již v Hlasu a tento trend pokračoval také v Národních listech. 

Průvodním jevem je také častější využívání první osoby i pro případy, v nichž by se 

v prvních letech kariéry fejetonista schoval za neutrálnější plurál.226 Samozřejmě to 

souvisí se vzrůstajícím sebevědomím Nerudy novináře, který si byl dobře vědom obliby 

svých textů.  Upozaďovaný autorský subjekt se tak během desetileté emancipační cesty 

přetransformoval do nepostradatelného a výrazného prvku Nerudova fejetonu určujícího 

jeho charakteristický ráz. 

  Tento posun lze asi nejlépe ukázat na autorových textech ze zasedání zemského 

sněmu, které psal na pokračování do všech tří žurnálů, v nichž v šedesátých letech 

působil. První takový text z nově fungující sněmovny z jara 1861 je čistě reportážní, 

popisující především nadšení a zájem obyvatelstva, a Nerudův subjekt zde nevystoupí ani 

jednou.227 O pár měsíců později sice Neruda k popisu událostí ze sněmu připojuje 

ojedinělé ironické poznámky k jednotlivým poslancům,228 ale informativní charakter a 

popis zasedání převládá, což platí více méně i po zbytek první poloviny desetiletí. 

Z počátku výjimečné ironické komentáře týkající se poslanců a dění na sněmu 

v následujících letech však postupně stále více nabývají na síle229 a kulminují v neutěšené 

situaci po rakousko-uherském vyrovnání. Fejetonista navíc do dění ve sněmovně nově 

explicitně komponuje svůj subjekt v podobě pocitů a názorů z novinářské sněmovní 

galerie, kterou opakovaně nazývá jako „žurnalistická oblaka“.230 V roce 1869 je již 

reportážní ráz fejetonů plně využit ke komicky podané sněmovní frašce s množstvím 

                                                                      
225 tamtéž, s. 105. 

226 „Přejeme Praze rozkvět všestranný“, přál ku příkladu Neruda Praze zcela upřímně na počátku roku 1861 

-   J. NERUDA. Česká společnost I, s. 17 

227 tamtéž, s. 7. 

228 Poslanec Kuranda má např. (Karla Giskru) „za nejkrásnějšího muže celé sněmovny, o čemž se s ním 

hádati nechci, nejsa tak do něho zamilován jako on“ –  tamtéž s. 62 

229 To je pochopitelně navázané na politickou atmosféru, roli sněmovny a také na cenzurními zásahy. 

230 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 187. 
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Nerudových ironických a sarkastických postřehů k zasedání sněmu bez českých 

poslanců. Fejetonista zde dokonce domněle vstupuje do sněmovního dění s vlastní řečí, 

v níž si poslancům stěžuje, že nemá o čem psát („Prosím vás pro všechno, nedonuťte mne 

psát pouze o vašich pleších, nečiňte mne nešťastným!“).231 Podobná fiktivní řeč ve 

sněmovně se objevuje také již o dva roky dříve.232 Text se tak již nesnaží podat objektivní 

informace o zasedání, stěžejní je zde autorský subjekt a jeho satirické komentáře. Na 

textech ze zasedání zemské sněmovny lze ukázat nejenom stále ostřeji vystupující 

Nerudův subjekt, ale také proměnu vnímání zemského sněmu; od nadšeného očekávání 

z počátku desetiletí po znevažování celé instituce.  

 Vraťme se ovšem ze sněmovního exkurzu k obecnému rázu autorské subjektivity. 

V podstatě bychom v jejím rámci mohli rozlišit dvě základní skupiny komických 

východisek; za prvé stanoviska, názory a nápady, za druhé autostylizace – obě oblasti 

jsou pak navzájem propustné. Nerudovy názory, stanoviska a nápady se mohou 

pochopitelně stát záměrnými nositeli komického efektu stejně jako podoby Nerudovy 

autostylizace. Autostylizaci již můžeme považovat spíše za komický prostředek, jelikož 

na rozdíl od názorů a stanovisek, které bývají míněné i zcela vážně, nabývá takřka 

výhradně komických podob, podobně jako sebeironie. Oběma podobami tematizace 

Nerudova autorského subjektu se zabýváme zevrubněji v dalších částech práce jakožto 

nositeli komična.  

 

d) Komunikace se čtenářem 

 Se vzrůstajícím sebevědomím autorského subjektu je v úzkém spojení také kontakt 

se čtenářem. „Apostrofování čtenáře“, kterým Neruda „na čtenáře působí a pozornost jeho 

poutá“ si všímá již O. Sýkora.233 Tímto konstatováním Sýkora poměrně pregnantně 

vystihuje účel Nerudovy komunikace s příjemcem fejetonu, která se zintenzivnila 

společně se subjektivizací textů. Fejetonista se nicméně snažil čtenáře vtáhnout již do 

svých raných reportážních textů. Důmyslně v nich s adresátem komunikuje, přímo ho 

oslovuje, jako by se vedle něho celou dobu exkurzu nacházel: „Rozhlídneš se po náměstí, 

nespatří-li onoho elegantního mladíka od dřívějška, jehož nešťastných pokusů jsi 

                                                                      
231 tamtéž, s. 541-543. 

232 tamtéž, s. 203. 

233 O SÝKORA. Humor Nerudových feuilletonů, s. 41. 
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svědkem byl…, “ píše Neruda v již zmiňovaném textu z prvního zasedání zemského 

sněmu v roce 1861.234 Tohoto prostředku pak autor opakovaně využívá ve svých 

reportážních studiích ( „..a jiných časopisů než jmenované zde skutečně posud 

nenalezneš“ – Ze starých hospůdek235) a cestopisných fejetonech („Pomyslete sobě 

modrou čamaru se širokými přímkami nejcitronovější barvy, k tomu červené spodky, bílé 

rukavičky a gamaše, černé sako a ovšem také černé boty, myslím, že vás barvami až oči 

přecházejí.“ – Pařížské obrázky236) Tato snaha o co nejživější a nejplastičtější čtenářský 

zážitek se ovšem omezuje na Nerudovy texty reportážního typu a nestává se nositelem 

komiky jako v případech fejetonistovy komunikace v textech polytematických.  

 V textech polytematických, jak jsme si ukázali v kapitole o modelovém čtenáři, 

Neruda obecenstvo v některých případech oslovuje, což tvoří východisko pro komickou 

servilitu vůči adresátovi, nebo naopak k jeho dehonestaci. Samostatným komickým 

prostředkem jsou pak fejetonistovy řečnické, ale i zcela konkrétní otázky, kterými 

zatahuje čtenáře do iluze momentální textové tvorby: „O čem ale honem mluvit, 

nevíte?“237, „Tak tedy, s čím jste se bavili na sklonku léta…?“238 apod. S oblibou Neruda 

využívá také plurálu, do něhož počítá pomyslné obecenstvo. To pochopitelně dělá 

v okamžiku, kdy píše ve smyslu „my Češi“ proti Němcům., ale také v okamžiku, kdy 

chce zdůraznit, že čtenář i fejetonista mají něco společného, mnohdy nějaký problém 

nebo trápení. Takové společná záležitost pak může vyznít ve zcela komickém duchu – 

„nedělejte špatné vtipy, já to vím také, že se daně naše alespoň neumenšují, když v něčem 

hodně hluboko vězíme!“239 Některé případy Nerudovy komunikace se čtenářem využité 

ke komickému efektu rozebíráme také v následujících kapitolách. 

 

 

 

                                                                      
234 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 7. 

235 tamtéž, s. 135. 

236 J. NERUDA. Pařížské obrázky, Praha 1864, s. 83. 

237 V tomto případě otázka využita také jako přechod k dalšímu tématu. J. NERUDA. Česká společnost II, 

s. 215. 

238 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 441. 

239 tamtéž, s. 391. 
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6. Komika fejetonů let šedesátých – satira  

 

 Ve třetí kapitole jsme napsali, že hlavním zjištěním dosavadního bádání je, že se 

Neruda přibližně v polovině novinářské kariéry odklonil od satiry k textům veskrze 

humoristickým. Toto zjištění logicky implikuje fakt, že ve fejetonistově tvorbě let 

šedesátých převažuje satira nad humorem. To je skutečně pravda a bez výhrad se s tímto 

zjištěním ztotožňujeme. Sám Neruda ostatně v roce 1861 deklaroval, že „feuilletonista 

má a musí být satirikem“.240 Jak ale tato satira vypadala – jaké měla podoby a cíle? 

Nerudologové, kteří si autorovy satiry všímají, obecně zmiňují její cíle,241 případně 

vyzdvihují její hodnotu oproti pozdějším nekonfliktním fejetonům.242 Jak již bylo 

zmíněno dříve, nejplamennějším dobovým obhájcem fejetonistovy satiry se stal J. Arbes, 

který ovšem nemluví pouze o publicistice, ale Nerudově próze obecně.  Arbes satiru 

svého přítele, kolegy a velkého vzoru obhajoval před německou a staročeskou kritikou 

(především v sedmdesátých letech): „V satiře je Neruda zcela svým. Původní satirickou 

myšlenku není Nerudovi třeba hledati, tím méně je mu třeba hledati pro ni formy. Vzniká 

v něm bezprostředně jako blesk a rovněž tak nabývá formy – co myšlenka výhradně 

nerudovská ve formě ryze nerudovské. V satiře je Neruda co do myšlenky i formy 

nedostižitelný, poněvadž ve všem a všudy původní.“ „…ze všech dosavadních 

spisovatelů a básníků českých jediný Neruda byl by v stavu, napsati v oboru satirickém 

nesmrtelné dílo, jakým je v literatuře světové např. Don Quijote nebo Swiftowy 

Gulliverovy cesty nebo Voltairův Candide.“ 243 Můžeme se jen domnívat, jak by vypadaly 

výbory Nerudových fejetonů, kdyby je vydával J. Arbes, a jak by vnímání Nerudovy 

                                                                      
240 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 59. 

241 „V jeho feuilletonech čtou se ostré a krvavé osobní šlehy proti staročeským odpůrcům, proti klerikálním 

a feudálním předákům; jsou tu smělou rukou podrážděného karikaturisty nakresleny groteskní podobizny: 

dravý a nelítostný žert Nerudův zahrává neuctivě svatozáří konservativních vůdců jako jarní vítr věchtem 

suché slámy; jakoby ze setby Havlíčkovy klíčí tu parodie, paskvinada, posměch, sarkasmus. Útočný a 

výsměšný Nerudův feuilleton převzal veliký podíl v zápase Mladočechů proti Staročechům v 60. a 70. 

létech: Neruda nasadil v tomto boji celou svou čest, celou svou osobní důstojnost, ba chvílemi všecko 

hmotné bytí.“ – A. NOVÁK. Studie o Janu Nerudovi, s. 88. 

 „…pro Nerudu se stalo charakteristickým soustavné glosování aktuálního politického dění a zde zejména 

– pro léta šedesátá – především bojovná polemika s publicistikou německou.“ – D. TUREČEK, Fejeton 

Jana Nerudy, s. 105. 

242Neruda břitký a neúprostný satirik, stojí literárně výše než později umírněný přítel a vychovatel lidu – 

A. NOVÁK. Studie o Janu Nerudovi, s. 89. 

243 J. ARBES. O Janu Nerudovi, s. 113. 
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publicistiky a bádání o ní ovlivnila jeho monografie. O oboje, tedy o vydávání Nerudova 

díla a o monografii, totiž neúspěšně usiloval.244 Patrně by byla akcentována právě 

satirická podoba Nerudovy publicistiky, na místo té Herrmannovy veskrze humoristické.   

 Vraťme se však k Nerudově satiře; někteří badatelé si tedy všímají fejetonistových 

satirických cílů a také vynášejí hodnotící soudy nad její kvalitou, avšak jejími prostředky 

a podobami se doposud nikdo nezabýval. Cílem této podkapitoly je proto postihnout 

podstatu Nerudovy satiry, která v autorově publicistice let šedesátých dominuje.  

 

   6.1. Satira a (auto)cenzura aneb opatrný satirik 

 Nerudovy kritické postoje (a pochopitelně nejen jeho) zhmotněné v satirických 

textech narážely na jednu zásadní překážku, a to cenzuru. Ta byla v průběhu šedesátých 

let sice postupně uvolňována, ale novinář si po celou dobu desetiletí rozhodně nemohl 

napsat, co se mu zlíbilo. Kritika se stávala autorovi nebezpečná, pokud byla úřady 

posouzena jako pobuřující, podněcující k nepokojům, rušící veřejný pořádek apod., což 

bylo odvislé od momentální napjatosti politické situace. Stále navíc existovala témata, jež 

byla pro kritiku tabuizovaná, ku příkladu císařský majestát.245  Přečiny proti tiskovým 

zákonům, jež se pochopitelně zpřísňovaly např. v období válečného ohrožení, byly 

trestány peněžitě, zastavením žurnálu, ale také odnětím svobody. Toho nebyly ušetřeny 

postavy z Nerudova blízkého profesního i přátelského okolí; J. Grégr byl v létě 1862 

odsouzen k deseti měsícům žaláře a pokutě 3000 zl. pro zločin „rušení veřejného pokoje“ 

za článek poukazující na přehmaty proti konstituci.246 J. R. Vilímek, redaktor 

Humoristických listů a Nerudův přítel, byl ve stejné době odsouzen k čtrnáctidennímu 

vězení a pokutě 100 zl.247 V nucené emigraci pobýval J. V. Frič, „nezapomenutelný 

přítel“, jenž Nerudu provázel po Paříži.248 S problémy a soudními řízeními se hojně 

potýkali v bouřlivých letech 1867 a 1868 také výkonní redaktoři Národních listů. Národní 

listy se musely opakovaně vyrovnávat s konfiskacemi, byly nuceny vycházet pod 

                                                                      
244 tamtéž, s. 191. 

245 Formou protestu proti (ne)jednání nejvyššího rakouského představitele bylo ovšem to, že Neruda a další 

čeští novináři nepsali o jeho návštěvě v roce 1868. 

246 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 159, 177, 473, 475. 

247 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 389 a Česká společnost I, s. 478. 

248 J. NERUDA. Pařížské obrázky, s. 8. 
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změněným titulem (Naše listy, Národní noviny) nebo byl dočasně zastaveny úplně.  

 To vše Neruda ve svých fejetonech satiricky reflektuje: „Když Garibaldi v jediný 

den dvakrát z Caprery neuteče, když v týž den nepošle se nějaké válečné ultimátum do 

Florenci a alespoň jeden redaktor pro velezradu do novoměstské radnice, zíváme hlady“ 

(1867, dobře zde vidět komické propojení se světovými aktualitami)249 či: „Jindy, když 

šel redaktor ,si sednout ̒ nebo když zas ,vstal a šel ̒ , byl průvod, slzy, kočáry, věnce 

provolání. Nyní – nyní kdyby nás někdo náhle překvapil otázkou, kolik redaktorů už tam 

nahoře sedí, byli bychom v rozpacích a na některého bychom dojista zapomněli“ 

(1868)250. Mezi důvody zastavení Národních listů v říjnu 1868 byl uveden také Nerudův 

fejeton „Nové proudy nadávek“, který omlouval nezákonné chování lidu a „posmíváním 

k nenávisti k vládními komisařovi (myšlen F. Dedera) lid popuzoval.“251 Stojí ovšem za 

krátké zastavení v podobě následujících odstavců, že Nerudu osobně, dle dostupných 

pramenů, problémy s tiskovými přečiny nikdy nepostihly.  Nestalo se tedy, že by osobně 

platil pokutu či byl souzen.  

 J. Polák si v doslovu České společnosti všímá, že Neruda „dovedl vtipnou, 

vynalézavou i nápadnou formulací unikat paragrafům a trestním sankcím“.252 Můžeme 

k tomu dodat, že fejetonista evidentně dobře věděl, co si kdy může dovolit a co by mu 

případně hrozilo, kdyby nemlčel či psal nevhodně. V době prusko-rakouské války tak na 

příklad sám deklaruje, že „složil feuilletonní humor svůj k stříbrné truhle nepomucenské 

a uložil mu prozatimní mlčení“.253 Neruda omezenou svobodu vyjadřování a nutnost psát 

„mezi řádky“ také několikrát komicky glosuje již v průběhu prvních let vrtkavého 

konstitučního zřízení: „O kéž je každá řádka moje dnešní jako posvícenecká husa tučná a 

libá, vůně z ní kéž proniká nad čáru a zlíbí se těm, již rozsuzují dle paragrafu nad 

čtrnáctidenním žalářem s postem o první pátek!“ – reaguje na příklad s komickým 

patosem na zatčení Vilímka254. V létě 1863 pak uvádí: „My tiskneme sto řádek na sloupec, 

což je pramálo proti tomu, co mezi řádkami nevytisknem. Člověk znenáhla zpitomí vším 

                                                                      
249 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 333. 

250 tamtéž, s. 426. 

251 tamtéž, s. 563. 

252 tamtéž s. 633 

253 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 52. 

254 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 155 
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tím, co říci nesmí.“255 Ve stejné době si stěžuje přímo ze své pozice „člověka pod čarou“, 

jenž má „mukat o něčem jiném než o politice“, jinak jej někdo „klepne přes prsty“.256 

Podobné komentáře se objevují i v dalším období četných cenzurních zásahů a 

konfiskací, v roce 1868, kde již zcela zřetelně vystupuje jeho subjekt. Přináší čtenáři 

komický rozhovor mezi ním a zoufalým redaktorem, který mu zakazuje všechna témata, 

jež by listům mohla přinést pokutu: „…,Abych tedy sáhl k něčemu politickému – ̒ Red.: I 

toto! ̒ Já: ,Takhle sněm! ̒  Red.: ,Přestaňte mně – nevíte, že mám rodinu? ̒  Já: ,Nebo 

tiskové procesy? ̒  Red.: ,Nebezpečné! ̒  Já: ,Štvaní německých listů? ̒ Red.: ,Staré a 

nebezpečné! ̒  Já: ,Jsme tedy v bryndě! Jak psát a o čem psát, aby nebylo nebezpečno! ̒  “  

 Tato citace ukazuje jednu zajímavou skutečnost; Neruda se totiž rád stylizoval do 

nebojácného fejetonisty; v tomto případě tvoří klidný protipól vystrašenému a 

vystresovanému redaktorovi. Tato stylizace se ostatně projevuje i ve fejetonech, které 

dokazují spíše opak. Když ku příkladu se sžíravou ironií mluví o nepovolené manifestaci 

na Bílé hoře v roce 1867, kde represivní složky účastníky zatýkaly, zdůrazňuje: „byl bych 

býván také trestán, kdybych uposlechl pozvání přítelova, jenž mne vybídl k návštěvě Bílé 

hory“. Neruda nicméně přítelovo pozvání nepřijal, a tudíž trestán nebyl.257 Podobná 

situace nastává přibližně o dva roky později, kdy zprostředkuje svým čtenářům rozhovor 

s přítelem, který ho zve do obnoveného demokratického spolku Česká lípa. Fejetonista 

příteli pohotově a žertovně odpoví, že se členem nestane, protože nerozumí politice a 

následně uvádí: „Měl jsem však přece se kandidovat – celý výbor je ve vyšetřování a stalo 

se již v Čechách, že ti, kteří se dostali do vyšetřování, byli také odsouzeni – kdyby mne 

byli tedy zvolili, mohl jsem mít ,svůj noviciát ̒ již odbytý.“258 Z výše uvedeného je patrné, 

že Neruda považoval za důležité svému čtenáři zdůraznit, že on také mohl být postihnut 

žalářem, přičemž z uvedeného rovněž implicitně vyplývá, že právě kvůli tomuto riziku se 

akce či členství raději vyhnul.  

 Bohužel se již nikdy nedozvíme, do jaké míry Neruda sám přizpůsoboval své 

fejetony a do jaké míry mu je cenzuroval onen zmiňovaný výkonný redaktor(ři) či 

vydavatel. Rovněž se těžko dozvíme, kolikrát (a zda vůbec) byly Národní listy 

                                                                      
255 tamtéž, s. 232. 

256 tamtéž, s. 229. 

257 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 346. 

258 tamtéž, s. 524. 



63 
 

zkonfiskovány kvůli některému z jeho fejetonů. Z vydaného úhrnu šedesátých let se dá 

vyvodit zmiňovaný závěr, tedy že si fejetonista zkrátka dával dobrý pozor, což mu ovšem 

nebránilo v příležitostné stylizaci do perzekucí ohroženého, leč nebojácného žurnalisty. 

Osvědčeným řešením se stalo jednoduše to, že autor dobová ožehavá témata jako prusko-

rakouský konflikt nebo rakousko-uherské vyrovnání úplně vynechával (nebo mu byly v 

redakci zakázány) a věnoval se látce méně nebezpečné a nepolitické. Vracel se k nim poté 

mnohdy až zpětně, po několika měsících či letech, kdy události vyčpěly a riziko sankcí 

pominulo. Striktně nepoliticky a nekriticky se snaží Neruda působit také ve svých 

fejetonech ze zahraničí, ačkoliv se mnohdy satirické srovnání se západním vyspělejším 

kulturním i politickým životem přímo nabízí.259 V této souvislosti se můžeme zmínit 

zajímavý fejeton, kde Neruda opět uvádí rozhovor s jedním z přátel, který reaguje na jeho 

fejetony z italské cesty v roce 1868: „ ,Nyní, když je národ v rozechvění píšeš zcela 

chladně o Benátkách, kamaráde, ̒  pravil kamarád. To má několik příčin, kamaráde. Za 

prvé je spisovatel takový člověk, který musí a musí nabytého jednou dojmu zbavit se 

popisem a sepisem, sic je jím dušen a nemá pokoje. Za druhé jsem toho náhledu, že 

nemusím právě tam, kam by každého žurnalistu rádi měli, a za třetí jsem fatalista a 

myslím si: Chce-li pánbůh, abych spáchal velezradu, zločin nebo přečin, spáchám jej, i 

když vypravuji, že benátští cukrkandláři vaří cukrkandl veřejně na ulici.“ Neruda zde 

lehce podrážděně reaguje na výtky ohledně nepolitičnosti cestopisných fejetonů a oné 

opatrnosti v neutěšené době tím, že může psát cokoliv a stejně to může mít nežádoucí 

politický výklad.  Dokazuje, že i na jeho popisu benátského paláce dóžů, v němž by šlo 

najít paralelu s českou politickou situací a trochu zoufale dodává: „Mohu za to, že i jinde 

jsou paláce a – svoboda, lid a soudy, cizinci a neporozuměná ironie?“260 Rovněž v tomto 

fejetonu odkládá hrdinnou masku a přiznává, že si dává pozor také kvůli potenciálnímu 

vězení.  

 Podobná hořká konstatování o tiskových omezeních, jež se prolínají s těmi veskrze 

komickými, najdeme v průběhu desetiletí vícekrát: „Zkrátka český žurnalista musí být 

vším, ale vším, a zase ničím, ale praničím. I dovedným stylistou musí být, aby víc 

zamlčel, než řekne, a zase nesmí býti dovedným stylistou, sic by se mu přihodilo, co dnes 

                                                                      
259 V Paříži ku příkladu obdivuje počet vydaných knih, kolik mají časopisy předplatitelů či jak je úchvatný 

divadelní repertoár, nic z toho však s českým prostředím nesrovnává – J. NERUDA. Pařížské Obrázky, s. 

36, 37, 60. 

260 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 424-425, srov. J. NERUDA. Obrazy z ciziny. Praha 1950, s. 221. 
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mně, že by napsal článek bez vlastního obsahu.  Není to arogance, nýbrž skutečná 

dovednost, z ničeho nic udělat – zase nic.“261 

 

6.2. Cíle  

 Od cenzury, hrozících postihů a v neposlední řadě od Nerudova sebevědomí a 

prestiže jsou logicky odvislé také cíle satiry. Dobře je to vidět na satiře mířící na politiky; 

první roky novinářské kariéry se fejetonista trefuje pouze do lokálních postav politického 

dění, postupně se přidává zemský sněm a v druhé polovině desetiletí již zcela běžně 

v klidnějších časech kriticky zesměšňuje říšskou radu a ministry. Zcela konstantním a 

nutno říci, že také nejběžnějším cílem Nerudovy satiry jsou po celých deset pražské 

německé časopisy a jejich redaktoři. Jedná se především o nenáviděné úřední noviny 

Prager Zeitung (Pražské noviny), Bohemii, Prager Morgenpost262, Tagesbote 

aus Böhmen, dále pak také o Stimmen der Zeit či Pražské listy. K tomu můžeme přičíst 

noviny vídeňské, především Presse nebo bavorský Süddeutsche Zeitung. S těmi všemi se 

fejetonista vypořádává; satirizuje všemi svými prostředky (o nichž pojednáváme níže) 

jejich protičeské zaměření a šovinismus. Nezřídka míří přímo na samotné redaktory, 

neutuchající oblibě satiry se těší ku příkladu bývalý kolega a přítel David Kuh, výkonný 

redaktor Tagesbote aus Böhmen, jenž na Nerudovu kritiku rovněž několikrát 

odpověděl.263 Satira a polemika ve spojitosti s německými periodiky tvoří po celou dobu 

šedesátých let signifikantní součást fejetonů. To vše pochopitelně souvisí s vyhrocující se 

národnostní situací, kdy bylo, z pohledu Nerudy, Němci bráněno Čechům v emancipaci, 

dosažení historických práv a rovnoprávnosti. 

  Neruda se však pochopitelně neomezoval pouze na tiskoviny, ale jeho útoky mířily 

také na ostatní veřejné představitele německého nacionalismu. V tomto směru v rámci 

fejetonistovy desetileté satiry trvale vyniká nenáviděná postava historika a pozdějšího 

konzervativního poslance zemského sněmu, K. V. Höflera. Trnem v oku byly 

fejetonistovi především Höflerovy historické práce, v nichž marginalizoval husitství.264 

                                                                      
261 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 157. V tomto případě Nerudův komentář navíc slouží jako onen 

přechod mezi tématy.  

262 Neruda v listu začínal svoji novinářskou kariéru koncem padesátých let. 

263Např.: J. NERUDA. Česká společnost I, s. 235-237. Kuh je mimochodem pražský žid a lze na něm 

ukázat, jak Neruda spojoval židovství s útočným německým nacionalismem.  

264 Např. J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 420. 

https://www.google.cz/search?q=tagesbote+aus+b%C3%B6hmen&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjx37fqt4LbAhVFb1AKHXdfCAAQBSgAegQIABAp
https://www.google.cz/search?q=tagesbote+aus+b%C3%B6hmen&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjx37fqt4LbAhVFb1AKHXdfCAAQBSgAegQIABAp
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V prvních letech tvorby satirické rány často schytávají také členové Burschenschaftů, 

spolků nacionalistických německých studentů, nazývaných „Burschen“, počeštěle pak 

buršové neboli buršáci. Fejetonista dokonce reflektuje, že o nich píše často a komicky se 

omlouvá pomyslnému čtenáři: „Nemáte mne za blázna, pane redaktore? Máte nejspíše, 

nebo alespoň si myslíte: ,Cožpak náš feuilletonista již tak sešel, že nám píše asi po třetí 

již o buršech? ̒ Vím, že jest to jakési testimonium paupertatis, které sám sobě dávám, vím, 

že se monotonií tou rovnám skoro již onomu slavnému Kazimírovi pražskému, který vždy 

jen o višních a jablkách psává. Vím to, ale prosím Vás, když v té věci tolik přemáhající 

komiky vězí!“265 

 Jak již bylo řečeno, Neruda se také stále více osměloval ke kritice politických špiček 

monarchie. Zatímco nejvyššího vládního představitele prvního pětiletí, muže, jenž 

oktrojoval únorovou ústavu (a po němž je také často nazývána), státního ministra A. von 

Schmerlinga, si Neruda troufal otevřeněji satirizovat až v závěru jeho kariéry,266 jeho 

nástupce již rozhodně nešetřil. To tedy opět pochopitelně záleželo na tom, co mu 

(auto)cenzurou bylo v dané situaci dovoleno. Mezi nejčastější cíle textů z druhé poloviny 

desetiletí patří ministerský předseda F. F. von Beust, jeden z hlavních strůjců rakousko-

uherského vyrovnání, jenž se stal (nejenom) v očích a satirických řádcích Nerudových 

podstatným faktorem českého politického neúspěchu. V posledních třech letech rovněž 

výrazně přibylo komické kritiky na adresu poslanců zemského sněmu a říšské rady.  

 První tři roky šedesátých let se Nerudova satira soustředila především na německé 

cíle, ty české jsou vyhledávány zřídka kdy, a pokud ano, jedná se o kritiku kultury, 

především divadla a také planého vlastenčení267(jež je později ztotožněno se staročechy). 

To se mění s narůstajícími rozpory v českém národním táboře a jeho hlavním 

reprezentantem – Národní stranou. Jak již bylo řečeno výše, kolem poloviny desetiletí se 

začal vydělovat názorový proud mladočechů, s nímž sympatizoval také Neruda. Viníky 

emancipačních neúspěchů a satirickým terčem se vedle zemských Němců tedy stávají 

také představitelé staročechů a jejich neúčinné politické konání. Tento posun lze dobře 

                                                                      
265 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 91. testimonium paupertatis -  důkaz chudoby 

266 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 385. V předchozích letech se komická kritika státního ministra objevuje 

jen výjimečně a opatrně např.: J. NERUDA. Česká společnost I., s. 177. Mezi lety 1865-1870 je terčem 

jeho satiry výrazně častěji, což koresponduje s tím, co jsme psali v předešlé podkapitole – Neruda se 

k věcem (osobám), o kterých bylo nebezpečné psát, vracel v pozdějších letech. 

267 Např. J. NERUDA. Česká společnost I, s. 64. 
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ilustrovat na Nerudově postoji k F. L. Riegerovi, přední postavě staročeské politiky. 

Zatímco v červnu 1861 fejetonista pochvalně a s jistým obdivem referoval o Riegerově 

vystoupení na českém sněmu268, o necelé čtyři roky se pustil do ostré polemiky 

s Riegerovým článkem „Boucharoni“, jenž byl namířený právě proti rodícím se 

mladočechům. Rieger je ironicky nazván „českým Herkulem“, je obviněn z pokrytectví 

a konzervativní proud je na oplátku označen jako „věhlašáci“.269 Nerudovy satirizující 

postupy jsou zde stejné jako v případě textů, kde autor útočí na protivníky německé. 

Rieger zmiňovaný článek „Boucharoni“ zveřejnil v Národě, jenž vznikl v roce 1863 jako 

tiskovina staročechů. Do zástupu německých periodik se tak přidal také tento časopis 

jakožto fejetonistův český nepřítel a polemický soupeř. V druhém pětiletí se mezi 

pravidelné cíle Nerudovy satiry zařadil také Národní pokrok, faktický nástupce Národa, 

a vládní Pražský deník.  

 S eskalujícím konfliktem české politiky souvisí rovněž satira mířící k 

letargické české šlechtě270 či k dalším konzervativním postavám českého veřejného 

života, ku příkladu k V. V. Tomkovi.271 Cílů výsměšné kritiky navíc začalo přibývat 

ve druhé polovině desetiletí; do Prahy se začali vracet jezuité,272 jež Neruda (a nejenom 

on) vnímal jako hlavní symbol pobělohorského útlaku a církevní chamtivosti. 

K Nerudovým časopiseckým nepřátelům se tím pádem přidal také Časopis katolického 

duchovenstva, s nímž o jezuitech, ale i obecněji, o církevní moci, několikrát 

polemizoval.273 K národnostním nepřátelům po roce 1867 přibyli rovněž Maďaři, kteří 

dle fejetonisty Slovany utlačovali stejně jako Němci.274 Sžíravou satirou je po rakouskou-

uherském vyrovnání mnohokrát častovaný F. Dedera, nenáviděný policejní úředník, jenž 

                                                                      
268 tamtéž, s. 52-53. 

269 tamtéž, s. 296-299. 

270 Např. J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 315. 

271 U historika V. V. Tomka, vedle jeho staročeské angažovanosti, vadil především jeho „katolický pohled“ 

na husitství. - J. NERUDA. Drobné klepy II, s. 134. 

272 Řád zrušen M. Terezií 1773 byl znovu obnoven v r. 1814, do Čech se ovšem vracel postupně. V roce 

1866 byla zřízena rezidence sv. Ignáce na Novém Městě, což Nerudu vyprovokovalo k reakci. 

http://www.jesuit.cz/historie.php cit. 4. 7. 2018, [online]  

273 Např. J. NERUDA. Česká společnost II, s. 133. 

274 Tamtéž, s. 200. 

http://www.jesuit.cz/historie.php
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byl pro Nerudu symbolem národní zrady.275  

 Jak je vidět na výše uvedeném, fejetonista, především ve druhé polovině šedesátých 

let, bojoval hned na několika frontách. Jeho satira dominantně působí v oblasti politické, 

národně emancipační, dává se do služeb rovnoprávnosti a mladočešství. Vedle uvedených 

satirických cílů nezmiňujeme množství satirických objektů nepolitických, efemérních a 

jednorázových. Satira nepolitická pak často sousedí s komikou humoristickou.  Stojí za 

povšimnutí, že po roce 1867 autorovu satiru ve fejetonech stále více střídá hořkost, 

zklamání a beznaděj, které byly v první bojovně-optimistické polovině desetiletí vidět jen 

výjimečně. Neruda si dobře uvědomoval národní nedostatečnost a nejednotnost, která 

byla umocněna množstvím vnějších nepřátel emancipačních snah. „Již několikrát jsem za 

jinými příležitostmi v tomto listu tvrdil, že žádoucí svornost mezi Čechy a Němci, bez 

níž ve vlasti své ani žíti nemůžeme, jest velmi lehko možná. S obou stran je tolik 

stýčností, že se jen snahám několika nepoctivých lidí poštěstiti mohlo odciziti sobě strany, 

kteréž nejdůležitější příčiny mají, aby se sbližovaly,“ psal Neruda v roce 1861.276 

Podobné přesvědčení bychom u něj na konci desetiletí již nenašli.  

 

6.3. Prostředky: ironie, stylizace do odpůrců a jejich karikování, hyperbolizace, 

sarkasmus a bagatelizace, přirovnání a intertextovost 

 Již dříve jsme uvedli, že komické prostředky chápeme jako nositele komického 

efektu. Těmito prostředky, které jsou povětšinou stavěné na výše uvedených komických 

východiscích, myslíme také samotné realizace, postupy či podoby Nerudovy satiry. Satira 

jakožto dominantní součást autorovy novinové tvorby není z hlediska komických 

prostředků příliš variabilní a rozmanitá. Můžeme tvrdit, že Neruda si již v prvních letech 

kariéry vytváří soubor několika satirických prostředků. Tento soubor se po dobu desetiletí 

v zásadě nemění, nezúží a ani nerozšíří, ačkoliv se jednotlivé prostředky liší v četnosti 

užití. Níže tak jednotlivé prostředky společně s reprezentativními příklady Nerudovy 

satiry uvádíme. Snažíme se přitom postihnout jejich nejtypičtější podobu, ale rovněž 

jejich originálnější a méně časté varianty. Je třeba zdůraznit, že prostředky nefungují 

                                                                      
275 Dedera eskortoval K. H. Borovského do Brixenu a podílel se na represích táborových hnutí v roce 1868. 

K tomu všemu si podle Nerudy ve společnosti hrál na pravého vlastence.  – J. NERUDA. Česká společnost 

II, s. 448. 

276 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 81. 
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izolovaně, Neruda je ve svých fejetonech kombinuje, mísí a variuje, jejich základ však 

zůstává vždy stejný. 

 

a) ironie  

 Ironie je pevně spojena se satirou coby jeden ze základních komických prostředků. 

Nerudova satira není výjimkou a ironii můžeme považovat za prostředek nejvýznamnější 

a zcela nejběžnější, který proniká (nebo je jejich součástí) i do dalších satirických 

prostředků uvedených níže. Tato podkapitola se snaží postihnout komickou ironii 

v nejryzejší podobě, jež můžeme označit jako „čistou ironii“, tedy vyjádření opaku 

skutečného mínění. Z důvodů nastíněných v první kapitole práce řadíme fejetonistovu 

sebeironii do kapitoly o humoru, se satirou nemá veskrze mnoho společného.  Ironie v 

satiře, zejména pak ta hůře rozeznatelná, představovala pro Nerudu jistou ochranu před 

cenzurou, v mnoha případech by autor totiž mohl tvrdit, že dané tvrzení myslel zcela 

vážně.  Řečové prostředky značící ironii, především intonace a větný přízvuk, bývají 

v Nerudových textech vyznačeny kurzívou („vše bylo dobře připraveno“277) 

vykřičníky278 (Němce lituju!279) či jejich kombinací (Tato jest ta pravá cesta!280), ale 

rovněž uvozovkami („Je tomu právě týden, co se Benedekův ,plán ̒…“281). Časté jsou 

ovšem také případy, kdy ironie nijak značená není („Řiďme se dle krásného příkladu naší 

pražské obce, která, co se němčiny týče, zůstává při starém a i to nové přizpůsobuje 

starému…“282), a čtenářovy rozpoznávací schopnosti se tak musí bez grafické opory 

obejít. Tato graficky neznačená ironie je ale povětšinou explicitně navázaná na okolní 

kontext (viz předchozí příklad) a její rozeznání nečiní obtíže.  

 Pro fejetonistu je ironie konstantním a spolehlivým satirickým prostředkem, a to 

především pro politickou oblast. Logickým terčem čisté ironie jsou již v počátcích kariéry 

Němci a německé časopisy, což lze ukázat např. na tomto případu z jara 1861, kde 

                                                                      
277 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 16.  

278 Vykřičníky jsou mimo to používány i pro zcela vážně míněné věty, zejména pokud Neruda přechází do 

národního patosu či píše nekrolog, např:„Však již dotlouklo, domilovalo to srdce šlechetné, dozněl šepotem 

hlas, který k nám zavítával zvukem písně dojemné!“ - J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 258. 

279 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 30. 

280 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 28. 

281 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 57. 

282 tamtéž, s. 259. 
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fejetonista oboje zesměšňuje: „Ti Češi stále co utiskující naproti německým 

spoluobčanům svým vystupují, poněvadž sobě stálé přechvaty dovolují a na práva 

německých sousedů sahají, jakž jsme se zvláště za posledního desítiletí přesvědčili, musí 

také ,Pr. Ztg. ̒ dle dobrého svědomí svého zvláště ,ty ̒ Čechy pozorovati“.283 Tento cíl, jak 

jsme si zmiňovali již v předešlé kapitole, se stává evergreenem celého desetiletí a 

Nerudova ironie vytrvale satirizuje německý nacionální útlak spojený s lhaním a 

nestoudností (dle autorova pohledu) německých novin: „My máme a měli jsme v Čechách 

vždy svobody dost, právě tak za Záboje a Slavoje jako za Metternicha a Bacha, ovšemže 

dle časů měnila vždy svůj kabátek. Čechové jsou mysli hravé, ,schovávaná ̒  je u nás 

národní hrou ve všech obdobách provozovanou, a takž sobě hrála i svoboda u nás vždy 

na schovávanou,“284 (1862) nebo „Jsem právě ještě všecek ohromen nejnovějším 

důkazem německé obratnosti spisovatelské. Süddeutsche Zeitung přinesla právě dopis z 

Prahy, – považte si: čtyři plné sloupce a každé slovo nadávka a každá věta celý kanál! 

Kdo by to po nich doved! Ti chlapi zasluhují uznání, pomníky, obšírné životopisy.“285 

(1867). Podobných případů bychom zde mohli uvést desítky. S bujícím konfliktem 

v českém táboře se ke stejnému prostředku Neruda uchyluje v případě staročechů a také 

komentuje jeho prostřednictvím národní atmosféru, ačkoliv často spíše hořce, nežli 

komicky: „A takž žijem v milé svornosti a příjemném klidu mezi sebou, aby sobě snad 

nikdo naříkat nemusil, že nerozumíme tomu, co je láska.“286 

 Velice často Nerudova „čistá ironie“ znevažuje přímo kompetence 

jednotlivých protivníků z politické a kulturní oblasti. „Nechcem rozebírat škodu a bol, 

jaký by povstal, kdyby složil ředitelstvo muž, který se osvědčil, že tak zvláštním 

způsobem porozuměl potřebám českého divadla –  neboť bol jest věc srdce a nechte nám 

srdce naše na pokoji,“ útočí fejetonista na německého ředitele české divadelní scény, 

který hrozil, že složí funkci, pokud nebude mít divadlo větší subvenci.287„Jsou geniové, 

kterým nestačí jediný obor lidského umění, kteří jsou příliš velicí, než aby stali se jen 

v ohledu jediném prvními – Michel Angelové, sochaři, malíři, básníci zároveň. Před 

takovými duchy klaníme se v prach, jsouť to zázrakové boží, zázrakové, jakými obdaří 

                                                                      
283 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 13. 

284 tamtéž, s. 164 

285 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 27. 

286 tamtéž s. 392. 

287 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 364. 
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všemohoucnost časem svým každou zemi i zemi českou. Stal se takový zázrak i mezi 

námi, pan David Kuh osvědčil se nejen dávno již co výtečný bojovník proti Čechům, ale 

vystoupil nyní zcela šťastně i co literární historik český. Sochařství, malířství, básnictví 

má přece velké vnitřní spojení ale ,Tagesbote ̒  a česká literární historie – nebohý, 

překonaný Michel Angelo!“288  

 Oba výše uvedené příklady jsou pro Nerudovu satiru typické a hojně se objevují 

v polemikách; osoby či přímo protivníci v rámci polemiky jsou ironizovány 

prostřednictvím oslavy vynikajících vlastností a schopností, či vyjádřením vřelých citů. 

Tyto city jsou vyjadřovány skrze onen plurál zahrnující národní společenství („nechte 

nám srdce naše na pokoji“), ale se stále zřetelnějším autorským subjektem rovněž skrze 

osobní cit a domnělý názor samotného fejetonisty. To je dobře vidět v případě opakovaně 

satirizovaného komisaře Dedery, jenž je nazýván fejetonistovým miláčkem: „A je mně 

proto pan Dedera nejmilejší, protože je nejvšestrannější, pravý kaleidoskop všech 

možných citů…“289. Stojí za zmínku, že v případě Dedery Neruda satirizuje téměř 

výhradně právě tímto typem „citové ironie“ („Avšak pan Dedera ještě nikdy se nevydal 

zcela ze ctností a měl jí ještě trochu reservní v kasárnách. Proto také zasluhuje, aby byl 

náš. Proto ho miluji, vroucně miluji, skoro tak jako ctnost.“290), zatímco na jiné osoby, 

jež jsou opakovaným terčem výsměšné kritiky, jsou použity odlišné prostředky satiry a 

tento typ ironie se pro jejich případ vůbec nevyskytuje (ku příkladu u historika a politika 

K. V. Höflera je to hlavně neironický sarkasmus). „Citová ironie“, jak bychom si ironii 

vyjádřenou skrze předstírané emoce mohli pojmenovat, funguje také naopak; věc či osoba 

Nerudovi sympatická a milá je záměrně očerněna a negována, především proto, aby se 

zdůraznil její význam či přínos. Tato ironie již však nikterak nesouvisí se satirou. 

 

b) stylizace do protivníků a jejich karikování  

 S ironií je úzce spjata (ne ovšem nutně), další položka ze seznamu satirických 

prostředků. Jedná se o prostředek, jehož podstata tkví v tom, že Neruda fejeton utváří 

v první osobě pohledem názorového odpůrce, nejčastěji německého novináře. Tato 

                                                                      
288 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 235. Neruda celý monotematický fejeton do Hlasu věnuje 

znevažování osoby Davida Kuha. 

289 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 357. 
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karikující satirická realizace je v tvorbě šedesátých let na rozdíl od čisté ironie poměrně 

raritní (v průměru je použita tak jednou do roka, vícekrát je jí využito jen v roce 1865) a 

objevuje se striktně v monotematických fejetonech, v nichž karikovaný subjekt 

komentuje svůj vztah k Čechům, či český/německý veřejný život. Již název fejetonu 

čtenáři několikrát prozradí satirický postup „Všeněmecká výstava národopisní, věrně dle 

staré Presse“291,  „Iluminace dne 20. října dle ,Bohemie ̒  a ,Tagesbotte ̒  od 21. října“292 

či „Pohovkový monolog pražského německého žurnalisty před svatojánskou 

slavností“.293  

 Komika takových fejetonů pak vychází z karikování jednostranného stanoviska 

německých novinářů zaměřených proti české straně. Ku příkladu v říjnu 1865, kdy se 

konala protestní svíčková iluminace (nespokojenost s únorovou konstitucí) je vzorový 

pražský německý novinář nespokojen s tím, že Češi nevytloukali okna, jak předpokládal. 

Rovněž zde na Čechy žaluje a vymýšlí si: „Malá Strana prý nebyla skoro pranic osvětlena, 

sami jsme to sice neviděli, zapisujem to zde ale milerádi“,294 jindy je takový novinář 

ztělesněním německého šovinismu (takové narážky závislé na aktuálních územních 

sporech a konfliktech Němců, především tedy Pruska, s Dánskem a později Francií): 

„Kdekoliv je jeden jediný Němec, je tam německá půda a ta musí být representována.“295 

Beze zbytku jsou v těchto monotematických fejetonech karikovány vlastnosti typického 

německého  žurnalisty, především tedy arogance, zbabělost, bezpáteřnost a zlomyslnost, 

mohli bychom tak tento komický prostředek zařadit do komiky charakteru. „Hehe! – ti 

čeští žurnalisté se teď nadrou zase, - nemají na chvílku pokoje, jsou stále v duševní 

zimnici!  …Za nás pracovaly dějiny dvou tisíciletí a pracuje faktická moc, za nás myslelo 

několik set klasiků ve všech možných formátech, a člověk píše duchaplně a ani o tom 

neví,“ píše domnělý německý novinář, který se připravuje na to, jak bude lhát o 

svatojánské slavnosti v Praze, jelikož mu vadí, že se na ní sjede hodně Čechů.296 Nerudův 

německý novinář bývá anonymním prototypem, výjimkou je stylizace do D. Kuha, jenž 

doufaje v odměnu německých politiků píše nenávistný protičeský článek: „Naposled by 
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Češi dokázali, že rozumějí pravé liberálnosti a spravedlivosti, a já bych byl blamován – a 

pak bych už nemohl popichovat – a pak co bych měl z toho…“297. 

 Jedinečnými jsou v rámci těchto satirických karikatur dva texty z prvních dvou let 

desetiletí, tedy 1861 a 1862. První z textů se nazývá „Zápisky králíka policinellova“ a 

Neruda se v něm nestylizuje do názorového odpůrce, ale do pouťového králíka. Jeho 

očima pozoruje každoroční slavnost v lesoparku Hvězda po svátku sv. Markéty. Fejeton 

z Času ojediněle (v šedesátých letech se již taková zvířecí stylizace neopakuje) využívá 

specifického králičího pohledu ke komentování okolního děje i soudobé politické situace: 

„Zabíjí mne divadelně kvůli divákům a nechávají oživovat kvůli novému výdělku, když 

zkrátka potřebují nových peněz. Jest to se mnou jako se svobodou a s ústavou v –   no no, 

což nemohu mít ani na okamžik pokoj?“ „…Snad se mne ujme také konečně spolek proti 

trýznění zvířat. U nás ale jsou spolky jen proto, aby zvolily presidenta, dvacet hodnostářů, 

čtyřicet čestných členů…“ Povšimněme si, že v této králičí stylizaci nejsou hlavním cílem 

satiry Němci, ale české pivní vlastenčení: „Co je mně nejdivnější zde? Inu, abych si to 

upřímně vyznal, –  to věčné křičení ,já jsem Čech! ̒ , ,já jsem vlastenec! ̒ , ,my jsme Češi! ̒ 

, ,my jsme Slované! ̒ Probouzejí se ovšem teprve ze snů, myslím ale, že není zapotřebí, 

když někdo zdvihá džbánek, aby při tom ubezpečoval, že jest Čech.“298 

 Druhý z textů „Stručný zeměpis a dějepis Čech“ vznikal na pokračování do 

Humoristických listů a má spíše charakter parodie učebního textu nežli fejetonu. Stojí 

však za to, aby byl zmíněn, jelikož se jedná o text z komického hlediska výjimečný. 

Neruda totiž vytvořil poměrně obsáhlý fiktivní text německé učebnice, jejž vytvořil 

redaktor Presse, pojednávají vyhroceným pseudovědeckým stylem o zeměpise a dějepise 

českých zemí. Opět je zde tedy onen komicky tendenční pohled německého novináře, 

tentokrát na českou krajinu a české dějiny. Češi jsou zde popsáni jako barbarský a zaostalý 

kmen, který nic neumí, a jejichž území je přívažkem k Německu. Všechny pověry a 

komické dezinformace zde opět mají satirizovat lživost německých žurnalistů. Autor 

mimo to kombinuje a variuje další satirizační prostředky, kromě ironie zde objevíme 

nadsázku přecházející až do absurdna: „Před mnohými tisíci léty pokrývalo prý moře 

českou zemi a sloužilo nám za rybník pro domácí potřeby a pro zábavu…“. V textu 

nalezneme množství satirizující jazykové komiky: „Močálovitost Čech poznáte na 
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německé mapě již podle černé barvy, Čechy jsou u Němců vždy černě zapsány,“ dále 

odkazy na současnou politicko-společenskou situaci a řadu intertextových (často i 

humorných) narážek týkajících se nejen české, ale i biblické historie: „Češi vlastně nemají 

ani žádného dějepisu, neboť se u nich nikdy nic nestalo. I Hus na příklad, když chtěl být 

upálen, musil sobě teprve vyjít za hranice…“ „Kdyby byl býval ráj v Čechách, byl by 

Adam zajisté neklesl, neboť by byli sousední Němci, kteří sobě pro všechno přijdou, co 

v Čechách vyroste, jablko mu vzali od huby pryč,“ „Žižka byl tak nevzdělaný, že s ním 

Němci ani mluvit nechtěli, napořád mu záda ukazujíce, kdekoliv se s nimi pobaviti 

chtěl…“  

 Dále se setkáme s rozličnými komickými parafrázemi, jazykovými hříčkami (opět 

tedy jazyková komika) se jmény historických postav (Ne-buk-a-ne-cár místo 

Nabukadnesar), ale také s útokem do vlastních českých řad: „Jednou z vlastností Čechů 

jest, že zapomínají druhý den již, co předešlého dne hloupého vyvedli, jakož i zapomínají, 

co jim jiní vyvedli.“  Text mimo jiné obsahuje poznámky pro učitele, jak zeměpis a 

dějepis správně učit: „Nyní se zeptá učitel žáků, chtějí-li dle toho všeho náležeti k národu 

tak málo patrnému, a na jejich zcela jistě zápornou odpověď netáže se jich více a dá jim 

třeba na nejčeštějším gymnasiu vysvědčení německé.“ Z hlediska Nerudovy satiry se 

jedná o jeden z nejzajímavějších a komicky nejzhuštěnějších textů (byť nikoliv přímo 

fejetonního charakteru), který ukazuje, že Neruda již v roce 1861 dobře ovládal všechny 

prostředky satiry, jež využíval i po zbytek desetiletí. 299 

 

c) hyperbolizace  

 Mezi Nerudovy nejoriginálnější komické prostředky nejen pro satiru, ale také pro 

humor patří hyperbolizace. Satirickou hyperbolizaci chápeme jako prostředek, kdy 

fejetonista nějaký nežádoucí jev (povětšinou předkládaný zákon, nařízení, událost apod.) 

rozvede do vyhrocené až absurdní polohy, aby poukázal na jeho hloupost a zbytečnost 

(ku příkladu ukazuje, jak zákon bude fungovat v praxi). Často je prostředek podpořen 

vlastními nápady a návrhy, které mají směřovat „k vylepšení“ jevu a pochopitelně opět 

úzce souvisí s ironií. Neruda tento typ satiry začal hojně využívat v posledních letech 

desetiletí. 
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 Prostředek může mít podobu pouze jedné věty či souvětí k aktuálnímu dění. 

„Takhle aby se musila vesla a plovací spodky vždy předkládat k důkladnému ouřadnímu 

prozkoumání a nápotomnímu milostivého schválení!,“ komentuje autor stížnost 

německého novináře na politické agitace českých spolků, přičemž do nich zahrnuje také 

spolky plavců a veslařů.300 Jindy je satirizován nízký počet abonentů Pražských novin: 

„Aby nebylo nouze o předplatitele, zavede se časopis ten co školní čítánka,“301 či 

staročeská pasivní politika (povšimněme si také oslovení čtenáře): „Je mouka a rejže 

v spižírně, čaj v krabici, tabák v pytli? Koupili jste si už dýmku, ale hodně dlouhou, aby 

musila posluhovačka zapalovat vám kvůli zvýšení vaší pasivnosti?“302 

 Zajímavější je ovšem hyperbolizace výrazněji rozvedená, někdy zabírající až 

polovinu polytematického fejetonu. Neruda v takových případech hyperbolu dále 

stupňuje, nechává pracovat fantazii a mnohdy přechází až k ztřeštěným nápadům a 

absurditám. Můžeme se tak setkat s tím, že fejetonista v době rakouských ekonomických 

obtíží uvádí představu šťastného státního bankrotu, kdy nastane doba „úplné rovnosti a 

komunismu“, „říše lásky“ a na politickém kolbišti bude existovat pouze „Mittelpartai“ 

protože centralisté i federalisté učiní bankrot. Představu zakončuje tím, že bankrot ještě 

nenastal, a tak se „můžem ještě nenávidět a pomlouvat do sytosti.“303 K takovým 

případům patří například fejeton, který se objevuje po neúspěšném rakousko-českém 

vyrovnání a Neruda v něm operuje s tím, že by se konečně rád s někým „vyrovnal“.  Autor 

pak dále popisuje své netrpělivé čekání na to, až bude ohledně „vyrovnání“ osloven a 

vysvětluje, jak by si takový rozhovor s „německým vůdcem“ představoval: „Prosím jich, 

jsou voni pan X.? Nu to mne těší! Já jsem jedním z německých vůdců, rád bych se taky s 

nějakým Čechem vyrovnal. Jdou se mnou k Chlumeckému - nebo snad radši pijou 

pivo?...“304  

 Fejetonista ku příkladu rozvíjí také rozsáhlou komicky absurdní představu poprav 

českých novinářů, jelikož se v tisku dočetl, že ve Španělsku byl podán návrh na 

znovuzavedení inkvizice, a tudíž brzo takové návrhy očekává také v Rakousku: „Smějí 
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na hranici skotačit, jak chtějí, avšak nesmějí ustát v přednesu pěkného kvarteta, jejž 

,zvláště k té příležitosti ̒  složil Procházka nebo Bendl nebo vůbec některý jiný 

z neupálených posud vlasteneckých skladatelů. Dokud nedozpívali, nesmějí umřít.“305 

Podobně je pak rozváděna zpráva o oslavě, kterou buršáci v Praze chtěli přichystat 

ministru spravedlnosti Herbstovi: „Vše, vše bylo do pole připraveno; německé panny 

obětovaly nejpevnější spodničky na stany a nejširší punčochy na cupaninu, Dotzauer 

skoupil všechnu samožitnou a přísežný řezník studoval anatomii zcela a poločistých 

zvířat. Plán bitvy byl vypracován, pravé křídlo pražští turnéři, levé křídlo venkovští 

turnéři, uprostřed ostatní židé a kolem dokola kasárna, tak vysoká, že by ani shnilé vejce 

nepřelítlo, ačkoli patří k ptactvu.“306 Na ukázce lze mimochodem dobře vidět, že Neruda 

(opakovaně) spojoval židovství s německým nacionalismem. Na závěr podkapitoly 

zmiňme případ, kdy je rozvíjena představa nového tiskového zákona, v níž se autor 

dotýká (nám z první kapitoly známého) nelehkého definování komiky: „Národ filosofický 

vydal již celou bibliotéku kněh estetizujících o komice, humoru, vtipu, a přece se 

neprobral v předmětu tom příliš hluboko. U nás přijdeme pomocí estetiků soudních síní 

brzy dopodrobna, definice urážky, vtipu, posměchu, úsměšku budou zcela jasné, 

slovanská filosofie zaslaví první svůj triumf.“307 

 

d) Sarkasmus a bagatelizace  

 V první kapitole práce jsme uvedli, že sarkasmus může být ironický (takovou 

podobu řadíme pod čistou ironii), ale také zcela neironický, v podobě přímého 

výsměšného tvrzení. Právě těmto neironickým sarkasmům věnujeme následující řádky. 

Jejich poslání, byť explicitněji vyjádřené, je ve své nejběžnější podobě stejné jako u 

ironie, tedy zesměšnění předpojatosti, neschopnosti či zaprodanosti názorového odpůrce, 

nejčastěji německého novináře. Vyvracování lží německému žurnalistovi T. Pislingovi je 

tak ku příkladu okomentováno: „Slušnou cestou nemohl sobě ještě pomoci k literární 

slávě, zvolil tedy cestu sprostých nadávek a ještě sprostějšího podezřívání; když se 

nedařilo psaním o tom, co věděl, začal psáti o tom, čeho neví –  a to se mu daří.“308 Jindy 
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Neruda komunikuje se čtenářem ve věci redaktora Prager Zeitungu: „Vy víte na příklad, 

že jsou dva druhy vtipálků. Jeden druh dělá dobré vtipy, kterým se směje celý svět, jen 

vlastní jich otec ne, druhý druh dělá vtipy, kterým se nesměje nikdo než právě jich otec, 

ten ale se jim směje za celý svět. V redakci Prager Zeitungu mají takového jednoho 

vlastnoručního smíška.“309 S oblibou se fejetonista mimo jiné sarkasticky vyjadřuje 

k domnělé historiografické nekompetentnosti K. V. Höflera: „Já již omlouvám i pana 

Höflera, že píše dějiny právě tak, jak mu náhoda ruku vede, že mluví o národnosti právě 

tak, jak se mu jazyk plete.“310 Nutno ovšem zmínit, že Neruda sarkasmů využíval i pro 

příležitosti zcela nepolitické, v roce 1867 na příklad takto komentoval (v kombinaci 

s ironií a hyperbolou) vystoupení japonských gymnastů na Žofíně: „Nic nám nepředvedli 

národního než národní hudbu svou, která nám líbezností svou zvláštní vysvětluje ovšem 

dobře příčinu častých japonských samovražd.“311  

 Sarkasmy sice nejsou v autorově fejetonistice tak běžné jako ona „čistá ironie“, 

přesto se pravidelně vyskytují po celé desetiletí. Specifickým a s oblibou používaným 

typem sarkasmu je tzv. bagatelizace. Neruda se jejím prostřednictvím vypořádává 

s odpůrci jako s něčím nepodstatným, okrajovým a malým, něčím, co nestojí za řeč. 

Jádrem bagatelizace se ve většině případů stává nízký věk názorových soků. Neruda 

mimochodem na nedorostlost německých žurnalistů z Presse poukazuje již ve svých 27 

letech: „Tváře jejich jsou obyčejně tak mladistvé, že se člověk ptá, je-li veřejné sedění 

také pro děti, a tak nevinné, že by nikdo v nich tu probuzenou jiskru nenašel.“312 O tři 

roky později zamíří na redaktora Tagesbote: „Čáp donesl do reakce ,Tagesbote ̒ zase 

nějaké mladičké nekřtěňátko. Roztomilé to robě! Nemá sice ovšem ještě rozumu, ba 

posud ani skrovných rozumových počátků, je ale velmi chápavo, a přítel dětí může se 

velmi pobavit přihlížením, jak to malé stvořeníčko všemu velkému se diví…“ 

„…Náprsníky kupuje mu posud tatínek, nosík má dle let svých ještě malinký, a vousy – 

nu vousy musí být mrzáctvím, neboť on jich nemůže nalézt na své pravidelné tváři vzdor 

zrcadlenému sklu krámu příkopních, v němž se tak často zhlíží“.313  
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 Prakticky totožná podoba prostředku je v první polovině desetiletí opakovaně 

používána: „Inu, tak se to dělá, když člověk nic neumí, nic neví, a přece má tendenčně 

psát! Nechte takové nerozumné děti, kteréž ještě před několika měsíci svoje ,ze školy jdu 

zrovna domů ̒ lámajícím se sopránem vřeštěly.“ Ve stejném fejetonu Neruda útočí na 

novináře Morgenpostu Kische, který má dlouhé vlasy, a proto je posměšně nazýván jako 

vlasatice: „Vidíte, věru se na vás hněvám, vy české časopisy! Nač se jen obíráte s tou 

nejadrnou, bezmozkovou ,vlasaticí ̒, jak ji nazýváte, od Morgenpostu, abyste ji 

přírodovědecky určily a vřadily do třídy oněch dvounohců (slovo dle Amerlinga), kteréž 

je spíše ještě kapesního šátku než spisovatelského péra. Pravda sice, že možno velikosti 

boží obdivovati se i v nejbídnější bylince i v nejmenším cizopásku na hlavě paviána, při 

takovém obdivování, ohledávání a určování vezme ale nebohá bylinka za své a nač ji 

kazit krátký beztoho život.“314 Neruda zde tedy mladého žurnalistu Kische, jenž 

evidentně rozlítil české vlastenecké kruhy, připodobňuje k malému živočichu, který je tak 

nicotný, že vůbec nestojí za pozornost.315  

 Prostředku bagatelizace skrze mladost oponenta je používáno mnohem hojněji 

v první polovině desetiletí, což je vzhledem k fejetonistově věku paradoxní, najdeme ho 

ale rovněž i následujícím pětiletí, ku příkladu v roce 1869: „Já bych si z toho pranic 

nedělal, ale vy, vy se mně na tu ,nenávist ̒ vídeňskou žurnalistickou tuze zlobíte! Je sice 

pravda, že ,nenávist ̒  má mít a mívá také u muže vždy ráz poetický, což je ale lecjaký 

kluk mužem?“316 U bagatelizace obecně můžeme pozorovat Nerudovu stylizaci do 

klidného fejetonisty, jenž je nad věcí. Tato stylizace pak kontrastuje s rozhořčenými až 

patetickými reakcemi v jiných fejetonech způsobenými přitom často týmiž německými 

novináři, které autor bagatelizuje, či nelibě nesenou politickou událostí/situací.  

 

e) přirovnání a intertextovost 

 Přirovnání vyvolávající komickou obraznou představu patří mezi další osvědčené 

prostředky Nerudovy fejetonistiky šedesátých let. Satirická přirovnání mají v podstatě 

dvě podoby; v případě té první, častější, je k objektu satiry, základní představě, něco 
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komicky přirovnáváno, tzv. obraznou představou.317 Nejčastěji je toho využíváno 

pochopitelně vůči Němcům („Kdož může za to, že jsou náhledy německých dějepisců 

jako krtci, o nichž přírodopis učí, že se zabijou již malým pádem.“)318, ale také vůči 

úředníkům („Hlavní jejich charakteristikon je, že se podobají spíše komické figurce 

z hlíny, na příklad harašivým vodním píšťalám, než praktické nádobě na lidský 

rozum.“)319, Čechům („Čech by si musil dlouhou chvíli zoufat, kdyby nebyl jako moře – 

hezky slaný, hnilobně nepřístupný…“320, „…vyhýbáme se tučné myšlence víc než zbožná 

babička na Velký pátek rohlíku pečenému na sádle.“)321, či zastáncům jezuitů 

(„Kanovnický vyšehradský žurnalista pohybuje se s onou elegancí, jakou mívali 

předpotopní žurnalisté asi za doby mamutů.“)322 

 V případě druhé podoby satirického přirovnání to funguje opačně, z objektu satiry 

se stává část obrazná, je tedy k něčemu přirovnávána, ku příkladu jako v případě návštěvy 

příslušníků carské rodiny v Praze, roku 1867: „V divadle na ně čekali tisícové, před 

divadlem sta; místnosti divadelní byly nabity, ke kasám tlačily se tlupy vždy nové, ale 

kasy byly ledově chladny jak ženská pýcha, zapnuty jako diplomat, zabedněny jako 

mozek německé většiny…“323 Smysl mají obě podoby přirovnání samozřejmě stejný, 

tedy zesměšnit sarkastickým způsobem objekt satiry. 

 Přirovnání jsou pochopitelně úzce navázána také na intertextovost a ironii, jen tak 

může být novinář Herzog sestavující portréty německých ministrů „Plutarchem 

Bohemie“,324 či většina a menšina na zemském sněmu jako „dva zamilovaní, Hero a 

Leander“.325 Antického vzoru je mimochodem v případě satirizovaní situace na zemském 

sněmu užíváno vícekrát: „Znáte řecký mythus o Kassandře a české pořekadlo o ,házení 

                                                                      
317 J. PETERKA. Teorie literatury pro učitele, s. 148. 

318 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 264. 

319 Tamtéž, s. 388. 

320 J. NERUDA. Drobné klepy II, s. 142. 

321 J. NERUDA. Drobné klepy I., s. 267. 

322 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 140. 

323 tamtéž, s. 321. 

324 J. NERUDA. Drobné klepy II, s. 62-3. 

325 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 219 – Toto přirovnání Neruda navíc dále rozvine do parodie: „český 

Grillparzer mohl by napsat z toho nějaké ,des Parlament sund er Liebe Wellen ̒, tragedii nebo veselohru, 

podle honoráru“ – fejetonista zde  paroduje název hry „Des Meeres und der Liebe Wellen“ od dobově 

aktivního vídeňského dramatika Grillparzera, která o bájné dvojici milenců pojednává. 



79 
 

hrachu na zeď? Ne drobný hrách, ale skalní balvany metají Češi proti té skále oficiésní 

majority, ale skále nemůže se již proto pohnout, poněvadž to – není v programu vlády.“326 

 S intertextovostí stejně tak jako s antikou související heroikomikou však Neruda 

mnohem více pracuje v případě humoru.  

 

6.4. Cesty k satiře 

 

a) Satirické monotematické fejetony  

 Monotematické fejetony věnující se satiře „od začátku do konce“ stojí v úhrnu ze 

šedesátých let pochopitelně v menšině, přesto především v první polovině šedesátých let 

nejsou ničím neběžným. Satira dominuje v ostrých kritikách (přecházejících do 

polemiky) německých novinářů, ku příkladu v případě textů „Kolportéři nesmyslu“327 či 

„Z reformy“328, ale také v případech kritiky planého vlastenčení dobře viditelné třeba v 

textu „Vlastenec“ z roku 1861.329  Jak bylo zmíněno dříve, monotematičnost v průběhu 

let stále více ze společensko-politických témat ustupuje a je jí dále využíváno především 

v případě studií, úvahových a reportážních textů. Přesto se i v druhé polovině šedesátých 

let udrží dále pro potřeby polemik (např. těch protijezuitských330) a rovněž v již 

zmiňovaných, původně reportážních textech ze sněmovny, jež se v posledních třech 

letech desetiletí mění na čistou satiru.331 

 

b) Přes profánnost k politice a naopak 

 Ve své nejklasičtější polytematické podobě je satira pouze jednou ze složek textu, 

k níž se autor dostává skrze zmiňované přepínače. Od nevinného a veskrze nekomického 

glosování počasí, módy či literatury se asociačně, ale někdy i zcela volně přejde 

k výsměšné kritice společensko-politického stavu. Klasické komentování počasí (buď je 

                                                                      
326 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 234. 

327 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 37-41. 

328 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 171-173. 

329 tamtéž, s. 64-68. 
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moc zima, nebo moc teplo) tak může skončit zcela politicky: „Ano, to bude smutná doba, 

smutná zima! Na centralisty již padl mráz, ,Tagesbote ̒  nevidí ven a dýchá na okna, která 

se tím stávají ještě zkalenější, ,Presse ̒  koupila sobě kožich z uherských vlků a beránků 

(v Uhrách totiž jsou obě ty národnosti zastoupeny), autonomisté hubují že slunko federace 

je již tak zimě blízko, a vídeňští státníci svolají sněmy, aby jim alespoň tyto trochu 

pořádně zatopily.“332 Podobně to funguje i v případě tradic a zvyků: „Jako nám 

evropským synům je kokrhání kohouta znamením blížícího se jitra, takž bylo 

himalájským praotcům takovým též znamením hýkání osla. Pravěké upomínky udržují se 

stále, vyrážejí vždy občas znovu na povrch. Teď např. blíží se slovanské jitro a bdělí 

oslové již na ně křičí…“ „…Ono to zvíře i telegrafuje, ano chodí snad i po Příkopech.“333 

Satirickou poznámky si fejetonista neodpustí rovněž také v případě, kdy pojednává o 

kloboučnickém řemesle a kloboucích: „Podíváme se blíže na ty pokryčky politických 

mozků, při čemž hned zpředu slibuju, že nebudu mluvit ani o kloboucích německých 

turnéřů, kterým slovanské mohyly za vzor sloužily, ani o pokryčkých Prager 

Morgenpostu, v jehož redakci sedí samý student ,nezkažený ̒ , talent před narozením, 

graduovaná pilnost na živobytí.“334 

 Přepínače však fungují také opačným směrem, od satiry Neruda opět přechází 

k profánnosti; ku příkladu po již zmiňované hyperbolizované představě o upalování 

českých novinářů naváže: „Ta myšlenka má za nynější zimní doby něco nesmírně teplého 

a příjemného pro sebe! Dnes jsme měli první řádný zimní den, první řádnou zimní mlhu, 

skrz níž se slunce dívalo sírově a mdle jako mlhou londýnskou…“335 

 

c) Od humoru k satiře a naopak 

 Stejně jako od profánnosti k satiře (a naopak) Neruda přechází běžně mezi oběma 

veličinami literární komiky, ať již pomocí přepínače nebo zcela volně. Děje se to 

v případě všech dominantních humorných podob a prostředků (popisovaných v dalších 

kapitolách), které málokdy působí izolovaně, respektive v monotematickém fejetonu. Na 

příklad humorná historka se tak může stát výchozím bodem pro satiru: „ ,Nemůžete dát 
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pozor, opilý? ̒ vyhrknu. Oslovený stojí jako palma při zemětřesení a praví: ,A proč bych 

měl, když jsem opilý, dávat pozor? ̒  – Jaká to překvapující pravda. Nač dávat pozor, když 

to nejde, nač myslet, když mozek je naplněn prázdnotou, nač zpytovat, když je člověk na 

příklad profesorem německého dějepisu v Čechách.“336 Některé případy přechodů mezi 

satirou a humorem jsou ukázány také v následující části práce věnované humoru.  
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7. Komika fejetonu let šedesátých – humor 

 

 Humor Nerudových fejetonů vychází ze stejných východisek (komiky) jako satira. 

Právě s tou se humor hojně střídá a prolíná v polytematických fejetonech, v podobě 

monotematické se vyskytuje spíše výjimečně. U humoru na rozdíl od satiry těžko může 

mluvit o cíli, spíše můžeme pozorovat náměty, jež jsou pro fejetonistův humor 

nejtypičtější. Těmito náměty jsou především každoroční cyklické události, Turečkem 

nazvané jako „výroční kronika“ 337, s ní související počasí a každodenní život Pražanů 

protkaný nejnovějšími společenskými či módními trendy. Sám Neruda cykličnost 

výročních fejetonů několikrát v druhé polovině desetiletí humorně komentoval, prvně na 

podzim 1866: „Kdo posud nevěřil, že se časy mění, toho přesvědčí alespoň to, že 

pravidelný, nutný, výroční, nevyhnutelný feuilleton ,O Dušičkách‘ letos přece nebyl.“338 

V neposlední řadě se stále častějším námětem humoru stává sám autor.  Politika zůstává 

doménou satiry, jak ovšem ukazujeme na některých případech níže, ne vždy se fejetonní 

humor politickým námětům vyhýbá, čímž si Neruda může vytvořit přechod k satiře. 

Humor je pochopitelně také hůře rozeznatelný a kategorizovatelný nežli satira, nemá 

žádného nepřítele a jeho chápání je v mnoha případech subjektivní, postihnout veškeré 

jeho podoby je tudíž téměř nemožné. Zaměřili jsme se proto na nejsignifikantnější a 

opakující se podoby Nerudova fejetonistického humoru (respektive oblasti, v nichž se 

humor nejčastěji realizuje), stejně tak jako na jeho nejvýznamnější a opakující se 

prostředky.  

 

7.1.  Historka (humorka, anekdota, vzpomínkové vyprávění) 

 Jedním z častých reprezentantů humoru jsou krátké odlehčené (a často pointované) 

příběhy, které Neruda slyšel, vymyslel či sám zažil, vkládané do polytematických 

fejetonů. Tureček píše, že fejetony šedesátých let „mají některé vágní typologické shody“ 

s folklorem právě v článcích „výroční komiky“. Dle něj Neruda poslední čtyři roky ve 

svých textech využívá některé žánry folklorní prózy jako anekdota, humorka, 

                                                                      
337 D. TUREČEK. Fejeton Jana Nerudy, s. 111.  Výroční kronikou myšleny periodicky se vracející 

společenské události a význačné body ročního koloběhu. 

338 J. NERUDA. Drobné klepy I., s. 435. 
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vzpomínkové vyprávění a domněnka. Fejetonistova autostylizace získává „tak rysy 

lidového vypravěče či ještě spíše familiárního besedníka v neformální komunikaci“.339 

Domníváme se, že jednotlivé krátké humoristické folklorní žánry jsou od sebe obtížně 

odlišitelné, a jelikož je jejich struktura a funkce vesměs stejná, nazýváme je uceleně pro 

potřeby naší práce jako „historka“. Sám Neruda navíc v podobných případech o historce 

mluví.340 Vedle toho můžeme ve fejetonech obecněji identifikovat inspiraci tradičními 

tématy české humoresky a jejími postupy (viz níže), konkrétněji pak prolínání s 

vyhraňujícími postupy Nerudovy arabesky (do níž naopak vstupuje „fejetoničnost“), jíž 

se některé texty značně přibližují. Dle našich zjištění tvrdíme, že historka není pouze 

záležitostí posledních čtyř let. Ve fejetonech se vyskytuje již od prvních let desetiletí, byť 

ne v takovém množství, rozdíl je především v míře fejetonistovy subjektivity 

(pojednáváme o tom dále).  

 Již na jaře 1861 se můžeme totiž na příklad dočíst o jistém pražském občanu, který 

vyhrál v loterii velké peníze a měl strach, aby mu je někdo neukradl.  Šel tak za svým 

domácím s žádostí o radu. Ten mu poradil, aby všude vyprávěl, že peníze dal na nemovité 

statky, a proto žije stejným životem jako doposud. Občan mu na to odpoví: „Víte co, pane 

domácí, abych lidi ještě více spletl, zůstanu vám činži dlužen.“341 O dva roky později se 

dozvídáme třeba o jistém fejetonistově kolegovi, který má abnormální strach, že mu nikdo 

ublíží, nosí proto za brány města jedině čamaru, jelikož ji nosí děti a těm přece nikdo 

neublíží. Tato historka je logicky asociována Nerudovým údivem ohledně počtu čamar 

na ulicích.342 Anekdotický ráz má pak také ku příkladu historka ze silvestrovského 

fejetonu 1863: „Znal jsem jednoho pána, který pil každého večera pravidelně čtyry holby 

a po těch čtyřech ještě rovněž pravidelně pátou; aby však věc vypadala krásnější, 

komandoval vždy: ,Vždyť je jen jednou do roku 13. srpna – dejte mně tu pátou!‘ Jen 

datum se měnilo, ta ,pátá‘ nikdy.“343 

 Mezi tradiční „výroční kroniku“ první poloviny desetiletí patřily každoroční bály, 

s nimiž fejetonista nejednou spojil humornou historku. Nejpříhodnější pro to byly reduty, 

                                                                      
339  tamtéž, s. 111-114. 

340 „Nevypravuju historku o tom Holandrovi snad proto, že se blíží doba výročního trhu na francouzské 

hračky…“ -  J. NERUDA. Česká společnost II, s. 336. 

341 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 31. 

342 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 237. 
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čili maškarní plesy, jelikož maskování a anonymita nabízely množství příležitostí pro 

situační komiku. Na příklad v roce 1862 tak autor (po vydatné satiře na pražské Němce) 

přináší historku o jisté manželce, která chtěla manžela na redutě tajně zkontrolovat 

domnívajíc se, že tam má dostaveníčko. Manžel se o tom dozvěděl a svoji garderobu ještě 

narychlo změnil, přičemž tu původní dal jinému účastníkovi.344 Pokračování a pointa této 

ryze situační komiky se dá pak poměrně snadno odhadnout. 

 Vedle plesů se mezi často zpracovávané náměty řadily také dobově populární výlety 

pražských měšťanů. To nebylo v české literatuře devatenáctého století žádné novum, 

záliba v líčení výletních patálií je dobře patrná ku příkladu již v Rubešových 

humoreskách. Pro člověka biedermeieru se dle D. Mocné výlety za bránu stávaly vítaným 

vybočením ze stereotypní všednodennosti,345což platilo i pro zbytek století. Neruda se tak 

zařadil k Rubešovým pokračovatelům a čtenářsky vděčný námět opakovaně rozvíjel, 

především v době okurkové sezóny. Svému čtenáři zprostředkuje na příklad příběh muže, 

který je během výletu do krčského lesíku okraden partou karbaníků („Pan F. nestojí ani 

již o pochoutky v jarní přírodě a tížen bolem nad množstvím lidských slabostí hledí, aby 

co nejdříve svěřil tělo své pověstné rychlosti pražského fiakra.“346) či výletníka, svého 

údajného známého, který si přijel z Prahy užít „čistý vzduch a ticho přírody“. Po chvíli 

se ale tento výletník ušpiní a poštípají ho komáři a mravenci, po čemž se mu v přírodě již 

nadále nelíbí a utíká do místního hostince: „Ostatní část dne strávil jsem za restauračním 

stolem u společnosti jednoho zjevného ‚tajného‘, který mnoho se díval na mou čamaru, 

na mou sokolskou čapku, do očí se mně ale nepodíval, mnohou řeč sice zaplítal, každou 

větu zakončil povzbuzujícím ,charašo‘, s ničím ale do konců nepřicházel. Dnes mně leží 

po tom venkovském ležáku jazyk jako v hlíně a budoucně půjdu na výlet leda do některé 

pražské pivnice, ležák je zde lepší a ‚tajných‘ mám zde také víc!“ Poměrně nečekaně se 

tak v historce, jež se až do svého závěru jeví zcela nepoliticky, objevuje politická narážka. 

Neruda v ní reflektuje napjatou společenskou situaci těsně po rakousko-uherském 

vyrovnání, která mimo jiné do českých hospod přivedla množství „tajných“. Poslední 

věta pak poslouží jako přechod k satirizování dobových poměrů.347 Vzpomeňme si zde 
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345 D. MOCNÁ. Případ Kondelík. Praha 2002. s.64. Pro Herrmannova Kondelíka, o němž kniha primárně 
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85 
 

na podkapitolku „Od humoru k satiře a naopak“.  

 K výletům můžeme na závěr podotknout, že se dle přítele L. Quise letních 

mimopražských exkurzí velice rád zúčastňoval i sám Neruda, což mu pochopitelně 

nebránilo plnit fejetony historkami o strastiplných zkušenostech výletníků či ironicky 

oblibu výletů komentovat: „Je to rozkoš, podívat se na velkoměšťáky, jak užívají přírody. 

Skoro že by měly za branami být pro ně tabulky s nápisem: „Vážené obecenstvo se 

upozorňuje, že na tomto místě začíná už příroda.“348 

 Poměrně velké množství humorných historek přináší poválečné fejetony, ty jsou 

veskrze vzpomínkového charakteru. Na tomto místě se můžeme na okamžik zastavit u 

Nerudova postoje k prusko-rakouské válce. Na jaře 1866 o potenciálním konfliktu ještě 

rád žertoval, třeba tak, že tvrdil, že válka není pro fejetonistu dobrá, protože „mrtví lidé 

nejsou pro humor a nerozumějí žertu“.349 Zároveň se však v textech objevují silácké řádky 

o rychlé porážce Pruska a rovněž jistá nabroušenost a natěšení (opět související se 

zmiňovanou stylizací do neohroženého fejetonisty). Ukázat to můžeme, pro kapitolu 

příznačně, na kolující anekdotě o otci vojáka, jenž chce poslat synovi gratulaci k svátku 

a známý mu proto radí: „Vypukne-li válka s Pruskem, jsou naši hoši za několik dní na 

Sprévě a pak bude váš syn zajisté mile překvapen, najde-li gratulační list tam.“350  

 S (auto)cenzurou, jež přinesla válka a následná okupace Prahy se Neruda uchyluje 

k osvědčeným nekriticky reportážním postupům, ke komice se logicky vrací až na 

podzim. Právě tehdy se ve fejetonech objevují humorné válečné historky (občas se vracejí 

i v následujících letech), jedna ku příkladu pojednává o sedlákovi, který přechytračil 

Prusy, jež mu chtěli vzít koně, tak, že naložil všechny děti z vesnice na povoz a dělal, že 

je veze za uprchlými rodiči.351 Vrcholem podzimního poválečného vzpomínání je pak 

série fejetonů „Okupační arabesky“, respektive série reportáží s množstvím arabeskových 

humorných poznámek, drbů, dialogů a vtipných figurek. Arabeskový ráz vyprávění 

vychází právě ze slyšených či zažitých okupačních historek, jako tomu je třeba v případě 

příběhu o pruském vojínovi, který jde pražskému domácímu pánovi s trpělivostí 
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350 tamtéž. Dokonce se měsíc před válkou objevuje ze strany fejetonisty určitá výhružnost, např. tamtéž, s. 
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vysvětlovat, že u něj nyní bude bydlet pan kaprál, jenž potřebuje veškerou péči a pohodlí: 

„ ,Pan kaprál sedává odpůldne po dobrém obědu tuze rád na balkonu.‘ ,Ale jděte, kdepak 

se tomu váš pan kaprál naučil? Tam to nejde, tam bydlím sám.‘ ,Tím spíš to jde, nemusíte 

alespoň nikoho vystěhovat.‘ “352 S podobným typem historky se mimochodem můžeme 

později setkat v povídkách J. Haška a samozřejmě také ve Švejkovi. 

 Turečkem zmiňovaného „familiárního besedníka“ bychom v prvních letech kariéry 

hledali marně, ačkoliv již v roce 1864 Neruda na příklad vystupuje jako přímý svědek 

příběhu o mladíkovi, který nechal dívce svoji fotografii v divadelní lóži, dívka ho však 

svérázně odmítne skrze divadelního posluhu, mladík tak fotografií praští o zem a uteče.353 

V historkách posledních čtyř poválečných let se již objevuje také sám autor, zažívá je či 

se ho nějakým způsobem týkají. Čtenáři přináší historky, respektive humorné vzpomínky 

s množstvím komentářů, ku příkladu takové, v nichž vzpomíná na svá studia,354 ale i 

historky současné, na příklad o tom, že o něm přítel rozhlásil, že vyhrál čtyřicet tisíc.355  

 Autorské historky jsou také součástí některých cestopisných fejetonů. Zatímco 

v textech z první Nerudovy větší cesty (do Paříže) se humor téměř nevyskytuje, ve 

fejetonech z Itálie a Balkánu, kterou autor podnikl v roce 1868, se několikrát objevují 

příběhy s místními (arabeskovými) komickými figurkami. S těmito postavami pak 

fejetonista přichází do humorné konfrontace, jejíž podstata často tkví v situační komice; 

setkáváme se tak na příklad se zapomnětlivou služkou Ritou či se žvatlavým (až 

pábitelským) a chamtivým benátským průvodcem Baldassarem: „Druhý den začal se 

takto: ,Teď mne dovezte do Akademie!‘ řku já. ,Ne, já bych teď svému milostivému pánu 

rád ukázal něco jiného,‘ on na to. ,Jednou jsem vodil pána, byl to nějaký principe, a ten 

řekl: Milý Baldassare, veďte mne, kam chcete, vy zasluhujete důvěry. A když odjížděl, 

zaklepal mně na rameno a řekl: Milý Baldassare – ‘ V tom jsem mu zaklepal také na 

rameno, řka zase: ,Do Akademie – nebo půjdete domů!‘ “356 

 Vedle toho se ovšem ve fejetonech šedesátých let dále objevují také historky 

                                                                      
352 tamtéž s. 101 

353 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 256-257  –  „V tu chvíli do děje vstupuje fejetonista: „Já pak co milovník 

výtvarného umění zdvihl jsem rychle pohozené zboží a chovám je i s vysvětlujícím textem co krásnou 

památku na nový vynález a starou českou zdvořilost.“ 

354 J. NERUDA. Drobné klepy II, s. 64-67. 
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„slyšené“, tedy ty bez autorova subjektu, jež se objevovaly již počátkem desetiletí. 

 

7.2.  Humorný autorský subjekt (tvůrce fejetonu, komunikace se čtenářem a 

kolegy, fiktivní citáty a kontakt s vlastními texty, starý mládenec) 

 O Nerudově subjektu, který v průběhu šedesátých let vystupuje v textech stále 

zřetelněji, jsme již pojednávali dříve v rámci kapitoly o východiscích komiky. Znovu 

zdůrazňujeme, že fejetonistova subjektivnost či autostylizace nemusí být nutně komická, 

může přinášet zcela vážně míněné názory či úvahy, ale také (mnohdy zřejmě nezáměrnou) 

stylizaci vlastní osoby do podob, v nichž chtěl být fejetonista veřejností vnímán (jako 

odvážný, neohrožený, nad věcí apod.) Ve velkém množství případů ovšem subjekt 

vystupuje jako záměrný nositel komiky, a to komiky humorného charakteru, jež se 

nezřídka stává oním přechodem k satiře. Základním prostředkem je zde pochopitelně 

sebeironie, která v šedesátých letech krystalizuje v signifikantní rys Nerudovy 

fejetonistiky.   

 

a) Tvůrce fejetonu 

 Neruda již od začátku šedesátých let v menší míře komentuje výběr fejetonního 

tématu či jeho atraktivnost. Tureček píše o dobově nikterak neobvyklé autostylizaci 

„tvůrce textu“. „Teprve ve druhé polovině šedesátých let ale přitom (Neruda) položil 

zásadní důraz na do krajnosti vystupňovanou ironii a zejména sebeironii. Fejetonista na 

jedné straně dával najevo spontánní suverenitu tvůrce, zároveň však stálým 

sebeironizováním zpochybňoval svou kompetenci. Tento autostylizační postup, přítomný 

již v publicistice Tylově, Neruda prohloubil až k nadsázce,“ shrnuje dále Tureček.357 

S tím v zásadě souhlasíme, jen toto tvrzení následujícími odstavci výrazněji rozvádíme a 

doplňujeme. 

  Zhruba do první poloviny desetiletí najdeme v textech především komunikaci 

s okolím (viz níže), ale také stále se vracející hořekování nad tím, že se nic neděje a autor 

proto neví, o čem psát („Když někdo neví – totiž ten někdo je ,podčárista‘ –  o čem by 

psal, popisuje nějakou procházku svou.“358), nebo naopak stěžováním si, že se toho děje 
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moc („Tak dlouho jsem byl za poslední doby odstrkován ,pro nedostatek místa a drahotu 

příloh‘, moje péro vězelo v sirobě místo v inkoustu, a přece byla ta doba živa, pohybliva, 

zajímava, jak dlouhé měsíce předtím nebyly.“359). Dále již v první polovině desetiletí 

nejsou nijak neobvyklé poznámky týkající se zbytečnosti vybraného tématu: „Já 

povinnost svou vykonal a po žurnalisticku zvěstoval jsem světu, že je zima zde, ač to celý 

svět i beze mne ví.“360 Stížnosti na téma či jeho marginalizace se pak hojně objevují také 

v druhé polovině desetiletí a zůstávají v podstatě stále stejné („Ale je to dobře, alespoň se 

něco děje! Vždyť bychom již shnili v tom svém společenském životě, v němž se neděje 

ani na feuilletonistickou anekdotu, leda na skandální, jíž nemožno použít.“361). 

Hořekování nad nedostatečností (nebo naopak přemírou) společenského dění, která 

fejetonistovi stěžuje práci, se logicky objevují především v úvodu fejetonů: „Zajímavou 

událostí tohoto dne bylo že se nestalo pranic. O tom tedy budu psát,“362 někdy také 

v kombinaci s oslovením čtenáře: „O čem Vám psáti budu, vidíte, to vlastně nevím.“363 

 Vedle toho začíná autor přibližně od poloviny roku 1862 (zpočátku výjimečně) 

komicky komentovat a hodnotit vlastní osobu, a to především sebeironizováním svých 

schopností: „…Jest mně věru potěchy takové zapotřebí, neboť vím, že geniem takým 

nejsem, vždyť jsem jen tak jednoduchým feuilletonistou, který musí čekat, až se nějaký 

skutečný genius naskytne, který by péru jeho pak k arabeskám ,pod čárou‘  posloužil.“364 

Sebeironické těžiště se však ze znevažování vlastní kompetence stále více přesouvá 

opačným směrem, k jejímu okázalému vyzdvihování; ke stylizaci skvělého a neomylného 

tvůrce, jenž si navíc může dělat, co se mu zachce: „Chci psát vyznání krásné duše. – Ta 

krásná duše totiž jsem já sám!“365 Tato autostylizace pak dominuje poslední 4 roky 

desetiletí. Tureček uvádí jako příklad fejetonistovy nadsazené „neomylné a geniální“ 

moci začátek textu z února 1867: „Cítím v sobě něco napoleonovského a velmi rád bych 

řekl: Vážené čtenářstvo, zdalipak víš, že konečně jsem se rozhodl korunovati 

feuilletonistickou svou vládu činem skvělým, totiž slohem co nejzajímavějším a 
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způsobem psaní co nejrozhodnějším.“366 U tohoto úryvku je třeba se na okamžik zastavit,  

nejedná se totiž o autostylizaci v pravém slova smyslu, ale především satiru na dobovou 

situaci ve Francii, jelikož se autor tímto tvrzením připodobňuje k Napoleonovi III: 

„Činím to dle Napoleona III., vynálezce francouzské svobody, a beru tobě právo podávati 

mně adresy uznávací, dávaje ti navzájem plné právo interpelovati mne otázkou, kdy a jak 

mne smíš neobmezeně obdivovat,“ pokračuje Neruda dále.367 Lepšími příklady 

z pozdějších textů tak na příklad mohou být tyto komentáře se satirou nesouvisející: „Jeho 

hloupý vtip – považuju každý vtip za hloupý, který není od mne – rozletěl se 

městem…“368 či  „…Ani kdybych nebyl tak úžasně chytrý, jak jsem.“369 

 Pokud stížnosti na téma provázejí zejména úvody fejetonů, konstatování o tom, že 

je fejetonista s textem hotov patří logicky k jejich závěru či k přechodům mezi tématy 

(„Jedno je odbyto, musíme k druhému“370). Poslední čtyři roky tvorby pak provází 

stylizace do lehce znuděného či líného fejetonního rutinéra, jenž chce mít práci co 

nejrychleji za sebou a který ani neví, jak předešlé řádky vyplnil (dalo by se určitě 

polemizovat o tom, kolikrát se tak Neruda skutečně cítil). Často je v těchto případech opět 

také zmíněna zbytečnost celého textu: „Navrhl bych deputaci českých demokratů, ale –  

– jeden, dva – počkejte, já si dřív napsané řádky spočtu! – Ano, jsem skutečně již hotov! 

Takový feuilleton drobné klepy drobněji ještě rozmílající je jako polyp; rozřež jej na tisíc 

kusů, z každého může vzrůst zase celek. To by bylo pak tisíc feuilletonů. Čtenářstvo, já 

tě lituju!“371 „S velkým zadostiučiněním pozoruju, aniž bych sobě lichotil, že jsem velmi 

šťastně a obratně nedokázal vlastně nic. Jsem spokojen“372 nebo: „A poněvadž vidím, že 

jsem dovršil již počet řádků a naplnil vás opravdu již moudrostí nejčistší, která je u mne 

jako doma, končím jako vždy na řádce poslední“373 či „ ,Sláva mně!‘  volám jen proto 

z plného hrdla, abych zase novou řádku vyplnil.“374 
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b) Humorná komunikace se čtenáři a kolegy 

 Základní funkce komunikace se čtenáři, ale také kolegy z redakce, jež je logicky 

navázána na vystupování autorova subjektu, jsme se rovněž snažili nastínit již v případě 

kapitoly o komických východiscích. Humorná podoba této komunikace s okolím prošla 

vývojem, který se pokusíme osvětlit.  

 V období ohraničeném zhruba léty 1862 a 1864 Neruda v zásadě příležitostně 

využívá jediného dominantního humorného prostředku za účelem kontaktování čtenáře; 

předstírá jeho tichou přítomnost, respektive přítomnost jeho domnělých otázek 

související nějakým způsobem s tvorbou textu či jeho tématem. Na tyto otázky pak začne 

nečekaně odpovídat: „Cože jste povídali? Reakce? Nic že jste neřekli? Odpusťte, já to 

slovo slyším již po delší čas, takže mně stále v uších zvoní.“375 V roce 1863 za to 

domnělého čtenáře dokonce kárá, aby ho nevyrušoval: „Vždyť víte, že vzdor svobodě 

tisku –  –  jak? Povídali jste něco? Tedy mne nevytrhujte! – že vzdor tomu všemu voláme 

stále ještě po svobodě tisku jako oni rodiče v báchorce po vytouženém dítěti.“376 Tento 

způsob komunikace ve většině případů plní funkci tematického přepínače, nutno dodat, 

že častěji ve své veskrze nekomické podobě (např. „Tážete se po novinkách?...“377).  

 Následující roky tato forma prakticky mizí a objevuje se nový způsob, totiž 

familiární přístup ke čtenáři, kterého fejetonista dobře zná. Tento přístup může být i 

částečně servilní, ale v humorné podobě je především lehce ironický: „Vždyť je již i naše 

obecenstvo také, že nad Mlynářem a jeho dítětem ani víc nezapláče! Když starý mlynář 

kašle, přejou mu to, když Marie umírá, nedělají si nic z toho, když duše zemřelých táhnou 

procesím, vysmějou se jim! A při tom obecenstvu má se feuilletonista nalíčit bělobou 

sentimentálnosti a psát ve větách tak krátkých, jako by mu je krutá bolest rozškubávala, 

aby se mu leda vysmáli, ne?“378 či: „Přenechávám čtenáři, jenž sobě od každého škrábáka 

musí nechat líbit hloupou poklonu, že je čtenářem ,laskavým‘, aby sobě sám nalezl vnitřní 

spojení mezi uvedenými třemi větami.“379 (obě ukázky jsou z května 1866). 
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   Zajímavé je, že Neruda si v případě druhé poloviny desetiletí nevytváří ustálený 

způsob humorné komunikace se čtenářem, ačkoliv je téměř ve všech jejích podobách 

přítomna právě ona lehká ironie. Určitý způsob kontaktu si totiž oblíbí na kratší 

přechodnou dobu jednoho či dvou měsíců (patrně pod vlivem nějakého vzoru), kdy ho 

v prakticky totožné podobě opakuje a následně opouští. V jednom z fejetonů z počátku 

roku 1868 se po sérii řečnických otázek tak na příklad obrací k fiktivním čtenářům: 

„Neodpovídejte, já se jen tak tážu, jako když na ulici přítel přítele potká a nesmí mu 

ublížit jinak než otázkou: ,Jakpak se máš?‘ Nemám ani času na vyslechnutí 

odpovědi…“380 Přibližně o měsíc později postup zopakuje: „Váš uctivý služebník, vážení 

čtenářové a laskavé čtenáři; jakpak se ráčíte? – Nemusíte mně odpovědít, tážu se jen tak, 

abych měl začátek.“381 Podobně krátkodobě oblíbené je humorné znevažování fejetonu, 

který domnělého čtenáře nemůže vůbec zajímat: „Jakž může v očekáváním tom někdo 

ještě číst onu harmonickou disharmonii, kterou nazýváno feuilletonem!“ „…Četl-li ale 

skutečně někdo ještě tento feuilletonek můj, nechť omluví laskavě, že mluvím dnes již 

tónem příliš opravdovým…“382  

 V posledních čtyřech letech se do textů rovněž dostávají dobová témata na přání 

čtenářů (je možné, že vymyšlená), na něž je humorně reagováno: „ ,Prosím vás, piště přec 

proti tomu ošklivému civilnímu manželství,‘ žádala mne jedna krásná dáma, ,budem vám 

za to tuze vděčny!‘ – Krásné dámy dovedou být velmi krásně vděčny, když chtějí, poučil 

mne jednou jeden věrohodný pán, proto také jsem se namáhal jen což, abych vymyslil 

věci a důvody proti tomuto novému manželství.“383 Dále může být čtenářské přání podáno 

jako otravné  v kombinaci se situační komikou a historkou: „…,A vy také nepíšete o 

jarních vycházkách na paroloděch!‘ podotknul zas s druhé strany pán. Vytáhl jsem zpod 

úctyhodné jeho nohy zhmožděnou nohu svou, na kterou byl v kuří nevinnosti své šloupl, 

setřel sobě řinoucí pot s čela…“384 

 Vedle komunikace s příjemcem textů můžeme identifikovat také kontakt 

s redakčními kolegy, v počátečních letech ale fejetonista především komentuje svůj 
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skromný prostor „pod čarou“ definovaný na začátku desetiletí na příklad jako „moje malé 

přízemí“ ve velkém domě.385 Kolem roku 1863  ovšem začíná pomyslná humorná 

komunikace s kolegy „nad čarou“ objevující se příležitost již celý zbytek desetiletí: „Já 

pod čarou nemohu žít, když není nad čárou alespoň nějaká bouřka, já ji chci a musím mít 

– prosím vás, přátelé, netvařte se tak klidně a sladce, beztoho vám to nesluší!“386 Toto 

laškování s apostrofovanými kolegy se opět zintenzivňuje a upevňuje druhou polovinou 

sledovaného období, a to často v souvislosti s aktuálním politickým děním: „Vy nad čarou 

mnete si ruce, kanibálové! To vás těší, viďte…“ „…Vy kanibálové budete mít hody, mně 

celá věc pomůže jen k právě napsanému pitomému úvodu, nic víc.“387 Jak je vidno, 

podobně jako v případě čtenářů své kolegy Neruda žertovně ironizuje: „Račte dovolit, 

článkovaní kolegové nad čarou sejčkující, abych si vypůjčil frázi: ,Stalo se, jakož jsme 

dobře předvídali!‘ – jen na chvílku, hned ji zas vrátim, abyste mohli dále se nemýlit.“388 

 

c) fiktivní citáty a kontakt s vlastními texty 

 Parafrázování, parodování či prosté citování odlišných literárních zdrojů svázané 

úzce s jejich dobovou popularitou či Nerudovou subjektivní preferencí jsou nedílnou 

součástí fejetonních textů od samého počátku, nutno dodat, že v mnoha případech ve 

zcela nekomické podobě. V té humorné většinou hledá fejetonista komickou paralelu 

mezi citovaným dílem a současnou situací či dokonce vlastním subjektem („Když se tak 

člověk rozhlídne vpravo vlevo po dějinách našich dnů a když je člověk žurnalistický 

pokoutník čili feuilletonista, zamnul by sobě radostně ruce jako Vansen, ošumělý 

pokoutní písař v Goethově Egmontu, a řkul by s povzdechem: ,Ale ty můj božínku, to je 

teď krásná mela!‘ “389)   

 Velice brzy se součástí autostylizace neochvějného vládce fejetonu staly citáty zcela 

fiktivní, u nichž autor komicky zdůrazňuje jejich nespolehlivost nebo vlastní invenci. Tato 

humorná citační podoba se ojediněle objevuje překvapivě brzo, již v září 1861, kdy ještě 

Neruda ve svých textech zůstával převážně v pozadí: „ ,Není nakažlivějšího nad 
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sprostotu,‘ pravil jeden velký mudrc, a nepravil-li pravím to já, při čemž sobě právo 

překládání do cizích jazyků jakož i dálšího rozvádění vyhražuji.“390 Vyvstává zde otázka, 

zdali si mladý fejetonista citát skutečně vymyslel, nebo zdali ho někde četl, nebyl již 

schopný si na zdroj vzpomenout, a tak vyřešil to tímto způsobem. V pozdějších letech 

totiž již nemá problém vlastní zapomnětlivost využívat pro humorné stylizace: „Počkejte, 

napadá mi jedna historická událost. Stalo se jednou jistému městu – které to bylo, 

zapomněl jsem již, také na tom nezáleží.“391 Fiktivní a nespolehlivé informace se pak 

stanou poměrně běžnými v druhé polovině desetiletí: „Nevím, v které zemi – v jedné je 

to ale jistě – panuje krásný obyčej, že v novoroční den smí jeden druhému všemožné 

hrubiánství říci, aniž by směl být jinak než opět slovy pokutován,“ píše fejetonista na 

příklad v novoročním fejetonu z roku 1865.392  

 Přibližně poslední tři roky desetiletí Neruda dokonce začíná komunikovat se svými 

předešlými fejetony, cituje s náležitým sebeironickým odstupem vlastní stanoviska. Opět 

je komicky zdůrazněna tvůrčí pozice autorova subjektu: „Nevím již ani, který to byl 

feuilletonní moralista, jenž se právě vloni tak strašně zlobil, že pařížská demimonde 

určuje módy celé Evropě, a možno, že jsem to byl sám.“393 Na jaře 1869 se ku příkladu 

vrací ke svému podzimnímu tvrzení, že se mu „děvčata vždy na podzim zdají být hezčí 

než minulého jara a na jaře vždy ještě hezčí než minulého podzimku“394 a chlubí se, že 

měl na podzim pravdu: „Ba stalo se, měl jsem pravdu, předvídaje, že když děvčata naše 

byla na podzim mnohem krásnější než kdy dřív, budou na jaře ještě zas krásnější, než byla 

na podzim.“395 

 

d) Starý mládenec  

 Specifickou podobou autostylizace se stává staromládenectví. Postava starého 

mládence se objevuje u autora již v roce 1859, tedy v jeho 25 letech a dle Hamana to 
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naznačuje, že ho Neruda považoval za zvláště plodný pro autostylizaci.396 

Staromládenectví je z počátku využíváno beletristicky, do arabesek (viz Starý 

mládenec397), ale ve druhé polovině desetiletí z nich proniká také do fejetonu,398 

v kombinaci se satirou a intertextovostí:  „Povídá se, že Beust udělá smělou diversi proti 

české politice, že nám chce odloudit české dámstvo a kvůli tomu předložit říšské radě 

přísný zákon proti všem starým mládencům cislajtánským. Nebylo by to nic nového! 

V starém Korintu nebyl žádný starý mládenec počestně pohřben, v Athénách vdané ženy 

v určený tomu den mrskaly do celého houfu starých mládenců…“399 V autostylizační 

podobě se pak starý mládenec Neruda objevuje v textu „Starý mládenec na bále“ z roku 

1868; Fejetonista, starý mládenec, jde na bál, ale po celou dobu myslí na své soudruhy v 

oblíbené hospůdce, za kterými nakonec s úlevou utíká.400 O oblibě stylizace, ale také jisté 

nadčasovosti textu svědčí to, že ho Neruda později vybral do Žertů, hravých i dravých. 

Zatímco v šedesátých letech je starý mládenec ve fejetonech spíše výjimečný, následující 

desetiletí jeho obliba roste. Do stylizace se však stále více vedle humoru dostává také 

hořkost. Z původní rozverné stylizace mladého Nerudy se totiž postupně stávala jím žitá 

staromládenecká realita. 

 

7.3.  Humor a soudobost (výroční události a dobové trendy) 

 Nejběžnějším inspiračním zdrojem humorných realizací a rovněž oblastí s největší 

variabilností humorných prostředků je pochopitelně soudobé dění. Na rozdíl od satiry zde 

Neruda neútočí, je naopak chápavý a shovívavý nebo na oko rozčílený či přemožený 

novým trendem, výroční událostí apod. Pokud zesměšňuje, je to onen typ dobrosrdečného 

zesměšnění. Důležitou roli zde hraje souznění s modelovým čtenářem, který výstřelky a 

výstřednosti doby může vnímat jako sám autor. Humor může být v těchto případech odbyt 

jednou poznámkou, ale také může být rozvinut do rozsáhlé hyperboly (podobně jako u 

satiry). Nutno dodat, že humorizované soudobé dění se zcela běžně prolíná s historkou a 
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autorským subjektem a rovněž může velice snadno přejít k satiře. 

 

a) výroční události  

 Ona výroční kronika, cyklus pravidelného ročního dění, pro Nerudu představoval 

vítaný zdroj fejetonního humoru, podávaný čtenáři především v podobě rozmanitého 

glosování. Z velkého množství soudobých námětů jsme vybrali jeden modelový, totiž 

novoroční výdaje, konkrétněji pak převedené na novoroční (placené) karty.401 Komické 

hořekování nad zbytečnými výdaji spojenými s novým rokem se opakují takřka každý 

rok. Již v roce 1861 Neruda ještě relativně nekomicky píše: „připravuje se ještě i mocná 

spousta veřejných a tajných, hostinských a domácích posluhů, aby sobě za zbytečnou 

gratulaci nebo ještě zbytečnější novoroční kartu obligátní zlatky vydobyla.“402 O několik 

let později v novoročním fejetonu své novoroční utrpení již náležitě humorně rozvádí: 

„Tak tedy, Nový rok byl! Víme to všichni předně dle vyprázdněných kapes, anekdot o 

vyprázdnění tom obíhá s všemi možnými varianty síla.“ Dále pokračuje s komentářem 

k všudypřítomným, po výdělku prahnoucích, gratulantům: „Mělo by se v tom ohledu 

nějak odpomoci, neboť nyní neujdeš kobylkám těm, jako neujdeš konci svého života…“ 

„... Nebohý ale obmezenec, který myslí, že náhlou změnou obvyklých místnost ujde 

všemu. Vejde do zcela cizí kavárny a již má v ruce novoroční glasovanou kartu, z ní se 

naň usmívá litografovaná podobizna sklepníka, kterého jaktěživ neviděl!“ Před 

přechodem k dalšímu (tentokrát satirickému) tématu fejetonu Neruda text zakončí 

komickou parafrází a interpretací Kollára: „Musíme se loučit stůj co stůj s penězi svými? 

Nezbývá nám jiné útěchy než Kollárovo ,Loučení se ještě není ztráta?‘ Ach Kollár jistě 

nedával diškrece nikdy!“403  

 Prakticky totožné hořekování se opakuje téměř každý rok, dokonce ho najdeme i 

mimo novoroční fejetony jako přirovnání sloužícího k satirickým účelům: „Jisté věci 

dobře odbýt hned na počátku jako novoroční diškrece a novoroční oučty. Člověk tomu 

neujde beztoho. Sklepník nám dovede třeba v srpnu ještě presentovat zežloutlou 

novoroční kartu, a co se týče novoročních oučtů, –  obchodní soud má vždycky času 
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dost.“404 Anebo v situaci, kdy se svátky pomalu blíží: „Již nyní chodím ulicemi s hlavou 

sklopenou, čekaje novoročních garotérů, proti jichž loupežným úkladům ani revolver 

neprospívá, a když sahám chvějící se rukou do kapsy, cítím, že i ta kapsa se chvěje jako 

mimosa před blíží se bouří.“405  

 Znovu podotýkáme, že podobných drobných opakujících se námětů souvisejících 

s ročním cyklem, jimiž Neruda dle potřeby plnil své fejetony, bychom našli spousty. 

 

b) dobové trendy 

 Podobně jako výroční události jsou využívány současné společenské trendy a 

proměny, které jsou intenzivněji vázány na jedno kratší období, avšak na rozdíl od výroční 

kroniky se již cyklicky nevracejí. Tyto trendy jsou Nerudou pestře glosovány, komicky 

kategorizovány či hyperbolizovány.  

  Opět jsme z desítek námětů vybrali pouze jeden modelový příklad; popularita 

Mluvnice ruského jazyka od spisovatele a redaktora Mikeše v létě 1867.406 Fejetonista 

tento společenský trend, během něhož se gramatika neobyčejně rozšířila a byla stále 

vyprodaná, opakovaně rozsáhle hyperbolizuje: „Místo „ty zapomeneš ještě jednou hlavu 

doma“ nezahnízdí se zajisté úsměšek „ty zapomeneš ještě jednou ruskou gramatiku 

doma“, neboť té nezapomene nikdo…“ „…Drožkař přejíždí jen proto na stanici své do 

stínu, aby mu v slunci azbuka oči nepopíchala; polívka je jen proto převařena, že 

kuchařka věnovala se na okamžik studiu ruského přízvuku; převozník tě nechal čekat 

v loďce, neboť probírá v budce své čtyřicátou stránku; zahradník sází pivoňky tak, aby 

tvořily některou ruskou písmenu…“407 V jiném z fejetonů je popularita gramatiky 

rozvedena do představy Prahy, v níž se mluví pouze rusky: „…v tom padne z prvního 

patra protějšího domu – ne na hlavu, ale do ucha: ,Dobroje utro, gaspadin!‘ Ustrnulý 

vyndáš hodinky, abys viděl, je-li pravda, že jsme časem již tak postoupili, vtom tě chytne 

někdo za ruku: ,Katoryj čas?‘  Tematický úsek, jenž rovněž může být chápán jako satira 

na prorusky orientovanou staročeskou politiku, je zakončen komickým zvoláním: „O 
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Maskvo, o Mikši, co jste to učinili, ó?“408 Jindy se Neruda omezí na jedinou větu humorně 

skrze trend komentující současné počasí: „neškodí tedy nosit pro všechny ruskou 

mluvnici v kapse, hřejeť prý jako dva kožichy.“409 

 V případě dobových trendů je dobře patrná ona aktuálnost a s ní spojená 

efemérnost, kdyby totiž fejetonista chtěl trend (ať již ten s gramatikou nebo jiný) 

připomenout třeba za dva roky, málokdo by věděl, o čem vlastě píše. Pochopitelně jsou 

pak trendy a společenské proměny dlouhodobějšího rázu (viz třeba výše zmiňovaná 

ženská emancipace), jejichž uvedení je pro čtenáře pochopitelné v rámci delšího 

časového úseku. Do této skupiny by se daly zařadit také Nerudou nelibě nesoucí proměny 

hlavního města či zákonů, pohybující se na hraně se satirou. O jednom z případů níže 

pojednáváme (u komického prostředku personifikace). 

 

7.4.  Prostředky: sebeironie, hyperbolizace a kategorizace, personifikace, komický 

patos 

 Jak již bylo řečeno, postihnout veškeré prostředky Nerudova humoru není zdaleka 

tak snadné, jako tomu je v případě satiry, humor je výrazněji variabilní. Přesto se můžeme 

stručně podívat na prostředky používané ke komickým realizacím nejčastěji, respektive 

na ty, k nimž se fejetonista opakovaně vracel. Některé z nich jsme již stihli částečně 

nastínit výše v případě kapitol o nejčastějších podobách fejetonního humoru. 

a) sebeironie 

 Primárním humorným prostředkem umožňující reflexi vlastní směšnosti je 

pochopitelně sebeironie. Ta je, jak již víme, logicky dominantní v oblasti autorova 

komického subjektu. Sebeironie je účinným lékem proti egocentrismu a pocitu vlastní 

důležitosti, jimž by se měl úspěšný fejetonista vyhnout, Nerudovi navíc poskytovala 

jistou míru ochrany před oponenty. „Je tomu už hezky dlouho – a očekávám za to 

děkovací adresu – co jsem nepsal žádných básní.“ „...Ptáte se mne, proč mluvím dnes o 

věci tak subjektivní? Inu vidíte, poslední ten svatý týden se svým vznešeným klidem 

vzbudil ve mně prapodivní city, minulá léta zaklepala na má prsa…“ „Každému 

praktickému prozaikovi, kterého netížily nikdy centy ideálů, dovoluje, aby se mně 
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srdečně vysmál za to.“ – naráží ku příkladu Neruda na svoji doposud neúspěšnou kariéru 

básníka.410 Vzhledem k tomu, že jsme již mnoho sebeironických příkladů uvedli 

v předešlých podkapitolách, přejděme plynule k dalšímu humornému prostředku. 

 

b) hyperbolizace a kategorizace 

 Nadsázka se prosazuje v oblasti humoru stejně tak jako v oblasti satiry. Nutno 

dodat, že pro satiru je tento prostředek využíván frekventovaněji. Obě komické veličiny 

si jsou ovšem v případě hyperboly velice blízko, souborně se totiž primárně týkají 

aktuálního soudobého dění a v obou případech je nadsázka často rozváděna až do 

absurdních fantazijních poloh. Rozdíl je v tom, že pomocí humorné nadsázky Neruda 

neútočí a nekritizuje, s námětem si pouze hraje. Příklad humorné hyperboly jsme si 

uváděli již v podkapitole „Humor a soudobost“, přesto si můžeme uvést ještě alespoň 

jeden pozoruhodný příklad.  

 Tento příklad naváže na zprávu o otevření Suezského průplavu v roce 1869. Zprávu 

začne fejetonista rozvíjet, přemýšlí nejdříve předstíraně sobecky, co všechno mu tento 

průplav přinese: „Za deset let vypadá i můj skrovný pokojík zcela! Místo slaměné 

rohožky tamhle přede dveřmi bude ležet svinutá boa constrictor, místo mé domovnice 

uvítá příchozího lísající se ochočený tygr…“ „…Místo akvária, které jsem si támhle do 

kouta pořád ještě nepostavil, postavím nějaké vykopané město staroarabské – nebo ne, 

radš asyrské...“ „…místo kamen, které patří domácímu, koupím si svou vlastní 

pyramidu…“  Autor zabíraje takřka celý fejeton dále pokračuje s rozšířením představy na 

přínos ostatním Čechům: „Každá děvečka svého velblouda…“ „...své ženy zavřeme do 

harému“ apod. Závěr pak fejetonista graduje do absurdního nápadu: „Už je nejvyšší čas, 

abychom také my Čechové předstoupili před svět zas s něčím pořádným!“ „...Umínili 

jsme sobě já a ještě jeden se mnou stejně smýšlející, že zarazíme akcijní spolek na 

vytvoření zcela nového světa.“ 411 

 S nadsázkou pak souvisí tzv. kategorizace, objevující se až v závěrečných čtyřech 

letech desetiletí, kdy Neruda něco nebo také někoho roztřídí do několika kategorií/tříd na 

základě nadsázky a paradoxu. Na začátku roku 1867 tak třeba rozděluje lidi do tříd podle 
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toho, jak by měli být obdarováváni na Vánoce. Na první tři třídy tvořící přátele a 

úctyhodné lidi se zapomíná nebo se jejich příslušníci maximálně navštíví. Obdarovávají 

se až další třídy veskrze nesympatických lidí, třeba třída čtvrtá: „Všichni, kdož v případu 

naší šetřivosti dovedli by nám život v příštím roce co nejtrpčeji ztrpčit, id est domovník, 

pradlena, listonoš, sklepník atd. atd.“412  

 

c) personifikace 

 Personifikace se v autorových fejetonech čas od času objevuje již od samého 

počátku šedesátých let jako oživující prvek, který nutně nemusí být komického 

charakteru; ku příkladu, když chce fejetonista nový rok 1863 „štípnout do tváří“413. 

V humorném kontextu se prostředek ukáže již v roce 1861, kdy Neruda mluví se 

škodolibým praporem vyvěšeným na Koňské bráně, tzv. loktuší, který ohlašoval 

představení.414 Blízko satiře má přetahovaná německých a českých novin o studenta, 

kterého trápí dilema, zda jít do kavárny: „ ,Pamatuj na věčnost a státní zkoušku!‘ duní 

varhanním hlasem anděl Morgenpostu. Student zarazí patu mezi chodník a vozovou cestu. 

‚Ej, ej! Jdi, holoušku, dopřej si! Rádi by tě umrtvili, – jsme jen jednou na světě, popřej 

sobě!‘ šelestí Národní listy. A student klopýtne kupředu.“415 Tato personifikace totiž 

reaguje na článek Pokroku, aby studenti nemařili v kavárnách fyzickou a duševní sílu.  

 Později se však použití humorné personifikace, které je v porovnání se sebeironií a 

hyperbolizací i v posledních letech desetiletí méně používaná, ustálí pro potřeby 

fejetonistou nelibě nesených změn profánního rázu. „Rozžehnává se tak a rozhubičkuje 

s nebohými obětmi“, totiž s kácenými alejemi416, či rozmlouvá s Bruskou bránou, jež má 

být přejmenována na Píseckou: „Ondy jsem potkal Bruskou bránu. Vždyť ji znáte tu 

starou! Pozdraví. ,Jakpak se máte, vlastenko?‘ ,Zle, kamaráde, od té doby, co jste chodil 

kolem mne s palestrou.‘ ,Snad jste se neprovdala?‘ ,Ani nevím – snad civilně! Alespoň 

mně nalepili najednou nové jmeno, Prosím vás, neznáte nikoho u pražského magistrátu?‘ 

                                                                      
412 tamtéž, s. 61. 

413 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 174. 

414 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 25-28. 

415  J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 280. 

416 tamtéž, s. 281. 
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“417  

 

d) komický patos 

 Patos je pro Nerudovy texty šedesátých let poměrně běžný, často se objevuje 

v úvahových fejetonech, nekrolozích, reportážích z národních slavností či vzpomínkách 

na národní velikány. Ten komický, záměrný, již tak častý není, podobně jako 

personifikace se objevuje sporadičtěji. Komicko-pateticky je na příklad již v roce 1861 

popsán domnělý požár michelského pivovaru: „Děs a zmatek zmocnil se Prahy, zasténala 

pláčem holubiným - michelské pivo!...“ „…Vzbudila se mocně láska a příchylnost 

v prsou všec, kdož kojeni byli kdysi michelských chmelovým mlékem.“ Nakonec se 

ukázalo, že nehořel pivovar, avšak sládka příchylnost lidí tak pohnula „že plakal nad sudy 

svými jako Izrael nad vodami Babylonu. O celé tři krejcary, o krejcar laciněji než sládci 

pražští chce nyní máz piva dít! – Jemnocitný, milovaný národe!“418  Příležitostně se pak 

komický patos objevuje i ve zbytku desetiletí: „O hříšná zemi! Nebe ti sesílá tak jasnou 

a co nejlíp destilovanou vodu, ty ji ale měníš nečistým životem svým v pouhopouhý 

kal“419 či „O krásný kraji Spagnolettův a Murillův, maurických vzpomínek, merinových 

ovcí a rozkošných romancí, což asi o tobě nového a zajímavého?!“420 V některých 

případech se patos dostává blízko satiře, na příklad, když komentuje dodatek trestního 

zákoníku, jenž měl chránit zákonnou a výkonnou moc před veřejnou kritikou: 

„…sbohem, vy všichni drazí, - paragraf pátý prošel! – Johana jde a nevrátí se více! 

Paragraf pátý! – Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!“421 

 K. Krejčí ve své Heroikomice v básnictví Slovanů píše, že Neruda dlouhá léta tvoří 

fejetony „v jejichž rozmarném tónu, autoironii i motivech shledáváme se s mnohými 

reminiscencemi na starou i mladší heroikomiku“, která nabývala v rámci fejetonního 

žánru nových forem.422 Právě komický patos mezi typické prostředky heroikomiky patří. 

                                                                      
417 J. NERUDA. Drobné klepy II, s. 155. 

418 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 83-85. 

419 tamtéž, s. 441. 

420 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 144. 

421 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 199. „Johana jde a nevrátí se více“ – citace z Schillerovy Panny 

Orleánské. 

422 K. KREJČÍ. Heroikomika v básnictví Slovanů. Praha 1964, s. 419. 
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Heroikomika je výrazněji přítomna také v Nerudově beletrii, jak let šedesátých, tak 

pozdějších.423 Opět zde tedy můžeme pozorovat prolínání tvárných postupů autorovy 

umělecké tvorby a publicistiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
423 Více o tom – tamtéž, s.418-420. 
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8.  Situační a jazyková komika – společné výrazové prostředky satiry 

i humoru 

 

 Zatímco komika charakteru se ve fejetonech, jak jsme si ukázali výše, dominantně 

uplatňuje v oblasti satiry, další dva tradičně chápané výrazové prostředky (či projevy) 

komiky jsou relativně rovnoměrně rozděleny do obou komických oblastí Nerudovy 

fejetonistiky. Zdůrazňujeme, že v předešlých kapitolách definované prostředky satiry a 

humoru rovněž nefungují izolovaně, ku příkladu ironie se může objevit také v humoru a 

komický patos v satiře, jejich použití však signifikantně převažuje pro danou oblast (tj. 

ironie pro satiru a patos pro humor). To ovšem není případ jazykové a situační komiky 

uplatňujících se v obou komických veličinách, v nichž sousedí či se prolíná s dalšími 

prostředky, veskrze stejně. 

 Poměrně jednoznačný je případ komiky situační, o níž jsme mluvili především 

v případě tzv. historek. Připomeňme, že oblíbeným námětem pro situační komiku (a 

historky) jsou reduty, avšak setkat se s nimi můžeme v humorné podobě i v jiných 

variacích, ku příkladu u historky o muži, který „číhal na dívky v průchodech, tam ji 

zhubičkoval na nejtmavším místě a pak se náhle jakoby leknul, že si ji spletl a odcházel 

spokojeně pryč.“ To muž dle fejetonisty úspěšně praktikuje do jednoho dne, kdy začne 

hubičkovat jednu „černovlasou radost“ nevěda, že má dívka s sebou otce.424 V podobě 

satirické se situační komika pochopitelně stává prostředkem zesměšňujícím a útočícím. 

Neruda ji s oblibou využívá ku příkladu ve zmiňovaných „reportážích“ ze zasedání 

zemského sněmu ve druhé polovině desetiletí: „…náhle švihne jeden rukou přes obličej, 

jako by zaháněl mouchu, – zahání ale dřímotu. Soused jeho se lekne, že zmeškal 

hlasování, vyzdvihne rychle ruku a vida, že se mýlí, poškrabe se v hlavě. Toho se zas 

lekne poslanec za ním, vyzdvihne také ruku a – rovná si manšety.“425 Satirická situační 

komika se pak může projevit také v Nerudově hyperbolizaci a komických fantazijních 

představách: „…kdybych viděl hraběte Clam-Martinice, Lva Thuna atd., jak co družičky 

v pěkně vypraných bílých šatičkách, pálených kudrdlinkách a s modrou stuhou přes 

                                                                      
424 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 371-372. 

425 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 191. 
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nevinná ňadra vedou se za ručičky nebo nesou na nosítkách nějakou sošku svatou, to, že 

by mnou pohnulo. Ale nevím, oni mně žádnou radost neudělají…“426 

 Komplikovanější, pestřejší a obsáhlejší je případ komiky jazykové, tedy hry se 

slovní formou a významem. Ta se podobně jako ta situační konstantně vyskytuje od 

počátku až do konce desetiletí. V rámci tohoto prostředku můžeme identifikovat několik 

podob, jež Neruda využívá opakovaně. 

 Obliby se v rámci hravé jazykové komiky těší dvojsmysl, s nímž se setkáme již 

v prvních letech žurnalistovy kariéry: „V jistém počestném městečku německém nařídila 

opatrná rada starších, aby se o půlnoci na Nový rok nějakou dobu všemi zvony zvonilo, 

by ,přehlušen byl povyk hříšný‘. Já bych toho nenařídil, beztoho je druhého dne v hlavách 

dosti zvonění.“427 V případě satiry to pak může vypadat takto: „Černé moře jest zajisté 

jen proto tak černé, že se v Dunaji do něho vtékajícím to vídeňské prádlo pere“428 nebo: 

„Na mysli mě tanula slova neilustrovaného, totiž neosvíceného Prager Morgenpostu.“429 

Ilustrovat znamená totiž doslovně „osvěcovat“. Dvojsmysly se ovšem netýkají pouze 

češtiny: „Co byste např. as hádali, že znamená, když někdo oznámí, že u něho lze dostati 

(u knihkupce) ,einkopfige deutsche?‘ “ –  ptá se fejetonista čtenářů.430 Dvojsmysl vtipu 

spočívá v tom, že Neruda využívá velkých písmem starého německého pravopisu; 

Deutsche znamenalo tehdy Němci, ale také německé (karty), neboť i přídavná jména se 

psala tehdy s velkými začátečními písmeny. Tedy: einkofige Deutsche – jednohlaví 

Němci, anebo jednohlavé německé (karty).431 Při příležitosti pokládání základního 

kamene Národního divadla na jaře 1868, kdy osobnosti na kámen symbolicky klepali, si 

fejetonista komicky povzdechne: „ ,Co se „člověk‘ nadřel už v živobytí svém s ,klepy‘ a 

teď, když se povznesly až na ,politickou důležitost‘, zůstane ,člověk‘ ležet stranou a nikdo 

se ho ani nezeptá, chce-li si také klepnout.“432 Blízko této podobě je pak také třeba 

žertování s homonymií: „Řeka smýjí již mnohem méně hříšných těl, po strništích tančí 

vichřice rejdováka, hory jsou nahé a bory se svlékají, aby mohly pohodlněji usnouti. Ano, 

                                                                      
426 tamtéž, s. 526. 

427 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 174. 

428 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 46. 

429 tamtéž, s. 206.  

430 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 84. 

431 tamtéž, s. 574.  

432 tamtéž, s. 395.  
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ty bory! Svatobor dřímá sen spravedlivých, kteří ničím nepůsobili a tedy také ničím 

nezavinili, a výbor Národního divadla chce teď alespoň nějaké desítiletíčko dřímat, 

poněvadž se od svého zvolení tak nesmírně namáhal.“433 

 Zajímavou, ale již nikoliv tak častou jako dvojsmyslnost, je hra s doslovností či 

opravami obrazných pojmenování: „Hned po ukončených svatebních formalitách objevil 

se zákon, totiž ne zákon, ale dráb, a ten vzal pana šlechtice a uschoval ho ve vězení 

dlužníků“ – zde můžeme pozorovat komickou opravu metonymie.434 V podstatě stejně 

funguje také komika postavená na doslovnosti frazémů (respektive jejich metafory či 

přirovnání), a to jak v češtině: „Dívám se ouzkostlivě každého rána na vaši povětrní 

korouhvičku, která oznamuje, jaký vítr na burse vane, a leckdy se mimovolně mrazem 

zachvěju“435, tak v němčině: „ ,Sie haben gesproche wie ein Buch!‘ Pan Plener si šňupne, 

neboť neví, jakou doktor Tadesco knihu mínil a není-li to vlastně urážka.“436   

 Celkem běžná je naopak jazyková hra se slovotvorbou. Podobně jako když Neruda 

vymýšlel německou učebnici českého dějepisu či se stylizoval do názorových odpůrců 

(viz satira) tvořil také heslo „Sokol“ do německého naučného slovníku. Podstatou této 

satiry je také slovotvorná komika, která naráží na to, že Němcům se někdy říkalo 

„Gutheiláci“ („gut“ – dobrý, „heil“ – zdar): „Die Sokohlen oder Nazdaristen /tvořeno 

analogicky dle indogermánského slova Gutheiláci/.“437 Slovo „Nazdaristen“ z ukázky lze 

zařadit do relativně široké plejády Nerudou vymyšlených slov. Dále mezi ně patří např.: 

„škrabálek“438, „Jinoslovan“,439 „Ostergelächter“,440 „skorovýtečníci“,441 

                                                                      
433 J. NERUDA. Česká společnost I, s. 154. 

434 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 326. 

435 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 47. 

436 J. NERUDA. Česká společnost II, s. 194. 

437 J. NERUDA. Drobné klepy I, s. 178. 

438 tamtéž, s. 211. 

439 tamtéž, s. 215. 

440 J. NERUDA. Drobné klepy II, s. 142. 

441 tamtéž, s. 29. 
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„bezkrinolenky“,442 „pressjudové“,443 „cislieutenanti“,444 „nevyslovitelnyliony“,445 či 

„bleskonápad“446. K autorství některých zmíněných „neologismů“ se sám fejetonista 

hlásí („užili bychom neakreditovaného posud slova“447), jindy mu autorství připisují 

sestavovatelé fejetonního úhrnu a u dalších si nemůžeme být jistí, zda je Neruda pouze 

nepřevzal ze svého okolí (ostatně si nemůžeme být jisti ani u těch, jež vydává za vlastní). 

Se slovotvorbou, respektive s komickou (falešnou) etymologií, souvisí také např. jedna 

z fejetonistových humorných hyperbolizací, v níž rozvíjí teorii o příbuznosti Slovanů a 

antických Řeků: „Jakož vůbec Čechové milují a podržují řeč svou, takž možno na 

jednotlivých příjmech českých posud poznat, odkud ta ona rodina česká původ svůj vzala, 

z kterého helénského kraje totiž. Kučera pochází patrně z ostrova Kréty. Janda je 

z Jonie…“ „...Hanáci jsou vůbec Jonové. Moravané jsou Sparťané…“ Dále pak 

vysvětluje Neruda i původní jména českých rodů a měst, a dalších slov, navíc přidává 

také přepisy do řečtiny: „Kaunicové jsou ti, kteří losem se stali majiteli nějakého statku, 

Kinští jsou myslivci či milovníci psů…“ „…Holomouc vzala svůj základ odněkud 

z olympických hor…“448 

 Jazyková vybavenost dobového čtenáře Nerudovi umožňovala rozvíjení 

„mezijazykové“ komiky (ukázali jsme ji již na některých příkladech výše), jež 

pochopitelně nejčastěji mířila ke srovnávání s němčinou: „Praha se procházela v jasu a 

dívala se jako dlouhovlasý student na svůj stín ,vypadá-li‘. Lid, ten uhlí-a-dříví-sobě-

posud-nenakoupivší-atedy-sobě-doma-také-ještě-nezatopivší lid (pak prý mají jen Němci 

privilej na kopové kopulování slov!) čemelil se po ulici, usměvav a šťasten.“449, ale i 

s módní ruštinou: „Vlastně neklímali, nýbrž žili jen klidně a spokojeně, obyčejně, ba 

takřka neobyčejně obyčejně, žili zkrátka v onom šťastném stavu polobezmyšlénkovitosti 

(odpusťte té pouze ruské délce slova, delšího jsem už nedoved).“450  Komicky vděčná je 
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445 tamtéž, s. 358. 
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také oblast mylných či špatných překladů: „Jakýs berniční přípis měl prý nyní dojít 

Lužického semeniště malostranského od magistrátu. Byl česky psán a s českou adresou: 

,Lužický semenář‘. Napadlo prý ale přece někoho, že neslušno poslat německého ústavu 

český přípis; dal přípis přeložit a svědomitý překlad adresy zněl pak: ,Lužicki, 

Samenhadler‘ – Pana Lužického, obchodníka se semeny, nemohli ale po celé Praze 

nalézt.“451 Zajímavou formou mezijazykové komiky jsou rovněž jazykové parodie 

(logicky zejména satirické) související s hyperbolizací, ku příkladu, když fejetonista 

zesměšňuje zkoušku úředníků z češtiny: „ ,bilo me, dívne že se smislí že ne umím česke 

psat, stran doto odesdam do psaní. Leopold St.‘ Jistěže že se chudák dřel s češtinou celou 

čtvrt hodiny; za to ale se mu musí odpustit, že sobě naučenou větu slet v interpunkci i 

v pravopisu jako onen roztržitec, který kabát posadil do křesla a sebe pověsil na 

hřebík…“452  

 Skrze komickou jazykovou diferenciaci ovšem může být charakterizován také 

příslušník české sociální vrstvy, jako tomu je v případě trestance Jana Jakuba Kašpaříčka, 

který píše z vězení vídeňským liberálům: „Milost pánové! Doufám, že Vás s těmato 

párma řádkama jistě při dobrém zdraví vynatrefím…“ „...Již několikráte jsem seděl, ale 

nikdy jsem se neměl tak dobře jako nynčko, kdy Vy, milostpánové o nás se starati 

ráčíte.“453 Navrhované úpravy českého pravopisu na rozmezí let 1868/1869 paroduje 

Neruda logicky prostřednictvím jazykové komiky a hyperbolizace, což zhmotnil ve 

fejetonu s vynechanými dlouhými samohláskami, tedy s vlastním návrhem na 

reformování pravopisu: „Pravopisomyslny čtenář již poznal, že se mně jedna o 

zjednodušení českého pravopisu, je ale také podle uřadnich vykazu o tom, kolik jich při 

naši infanterii umi čist a psat, velmi snadno možno, že jednotlivý čtenař spanilomyslny 

ještě nepoznal ničeho a ani netuši, jaky jsem to dal dar českému narodu k Novemu 

roku…“454 Fejetonista své rozsáhlé nadsázce věnuje celý silvestrovský fejeton, v němž se 

o výhodách navrhované reformy snaží přesvědčit širokou veřejnost.     
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Závěr  

 V závěru práce stručně zrekapituluji obsah a stěžejní poznatky jednotlivých kapitol. 

Následně shrnu výsledky, ke kterým jsem dospěl. 

 Před samotným zkoumáním Nerudových fejetonů jsme stál před dvěma klíčovými 

problémy, jež se týkají metodologického a interpretačního rámce celé práce. První 

problém, jemuž se věnuji v kapitole první, spočívá v nejednoznačném chápání pojmu 

„komika“ a dalších termínů s komikou spojených. Je nutno zdůraznit, že v českém 

prostředí neexistuje monografie, která by se literární komikou zevrubněji zabývala. 

Pokusy o vymezení literární komiky pochází z vysokoškolských učebnic a mísí poměrně 

nepřesvědčivě Boreckého (především filozofickou) taxonomii s tradičním literárním 

dělením na satirickou a humoristickou literaturu.  Pro potřeby této práce rovněž vycházím 

z Boreckého hierarchie komických konfigurací (a jejich vymezení). Ty se pokouším 

přizpůsobit tradičnímu literárnímu dělení na satiru a humor, ačkoliv jsem si vědom, že se 

nejedná o způsob zcela ideální. Vedle toho se objevují další komplikace ohledně dělení 

komické literatury na satirickou a humoristickou; 1) obě oblasti se prolínají a mnohdy je 

těžké dílo přiřknout k jednomu či druhému, 2) přestože je dělení na satiru a humor pro 

potřeby naší práce dostačující, vyvstává otázka, jestli toto dělení spolehlivě pokrývá 

všechny podoby literární komiky obecně.  

 Druhý problém (a druhá kapitola) se týká vymezení Nerudova fejetonu. Dostatek 

relevantní literatury umožňuje poměrně snadno postihnout historické proměny chápání 

pojmu „fejeton“ a podstatu fejetonního žánru, problém však spočívá v tom, co všechno 

lze z Nerudovy publicistiky za fejeton považovat. V zásadě v tomto případě přejímám 

vymezení D. Turečka s vědomím toho, že „fejetoničnost“ proniká do dalších 

publicistických žánrů a také do krásné prózy.  

 V kapitole třetí uvádím, že většina dosavadních badatelů se pokouší dělit Nerudovu 

fejetonistiku z hlediska tematiky. Je však třeba zdůraznit, že polytematické fejetony jsou 

velice obtížně kategorizovatelné, jelikož mohou být prakticky o čemkoliv. Ačkoliv 

neusiluji o kategorizaci Nerudových fejetonů, ba se domnívám, že jsou takové snahy spíše 

bezúčelné, podotýkám, že je v dosavadních tříděních opomíjen důležitý aspekt funkce 

fejetonistových textů. Pokouším se rovněž v rámci třetí kapitoly nastínit vývoj stanovisek 

hodnotících kvalitu Nerudovy fejetonistiky, a to, velmi zjednodušeně řečeno, od 



108 
 

nadšeného obdivu přes zpochybňování, k znovunabytému respektu. Právě komická 

stránka textů je v tvrzeních o ne/kvalitě jedním z důležitých faktorů.  

 Zmiňovaný úvodní problém s komickými pojmy se naplno ukazuje u badatelů, kteří 

se Nerudovou fejetonní komikou již určitým způsobem zabývali. Nelze totiž s jistotou 

tvrdit, co pro ně používané pojmy reprezentují. Především často nevíme, jestli se o 

humoru mluví jako synonymu ke všemu komickému (a tedy i satiře), či nikoliv. Situaci 

navíc komplikuje fakt, že nerudologové až do začátku sedmdesátých let dvacátého století 

neměli k dispozici úhrn Nerudovy fejetonistiky, museli proto pracovat s Nerudovými a 

Herrmannovými výbory (později i s dalšími), které akcentují fejetony humorné. Tento 

fakt měl rovněž významný vliv na celková hodnotící stanoviska ohledně fejetonistiky, jež 

jsem zmiňoval v předchozím odstavci. Badatelské závěry dotýkající se přímo Nerudovy 

komiky také velice často inklinují k jejímu hodnocení, nikoliv k postižení její podstaty. 

Hlavním a opakujícím se zjištěním dosavadního bádání je postupný přelom přibližně 

v polovině Nerudova tvůrčího života; odklon od satiry (reprezentované šedesátými léty 

či první polovinou fejetonistovy publicistické činnosti) k nekonfliktnosti a 

ne/originálnosti pozdějšího období (sedmdesátá, osmdesátá léta). 

 Desetiletí plnému významných událostí (únorová ústava, prusko-rakouská válka, 

rakousko-uherské vyrovnání, prosincová ústava) se věnuje kapitola čtvrtá. Z českého 

pohledu turbulentní období s rozdmýchávajícími se národními rozpory, politickými 

neúspěchy a okupací na straně jedné a posíleným konstitucionalismem či společensko-

kulturním rozmachem na straně druhé se logicky promítlo také do Nerudových textů. 

Fejetonistovy vyhraňující se společensko-politické názory byly rovněž důležitým 

faktorem čtenářského očekávání. S rostoucí popularitou se postupně vytvářel Nerudův 

modelový čtenář v podobě vzdělaného městského člověka (muže), jenž se zajímal o 

veřejný život, se slušným kulturně-historickým přehledem a se sympatiemi k formující 

se mladočeské politice. 

 Jakýsi přechod mezi částí práce veskrze syntetickou a částí obsahující vlastní 

badatelský přínos je kapitola pátá, jejíž značná část se týká tzv. komických východisek. 

To, co nazývám jako komická východiska (polytematičnost a tzv. přechody vs. 

monotematičnost, aktuálnost a intertextovost, autorský subjekt, komunikace se čtenářem) 

bylo totiž opakovaně zdůrazněno předchozími badateli coby signifikantní postupy a rysy 

Nerudových fejetonů. Těmto postupům a rysům pouze nově přisuzuji schopnost tvořit 

vhodné prostředí pro komické realizace. Hlavní přínos práce je pak obsažen ve třech 
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závěrečných kapitolách, jež se věnují již samotným realizacím komiky v Nerudových 

fejetonech. 

 Zdůrazňuji, že v Nerudových fejetonech z let šedesátých z komického hlediska 

výrazně převažuje satira nad humorem. Bouřlivé desetiletí přineslo vedle národnostně-

emancipačních nadějí, ke kterým mladý fejetonista optimisticky vzhlížel, také odpůrce 

českých politických snah, s nimiž bylo třeba časopisecky bojovat. Z počátku jasně 

dominující cíl satiry v podobě zemských německých odpůrců české emancipace se ovšem 

postupně multiplikoval více směry; na staročechy, jezuity a další. Neúspěchy české 

emancipační politiky jdouce ruku v ruce s domácími rozpory se na konci desetiletí již 

příležitostně projevovaly ve fejetonistově rezignovanosti a hořkosti. Dále je nutné zmínit, 

že Nerudova satira byla jasně ohraničena tím, co v momentální situaci cenzura dovolila, 

sám autor si navíc na eventuální restrikce evidentně dával pozor, můžeme tak mluvit i o 

jisté autocenzuře. Zároveň je třeba dodat, že s rostoucím sebevědomím a prestiží si 

Neruda v druhé polovině desetiletí dovolil výsměšně kritizovat subjekty, na něž by si 

v počátcích kariéry sotva troufl.  

 V případě satirických prostředků, jež jsme vymezili (ironii, stylizaci do odpůrců a 

jejich karikování, hyperbolizaci, sarkasmus a bagatelizaci, přirovnání a intertextovost), 

stěžejní postavení zastává ironie, která proniká i do ostatních satirických prostředků. 

Zajímavé je, že Neruda soubor satirických prostředků vytvořil (převzal) a ustálil již na 

počátku desetiletí a následující roky ho nezúžil ani nerozšířil. Jednotlivé prostředky se 

ovšem liší četností užití, nejběžněji se vyskytuje právě ona „čistá ironie“, ostatní 

prostředky jsou využívány příležitostně.  

 Neruda humorista, respektive jeho fejetonní humor, je obtížněji vymezitelný; je 

variabilnější, nemá nepřítele a jeho chápání může být subjektivní. Náměty pro humor se 

nejčastěji stávají pravidelné události ročního cyklu či efemérní společenské trendy. 

Identifikoval jsem tři podoby (oblasti), v nichž se fejetonní humor realizuje nejčastěji 

(historka, humorný autorský subjekt, humor a soudobost). Na rozdíl od satiry prochází 

humor v průběhu desetiletí výraznější proměnou spočívající především v subjektivizaci 

všech jeho podob vrcholící pak koncem desetiletí komickou reflexí vlastní fejetonní 

tvorby, fiktivními citáty či kontaktem s vlastními texty. Během sledovaných deseti let se 

rovněž proměňovala fejetonistova humorná autostylizace a komunikace se čtenáři a 

kolegy. Jako opakované prostředky humoru jsem uvedl sebeironii, hyperbolizaci a 

kategorizaci, personifikaci a komický patos. 
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 Poslední kapitola je věnována situační a jazykové komice, jež se relativně 

rovnoměrně uplatňují jak v satiře, tak v humoru v průběhu celého desetiletí.  

 Je důležité si uvědomit, že satira a humor se v Nerudových fejetonech jen v malém 

množství případů objevují izolovaně, tedy v monotematických fejetonech či ve zcela 

nekomickém kontextu. Valná část textů, v nichž komiku nalezneme, je polytematická a 

Neruda běžně v rámci jednoho fejetonu přechází ze satiry na humor a naopak, případně 

obě komické veličiny (a jejich prostředky) kombinuje. Celkově můžeme komiku chápat 

jako charakterotvornou a téměř konstantně přítomnou složku Nerudovy fejetonistiky. 

  Nerudovy mnohostranné a polytematické fejetony vzpírající se jakékoliv 

kategorizaci se mohou jevit jako neuchopitelné, zvláště v tak terminologicky rozostřené 

oblasti jako je komika. Přesto se ukazuje, že Nerudova fejetonistika (nejen) v případě 

komiky již v prvním desetiletí tvorby stála na relativně pevných a neměnných základech, 

což je vidět zejména u satiry. Fejetonista osvědčené a mnohdy evidentně převzaté 

komické prostředky v průběhu desetiletí prakticky neopouštěl, v případě humoru je jen 

vybrousil do subjektivních podob, které se naplno ukazují závěrečná čtyři léta desetiletí.  
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Tato vytištěná práce se shoduje s elektronickou variantou v SISu. 
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